
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1224(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

اأوامـــــــــــــــــر حمليـــــــــــــــــــــــة

ديــوان البــالط ال�سلطانــي 

�سـادر فـي 2017/12/25 بتحديـد الر�سوم والأثمان  اأمــــــــــــــر حملـــــــــــي رقــــــــــــــــم 2017/1 

والتاأمينـــــات وال�سمانــــات املاليــــة التي حت�سلهـــا 

بلديـــــة �سحـــــار .

وزارة البيئـة وال�سـوؤون املناخيـة 

 ا�ستـــــدراك .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

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�ص بالنتفاع . 

رقم 

ال�سفحة

الأحـــد 12 ربيع الثاين 1439هـ                                                املـوافـــــق 31 دي�سمبـــر 2017م
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رقم 

ال�صفحة

 جملـــ�س املناق�صـــــات 

اإعالن عن طرح املناق�صـتني رقـمي 11 و 2017/12 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شاريع الرفعــة التجارية �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع الدرعي الوطنية �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رحـــاب الواعدة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وادي ال�شمال احلديث للتجارة واملقاوالت - ت�شامنيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شاريــع �شهــد الظاهرة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة الريا�ش املا�شية - تو�شيــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة دانة البادية للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة حممد بن مطر بن م�شبح و�شريكه للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة املنامة لالإن�شاءات - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة اأبو تيمى ال�شبلي للتجــارة واملقــاوالت - ت�شامنيــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة خلفــــان بن �شليمــــان بن عبداللـــه املقبالـــي

 و�شريكـــه - ت�شامنيــــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركـة حمد و�شعيد اأبناء عبداللـه بن حمد املزيني

 للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركة م�شاريع العقيدة الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عـــن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركة م�شاريــع عز للخدمات - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأ�شود عربي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ه�شاب جمز ال�شغرى التجارية - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأ�شوار بغداد للتجارة - ت�شامنيــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأبو مــازن ال�شابقـي للتجـارة واملقاوالت .
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اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مرتفعات الرايبة احلديثة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأنوار الوا�شحي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع اأبو في�شل الذهبية للتجارة - تو�شية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة ح�شن الوادي للتجارة - ت�شامنـــية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة �شروح م�شكن للتجارة - ت�شامنيـــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة جبال م�شكن للتجارة - ت�شامنيـــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركة اأمواج ال�شيـب احلديثة للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة ازدهـار �شنـك للتجـارة - ت�شامنيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مل�شـــات الريــــان للتجـــارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأ�شواء الكامـــل للتجـــــارة - تو�شيــــــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة نبـــرا�ش الراكــة للتجـارة - تو�شية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة �شد م�شقط لالعمار .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مكارم اخلليج املميزة للتجارة - تو�شية .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة حميـــد بن �شعيد بن �شيف ال�شعـــدي واأوالده

 للتجارة - تو�شية .

اإعـــالن عــن بـدء اأعمال الت�شفية ل�شركة عبداللـه بن حممد بن علي املعمري واأوالده 

للتجارة - تو�شية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأبــو �شقـــر ال�شيــدي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة واحة وادي ال�شرمي للتجارة - تو�شيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة جبال بغداد للتجـــارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن انتهاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة النقطــة املتعــددة الدوليــة �ش.م.م .

اإعالن عـن انتهاء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة واحـة القرين للتجـارة - ت�شامنية .

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

رقم 

ال�صفحة





اأوامــــــــر حمــليـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

ديــوان البــالط ال�سلطانــي 

اأمــر حملــي

 رقم 2017/1 

بتحديــد الر�ســوم والأثمــان 

والتاأمينات وال�سمانــات املاليــة التي حت�سلهـــا بلديـــة �سحـــار

ا�ستنـادا اإلـى القانـون اخلـا�ص بالنظـام املالــي لديــوان البــالط ال�سلطانــي ال�ســادر باملر�ســوم 

ال�سلطاين رقم 91/128 ,

واإىل القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �سحار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/9 , 

واإىل االأمر املحلي رقم 2004/3 ب�ساأن الر�سوم املحلية بوالية �سحار ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتدد الر�سوم التي حت�سلها بلدية �سحار وفقا للمالحق ) 1-10 ( املرفقة .

املــادة الثانيــــة

حتدد التاأمينات وال�سمانات املالية وفقا للملحق رقم ) 11 ( املرفق .

املــادة الثالـثــــة

يحـــــدد ثمـــن اال�ستمارات وفقـــا للملحــــق رقم ) 12 ( املرفــق .

املــادة الرابعــة

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها قانون اآخر ، تفر�ص على من يتخلف عــن �ســداد 

الر�ســوم امل�ستحقـــة وفقــا لهذا االأمر املحلي غرامة تاأخري بواقــع ) 10% ( ع�ســـرة فــي املائــة 

�سهريــا مـــن قيمـــة الر�ســـم امل�ستحــــق ، حت�ســب بعــد م�سي ) 30 ( ثالثني يوما من تاريخ 

اال�ستحقاق ، وت�ساعف الغرامة عن كل �سهر ت�ستمر فـيه املخالفة ، على اأال يزيد جمموعها 

على قيمة الر�سم امل�ستحق وفقا الأحكام هذا االأمر .

املــادة اخلام�ســــة

يلغى االأمر املحلي رقم 2004/3 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا االأمر ، اأو يتعار�ص 

مع اأحكامه .

املــادة ال�ساد�ســــــة

ين�سر هذا االأمر فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من االأول من يناير 2018م .

�سـدر فـي :  5  من ربيـع الثانــي 1439هـ

املوافـــــق : 25 من دي�سمبـــــــــر 2017م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيــــــــــــر ديـــــــــــوان البـــــــــــالط ال�سلطانـــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

امللحــق رقــم ) 1 (

الر�سـوم البلديـة علـى الأن�سطـة املهنيـة والتجاريـة

1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك ) التجارية (

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة

2
 ل تزيد على 5 م

1
زراعة احلبوب ) با�ستثناء االأرز ( ، 

واملحا�سيل البقولية والبذور الزيتية
100

100زراعة االأرز2

100زراعة اخل�سراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات3

100زراعة ق�سب ال�سكر4

5000زراعة التبغ5

100زراعة حما�سيل االألياف6

100زراعة املحا�سيل االأخرى غري الدائمة7

100زراعة االأعناب8

100زراعة الفواكه املدارية و�سبه املدارية9

100زراعة احلم�سيات ) املوالح (10

100زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة11

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة

2
 ل تزيد على 5 م

100زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه االأخرى واجلوزيات12

100زراعة الثمار الزيتية13

100زراعة حما�سيل امل�سروبات14

15
زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية 

وحما�سيل العقاقري واملحا�سيل ال�سيدالنية
100

100زراعة املحا�سيل الدائمة االأخرى16

100زراعة االأحراج واأن�سطة احلراجة االأخرى17

100الزراعة املختلطة18

100تربية اخليول واحليوانات اخليلية االأخرى19

100تربية اجلمال واحليوانات اجلملية20

100تربية ال�ساأن واملاعز21

1000تربية الدواجن ) ال�سركات الكبرية (22

23
تربية الدواجن 

) االأفراد واملوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة (
100

100تربية احليوانات االأخرى24

تابع امللحق رقم )1( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد االأ�سماك ) التجارية (

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة

2
 ل تزيد على 5 م

1000تربية املا�سية واجلامو�ص25

150تربية املائيات البحرية26

150تربية املائيات فـي املياه العذبة27

50ذبح وتهيئة الدواجن واالأرانب والطيور28

100معاجلة البذور للتكاثر29

100خدمات الدعم للحراجة30

50اإكثار النباتات ) امل�ساتل (31

100قطع االأخ�ساب32

100جمع منتجات االأحراج غري اخل�سبية33

100ال�سيد والقن�ص واأن�سطة اخلدمات املت�سلة34

1000�سيد االأ�سماك البحرية ) ال�سركات (35

250�سيد اأ�سماك املياه العذبة36

100اأن�سطة حما�سيل بعد احل�ساد37

100اأن�سطة الدعم لالإنتاج احليواين38

100اأن�سطة الدعم الإنتاج املحا�سيل39

40
اأن�سطة حدائق النباتات

 وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية
250

تابع امللحق رقم )1( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد االأ�سماك ) التجارية (

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

2 - اأن�سطة التعدين وا�ستغالل املحاجر

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500ا�ستخراج النفط اخلام1

1500ا�ستخراج الغاز الطبيعي2

1500ا�ستخراج اخلث3

100ا�ستخراج امللح4

1500تعدين ركازات احلديد5

1500تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية االأخرى6

1500تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم7

1500تعدين الفحم القا�سي ) االأنفراثيت (8

1500تعدين الليغنيت9

1500تعدين املعادن الكيميائية ومعادن االأ�سمدة10

1500ا�ستغالل املحاجر ال�ستخراج االأحجار والرمال والطفل11

1500اأن�سطة التعدين وا�ستغالل املحاجر12

1500اأن�سطة الدعم ال�ستخراج النفط والغاز الطبيعي13

1500اأن�سطة دعم االأعمال االأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250ت�سغيل امل�سالخ ) ذبح وتهيئة حلوم املوا�سي (1

250تربيد وجتميد اللحوم2

100تربيد وجتميد الفواكه واخل�سراوات3

250جتهيز وحفظ ال�سمك والق�سريات والرخويات4

5
جتهيز وحفظ االأ�سماك 

واالأحياء املائية على ال�سفن املتخ�س�سة
250

500جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�سراوات6

500جتهيز وحفظ اللحوم7

100جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج8

250حت�سري اأو تعليب اأو حفظ الفواكه وع�سريها9

10
حت�سري اأو تعليب اأو حفظ اخل�سراوات

 الطازجة اأو املطبوخة وع�سريها
250

150حفظ وحتمي�ص وتعبئة املك�سرات باأنواعها11

150جتفـيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها12

1000تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها13

14
طحن وتعبئة احلبوب

 ) قمح ، ذرة ، �سعري ( ال�سركات
1500

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

15
طحن وتعبئة احلبوب 

) قمح ، ذرة ، �سعري ( املحالت
100

50خمبز يدوي ) تنور (16

250اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع منتجات املخابز17

500حتمي�ص النب اأو طحنه اأو تعبئته و�سنع بدائل النب18

1500�سنع منتجات طواحني احلبوب ) �سركات (19

150�سنع منتجات طواحني احلبوب ) حمالت (20

500تكرير وطحن ملح الطعام21

1000�سنع منتجات االألبان22

1000�سنع الن�سا ومنتجات الن�سا23

250�سنع منتجات املخابز ) اآيل (24

150�سنع منتجات املخابز )ن�سف اآيل (25

50�سنع منتجات املخابز )يدوي (26

150�سنع خبز االأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية27

28
�سنع املنتجات اخلفـيفة مثل : رقائق الذرة

 وكعك دقيق الذرة ) التورتيال ( غري معد باخلبز
250

250�سنع احللويات العربية ) ت�سمل املعمول وخالفه (29

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع رقائق البطاط�ص30

250�سنع املتاي31

1000�سنع احلليب املجفف ) البودرة ( واملكثف32

1000�سنع ال�سكر33

1000�سنع الكاكاو وال�سوكوالتة واحللويات ال�سكرية34

150�سنع احللوى العمانية35

36
�سنع املعكرونة و�سرائط املعكرونة والك�سك�سي واملنتجات 

الن�سوية املماثلة
1000

200�سنع العجائن املح�سوة املطبوخة اأو غري املطبوخة37

150�سنع وجبات واأطباق جاهزة38

1000�سنع منتجات االأغذية االأخرى39

500�سنع املثلجات ) االآي�ص كرمي (40

1000�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية41

42
�سنع خال�سات ومك�سبات الطعم للمواد الغذائية 

وامل�سروبات ) ماء الورد ، الفانيال (
500

250طحن وتعبئة البهارات والتوابل43

1000�سنع االأعالف احليوانية املح�سرة44

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

45
�سنع امل�سروبات غري الكحولية ،

 اإنتاج املياه املعدنية واملياه االأخرى املعباأة فـي زجاجات
1000

5000�سنع منتجات التبغ46

250حت�سري وغزل األياف املن�سوجات47

500غزل وحت�سري اخليوط ال�سناعية كالنايلون والديلون48

500ن�سج املن�سوجات49

250اإمتام جتهيز املن�سوجات50

500تبيي�ص و�سبغ وطبع االألياف الن�سيجية51

52

ق�ص وتف�سيل املفرو�سات واالأ�سناف املح�سوة واالأغطية 

املنزلية مثل : املالءات ، اأكيا�ص الو�سائد ، املفار�ص ، 

االأحلفة ، الو�سائد ، واأكيا�ص النوم للرحالت واأنواع 

البيا�سات االأخرى

500

75ق�ص وتف�سيل ال�ستائر53

54
ق�ص وتف�سيل اخليام واالأ�سرعة وال�ساالت واأغطية 

ال�سيارات واالأثاث واالآالت ) �سركات (
1000

55
ق�ص وتف�سيل اخليام واالأ�سرعة وال�ساالت واأغطية 

ال�سيارات واالأثاث واالآالت والب�سائع ) حمالت (
75

75التطريز اليدوي واجلاكار56

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

57
تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية العربية

 ) حمالت تف�سيل خياطة املالب�ص الرجالية (
75

75تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية غري العربية58

75تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية59

75تف�سيل وخياطة املالب�ص الريا�سية60

500تف�سيل وخياطة املالب�ص الع�سكرية61

1000�سنع وتف�سيل مالب�ص الرجال والن�ساء واالأطفال االأخرى62

100�سنع وتف�سيل الكمة العمانية63

75تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية64

65
�سنع حقائب االأمتعة 

وحقائب اليد وما �سابهها ، وال�سروج واالأعنة
1000

1000�سنع االأحذية ) امل�سانع (66

50�سنع االأحذية ) املحالت (67

150�سنع منتجات خ�سبية متنوعة ) ور�ص جنارة (68

69
�سنع متاثيل وحتف �سغرية واأطر الرباويز 

و�سناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�سب 
200

70
�سنع خام الورق الذي ت�سنع منه الفوط 

واملناديل وورق الوجه و�سنع ورق اللف والتغليف
500

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

71
�سنع الورق املموج والورق املقوى 

واالأوعية امل�سنوعة من الورق والورق املقوى
500

72
�سنع علب كرتون ، �سناديق ، �سنط مطوية

 اأو مفردة من الورق اأو من الورق املقوى ) غري مموج (
500

73
�سنع اأوعية التغليف االأخرى 

) علب حفظ امللفات ، اأغلفة االأ�سطوانات (
500

74

�سنع الورق املقوى متعدد الطبقات ) الكرتون ( 

و�سنع الورق املقوى امل�سغوط امل�ستخدم

 فـي البناء والت�سييد واالأعمال االأخرى

500

500�سنع اأ�سناف اأخرى من الورق والورق املقوى75

76
�سنع احل�سو من املواد الن�سيجية مثل : 

احلفاظات ال�سحية ، �سدادات قطنية لوقف النزيف
500

77
�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية ، واالأ�سناف املكتبية 

واملدر�سية والتجارية االأخرى الورقية
500

78
�سنع منتجات ورقية لالأغرا�ص املنزلية 

مثل االأطباق واالأكواب وال�سواين
500

79
�سنع ورق الزينة والورق ال�سناعي 

وورق اجلدران والتف�سيل 
500

500طباعة االألبومات اخلا�سة بال�سور والدفاتر التجارية80

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

81

�سنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة 

والورق ال�سفاف وامل�سقول والورق امل�سمغ 

اأو الال�سق اجلاهز لال�ستعمال واالأنواع االأخرى

500

500الطباعة82

83

الطباعة با�ستخدام االآالت النا�سخة 

واحلا�سب االآيل واالآالت املكتبية االأخرى مثل : 

نا�سخات ال�سور اأو النا�سخات احلرارية

50

75الطباعة الرقمية84

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالطباعة85

75جتليد الكتب وامل�ستندات86

75جتهيز واإعداد حروف الطباعة87

75ا�ستن�ساخ و�سائط االإعالم امل�سجلة88

75ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب االآيل اجلاهزة 89

500�سنع منتجات اأفران الكوك90

1500�سنع املنتجات النفطية املكررة91

1500م�سافـي النفط وم�ستقاته92

93
�سنع اأنواع الوقود ال�سائلة

 ) البنزين ، الكريو�سني ، الديزل (
1500

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع املواد الكيميائية االأ�سا�سية94

1000�سنع االأ�سمدة واملركبات االأزوتية95

1000�سنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي اأ�سكالها االأولية96

97
�سنع مبيدات االآفات 

واملنتجات الكيميائية الزراعية االأخرى
1000

98

�سنع الدهانات والورني�سات والطالءات املماثلة ،

 واأحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية
1000

99
�سنع ال�سابون واملنظفات ، وم�ستح�سرات التنظيف 

والتلميع ، والعطور وم�ستح�سرات التجميل
1000

250�سنع وجتهيز البخور100

1000�سنع املنتجات الكيميائية االأخرى 101

1000�سنع االألياف اال�سطناعية102

103
�سنع املواد ال�سيدالنية 

واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
1000

104
�سنع االإطارات واالأنابيب املطاطية ، وجتديد االأ�سطح 

اخلارجية لالإطارات املطاطية واإعادة بنائها
1000

500ا�ستبدال االأ�سطح اخلارجية لالإطارات الهوائية امل�ستعملة105

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع املنتجات املطاطية االأخرى106

1000�سنع املنتجات اللدائنية107

108
�سنع منتجات من اللدائن مثل : األواح ، �سرائح ، 

�سفائح ، اأ�سرطة ، موا�سري وخراطيم ولوازمها 
500

1000�سنع الزجاج واملنتجات الزجاجية109

1000�سنع املنتجات املعدنية الالفلزية االأخرى 110

1000�سنع املنتجات احلرارية111

1000�سنع املنتجات الطفلية االإن�سائية112

1500�سنع االأ�سمنت بكافة اأنواعه113

1000�سنع املنتجات االأخرى من البور�سلني واخلزف114

1000�سنع االأ�سمنت واجلري واجل�ص115

1500�سنع اأ�سناف من اخلر�سانة واالأ�سمنت واجل�ص116

1500قطع وت�سكيل و�سقل االأحجار117

1000�سنع احلديد القاعدي وال�سلب118

1500�سنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية119

1500�سبك احلديد وال�سلب120

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500�سبك املعادن غري احلديدية121

122
�سبك املعادن غري احلديدية مثل : االأملنيوم والزنك 

والنحا�ص ) منتجات تامة ون�سف تامة ال�سنع (
1500

1500�سنع املنتجات املعدنية االإن�سائية123

124

�سنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�سنوعة من اأجزاء 

فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء والت�سييد مثل : 

النوافذ واالأبواب وال�سالمل واملظالت واأ�سغال معدنية 

مماثلة )ور�ص احلدادة (

150

150ور�ص االأملنيوم125

1500�سنع ال�سهاريج واخلزانات واالأوعية من املعادن126

127
�سنع مولدات البخار ، با�ستثناء مراجل 

التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
1500

1500�سنع االأ�سلحة والذخائر128

129
ت�سكيل املعادن بالطرق والكب�ص وال�سبك والدلفنة ، 

ميتالورجيا امل�ساحيق
1000

250معاجلة وطلي املعادن ، املعاجلة باالآالت130

131
�سنع اأدوات القطع والعدد اليدوية 

واالأدوات املعدنية العامة
1000

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50ن�سخ املفاتيح132

250ال�سيوف واجلنبيات واالأ�سلحة والذخائر املماثلة133

75�سنع اخلناجر العمانية134

1500�سنع منتجات املعادن امل�سكلة االأخرى 135

1500�سنع املكونات واللوحات االإلكرتونية136

1500�سنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة137

1500�سنع معدات االت�ساالت138

1500�سنع االإلكرتونيات اال�ستهالكية139

1500�سنع معدات القيا�ص واالختبار واملالحة والتحكم140

1500�سنع ال�ساعات باأنواعها ) واآليات حتديد التوقيتات (141

142
�سنع معدات الت�سعيع

 واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية
1500

1500�سنع االأدوات الب�سرية ومعدات الت�سوير الفوتوغرافـي143

1500�سنع الو�سائط املغناطي�سية والب�سرية144

145
�سنع املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية 

واأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فـيها
1500

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500�سنع البطاريات واملراكم146

1500�سنع كابالت االألياف الب�سرية147

148
�سنع االأ�سالك والكابالت الكهربائية 

واالإلكرتونية االأخرى
1500

1500�سنع اأجهزة االأ�سالك149

1500�سنع معدات االإ�ساءة الكهربائية150

1500�سنع االأجهزة الكهربائية املنزلية151

1500�سنع املعدات الكهربائية االأخرى152

153
�سنع املحركات والتوربينات ، با�ستثناء

 حمركات الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية
1500

1500�سنع معدات تعمل بطاقة املوائع154

155
�سنع امل�سخات وال�سواغط 

وال�سنابري وال�سمامات االأخرى
1500

156
�سنع املحامل والرتو�ص 

وعنا�سر اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة
1500

1500�سنع االأفران واأفران ال�سهر ومواقد اأفران ال�سهر157

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500�سنع معدات الرفع واملناولة158

159
�سنع االآالت واملعدات املكتبية 

) با�ستثناء احلوا�سيب واملعدات امللحقة بها (
1500

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة160

1500�سنع االآالت االأخرى متعددة االأغرا�ص161

1500�سنع االآالت الزراعية واآالت احلراجة162

1500�سنع اآالت ت�سكيل املعادن والعدد االآلية163

1500�سنع اآالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا164

1500�سنع اآالت لعمليات التعدين وا�ستغالل املحاجر والت�سييد165

1500�سنع اآالت جتهيز االأغذية وامل�سروبات والتبغ166

1500�سنع اآالت اإنتاج املن�سوجات وامللبو�سات واجللود167

1500�سنع اآالت اأخرى الأغرا�ص خا�سة168

1500�سنع املركبات ذات املحركات169

170

�سنع الهياكل ) اأعمال جتهيز العربات ( 

للمركبات ذات املحركات ، �سنع املركبات املقطورة 

واملركبات ن�سف املقطورة

1500

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

171
�سنع اأجزاء وتوابع 

وحمركات املركبات ذات املحركات
1500

1500بناء ال�سفن واملن�ساآت العائمة172

1500بناء قوارب النزهة والريا�سة173

1500�سنع قاطرات ) جرارات ( وعربات ال�سكك احلديدية174

1500�سنع املركبات اجلوية والف�سائية واالآالت املت�سلة بها175

1500�سنع مركبات القتال الع�سكرية176

1500�سنع الدراجات النارية177

1500�سنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة178

1500�سنع معدات النقل االأخرى179

1000�سنع االأثاث180

181
تنجيد االأثاث مثل :

 املراتب ، املجال�ص العربية ، املجال�ص االأفرجنية 
75

1000�سنع املجوهرات واالأ�سناف املت�سلة182

1000�سنع املجوهرات املقلدة واالأ�سناف املت�سلة183

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500�سنع االآالت املو�سيقية184

1500�سنع اأدوات الريا�سة185

1500�سنع االألعاب واللعب186

187
�سنع االأدوات وامل�ستلزمات الطبية

 التي ت�ستخدم فـي عالج االأ�سنان
1500

1500�سنع منتجات اأخرى 188

250اإ�سالح منتجات املعادن امل�سكلة189

100اإ�سالح االآالت190

75اإ�سالح املعدات االإلكرتونية والب�سرية191

75اإ�سالح املعدات الكهربائية192

75اإ�سالح و�سيانة �ساحنات البطاريات193

194
اإ�سالح معدات النقل

 با�ستثناء املركبات ذات املحركات
150

150اإ�سالح املعدات االأخرى195

150تركيب االآالت واملعدات ال�سناعية196

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعات التحويلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

4 - اإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة

2
 ل تزيد على 5 م

1500توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها1

1000تو�سيل الوقود البخاري وتكييف الهواء2

3
توزيع اأنواع الوقود الغازية 

عن طريق �سبكة اأنابيب رئي�سية ) املوا�سري( 
250

4
�سنع غاز اال�ست�سباح ، وتوزيع اأنواع الوقود الغازية 

عن طريق اأنابيب رئي�سية
1000

150�سنع الثلج لالأغرا�ص الغذائية وغريها - للتربيد مثال5

5 - اإمـدادات امليـاه ، واأن�سطـة ال�سـرف ال�سحـي واإدارة النفايـات ومعاجلتهـا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة

2
 ل تزيد على 5 م

500جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها1

50حتلية املياه2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة

2
 ل تزيد على 5 م

50نقل وبيع مياه ال�سرب3

500ال�سرف ال�سحي4

100جمع النفايات غري اخلطرة5

500جمع النفايات اخلطرة6

100التخل�ص من املخلفات ال�سناعية اخلطرة7

500معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�سريفها8

1000معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها9

1000ا�سرتجاع املواد10

11
جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية واأ�سناف 

املعادن ال�ستخدامها كمواد اأولية
150

12
اأن�سطة اأخرى الإعادة

 دوران النفايات واخلردة الفلزية ) املعدنية (
150

13
جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية 

) غري املعدنية ( واأ�سنافها ال�ستخدامها كمواد اأولية
150

150اأن�سطة املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات االأخرى14

تابع امللحق رقم )1( : 5 - اإمدادات املياه ، واأن�سطـــة ال�سرف ال�سحـي واإدارة النفايات ومعاجلتها
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

6 - الت�سييـــــد

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1
مقاوالت البناء ) ال�سركات العاملية وما فـي حكمها ( 

) اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية وغري ال�سكنية (
300

300الدرجة املمتازة2

250الدرجة االأوىل3

150الدرجة الثانية4

100الدرجة الثالثة والرابعة5

500ت�سييد الطرق وال�سكك احلديدية6

7
مقاوالت اإن�ساء الطرق 

) ت�سمل ال�سوارع واجل�سور واالأنفاق (
500

500اإن�ساء واإ�سالح املطارات واملرافئ8

500ت�سييد امل�ساريع اخلا�سة باملنافع9

10
اأعمال الت�سييد املتعلقة 

مب�ساريع الهند�سة املدنية االأخرى
500

250اأن�سطة الت�سييد املتخ�س�سة االأخرى11

100الهــــدم12

100حت�سري املوقع13

100اأعمال احلفر وردم االأرا�سي وت�سويتها14

100تنظيف وت�سوية املوقع15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

75الرتكيبات الكهربائية16

75اأعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء17

75تركيبات اإن�سائية اأخرى18

75اإكمال املباين وت�سطيبها19

75تاأجري الرافعات التي ي�سغلها عامل20

75تاأجري اآالت ومعدات الت�سييد االأخرى التي ي�سغلها عامل21

7 - جتارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سالح املركـبات ذات املحركات والدراجات النارية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ) وكيل معتمد (1

250بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ) معر�ص (2

150بيع املركبات ذات املحركات امل�ستعملة3

4
بيع املركبات ذات املحركات االأخرى 

) ت�سمل االأونا�ص والرافعات و�سيارات االإ�سعاف (
1500

150اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات5

تابع امللحق رقم )1( : 6 - الت�سييـــــد
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اإ�سالح ميكانيك املركبات6

100حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات7

100بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات8

100بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات ) �سكراب ال�سيارات (9

100بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات10

150بيع الدراجات النارية وما يت�سل بها من اأجزاء وتوابع11

75�سيانة واإ�سالح الدراجات النارية12

150البيع باجلملة نظري ر�سم اأو على اأ�سا�ص عقد13

100جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة14

150البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات15

150البيع باجلملة ملنتجات االألبان والبي�ص16

17
البيع باجلملة لزيوت الطعام 

والدهون النباتية واحليوانية
150

18
البيع باجلملة للحوم الطازجة

 واملربدة واملثلجة ومنتجات االأ�سماك
150

19
البيع باجلملة لل�سكر وال�ساي 

والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
150

150البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز20

1500البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته21

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

22
البيع باجلملة للم�سروبات الغازية 

والع�سائر واملياه املعدنية
150

150البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة23

24
اأن�سطة اأخرى خا�سة ببيع االأغذية 

وامل�سروبات والتبغ باجلملة
1500

150بيع املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية باجلملة25

150بيع ال�سلع املنزلية االأخرى باجلملة26

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية

 للحوا�سيب والربجميات باجلملة
100

28
بيع املعدات االإلكرتونية ومعدات االت�ساالت

 وقطع غيارها باجلملة
150

150بيع االآالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة29

150بيع االآالت واملعدات االأخرى باجلملة30

31
بيع اأنواع الوقود ال�سلبة وال�سائلة والغازية 

وما يت�سل بها من منتجات باجلملة
150

150بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة32

33
بيع مواد البناء واملواد االإن�سائية املعدنية

 ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة
250

150بيع النفايات واخلردة 34

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150جتارة اجلملة غري املتخ�س�سة35

36
البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة 

التي تبيع االأطعمة وامل�سروبات والتبغ اأ�سا�سا
500

250اجلمعيات التعاونية37

3000االأ�سواق املركزية وما �سابهها38

50حمالت البقالة39

150الربادات40

100التموينات41

42
اأنواع البيع االأخرى بالتجزئة

 فـي املتاجر غري املتخ�س�سة
1000

1500جممعات جتارية ا�ستهالكية43

100بيع االأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة44

45
اأن�سطة اأخرى خا�سة ببيع االأغذية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
1000

100بيع امل�سروبات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة46

47
البيع بالتجزئة فـي املتاجر

 املتخ�س�سة للم�سروبات الروحية
1500

250بيع منتجات التبغ بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة48

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100بيع وقود ال�سيارات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة49

300حمطات بيع وقود املركبات50

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية للحوا�سيب ، 

والربجميات ، ومعدات االت�ساالت ، بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة

75

53
بيع املعدات ال�سوتية والب�سرية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

75بيع املن�سوجات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة54

55
بيع االأدوات املعدنية والطالء 

والزجاج بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

56
البيع بالتجزئة فـي املتاجر

 املتخ�س�سة ملواد البناء ) معر�ص (
250

57
البيع بالتجزئة فـي املتاجر

 املتخ�س�سة ملواد البناء ) حمل (
100

58
بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة االأر�سيات واحلوائط 

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة ) معر�ص (
250

59
بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة االأر�سيات واحلوائط 

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة ) حمل (
100

60

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية واالأثاث 

ومعدات االإ�ساءة وغريها من االأ�سناف املنزلية

 فـي املتاجر املتخ�س�سة ) معر�ص (

250

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

61

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية واالأثاث 

ومعدات االإ�ساءة وغريها من االأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ) حمل (

100

62
بيع الكتب وال�سحف واالأدوات املكتبية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
50

63
بيع الت�سجيالت املو�سيقية وت�سجيالت الفـيديو 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
50

50بيع االأدوات الريا�سية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة64

75بيع االألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة65

66
بيع امللبو�سات واالأحذية واالأ�سناف اجللدية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ) معر�ص (
250

67
بيع امللبو�سات واالأحذية واالأ�سناف اجللدية بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ) حمل (
100

68
بيع املنتجات ال�سيدالنية والطبية وم�ستح�سرات 

التجميل واأدوات الزينة بالتجزئة فـي متاجر متخ�س�سة
100

69
بيع الب�سائع اجلديدة االأخرى بالتجزئة 

فـي متاجر متخ�س�سة
75

70
البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات
100

100البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها71

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

72
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

 لالأنابيب وم�ستلزماتها
150

73
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

الأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية
150

74
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

الأدوات ومعدات اإطفاء احلريق واالأمن وال�سالمة
150

75
البيع بالتجزئة فـي املتاجر

 املتخ�س�سة الأدوات ومواد حربية
150

76
البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة الآالت ومعدات املطابع
150

150البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات �سخ املياه77

78
البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة الأدوات ال�سناعات البرتولية
250

79
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

حلاويات �سكنية متنقلة ) الكرفانات (
150

80

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالآالت ومعدات الت�سييد والبناء 

والهند�سة املدنية النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها

250

81
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للطائرات

 واأدوات ومعدات املطارات والطائرات
250

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

82
البيع بالتجزئة فـي املتاجر

 املتخ�س�سة لالألعاب النارية
250

83
البيع بالتجزئة فـي املتاجر

 املتخ�س�سة الآالت ومعدات امل�سانع
250

100بيع الب�سائع امل�ستعملة بالتجزئة84

100البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة85

86
بيع االأغذية وامل�سروبات ومنتجات التبغ

 بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق
100

87
بيع املن�سوجات وامللبو�سات 

واالأحذية بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق
75

75بيع ال�سلع االأخرى بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق88

89
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

 ملعدات واأجهزة املالحة
150

90
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

 الأدوات ومعدات املوانئ
250

91
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفـيذ

 طلبات ال�سراء اأو عن طريق االإنرتنت
100

92
اأنواع البيع بالتجزئة االأخرى

 خارج املتاجر واالأك�ساك واالأ�سواق
150

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركـات 

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

8 - النقــــل والتخزيـــــــن

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500نقل الركاب بال�سكك احلديدية فـيما بني املدن1

500نقل الب�سائع بال�سكك احلديدية2

100النقل الربي للركاب فـي املدن وال�سواحي3

100اأنواع النقل الربي االأخرى للركاب4

5
النقل الربي للركاب املحدد

 مبواعيد ) النقل العام (
150

100النقل الربي للب�سائع6

500النقل بخطوط االأنابيب7

100ت�سغيل و�سيانة حمطات ال�سخ وخطوط االأنابيب8

100النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب9

250النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�سائع10

250النقل املائي الداخلي للركاب11

250النقل املائي الداخلي للب�سائع12

500النقل اجلوي للركاب13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500النقل اجلوي للب�سائع14

100التخزين15

100اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل الربي16

17
اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ( ) االأفراد (
50

18
اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ( ) ال�سركات (
100

19
ت�سغيل ) اإدارة و�سيانة ( حمطات �سحن ال�سلع

 فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت
500

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل املائي20

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل اجلوي21

100مناولة الب�سائع22

250اأن�سطة دعم النقل االأخرى23

100اأن�سطة الربيد24

100اأن�سطة �سركات نقل الربيد اخلا�سة25

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 8 - النقــــل والتخزيـــــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

الفنـــــادق واملنتجعـــــــات

3000فنادق ومنتجعات �سبع جنوم1

1500فندق خم�ص جنوم2

1000فندق اأربع جنوم3

500فندق ثالث جنوم4

250فندق جنمتان5

150فندق جنمة واحدة6

150ال�سقق املفرو�سة و) الفندقية (7

100بيوت ال�سباب8

150ال�ساليهات واال�سرتاحات9

150تاأجري وحدات اقت�سام الوقت10

100بيوت ال�سيافة11

100النزل الرتاثية12

100النزل اخل�سراء13

100اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة االإقامة الق�سرية املدى14

-40-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

15

اأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفـيهية

 التي تتيح مكانا لل�سيارات واملتنزهات

 التي تتيح مكانا للمقطورات

100

100مرافق االإقامة االأخرى) بيوت الطلبة والطالبات (16

100اأن�سطة املطاعم وخدمات االأطعمة املتنقلة17

500مطاعم عاملية و�سياحية18

250مطاعم فئة اأوىل19

150مطاعم فئة ثانية20

100مطاعم فئة ثالثة21

100حمالت الوجبات ال�سريعة22

50حمالت البوظة ) االآي�ص كرمي (23

100حمالت �سوي االأ�سماك واملاأكوالت البحرية24

50حمالت �سوي اللحوم ) امل�ساكيك (25

50بيع الذرة26

75املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا27

28
اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة

 املطاعم وخدمات االأطعمة املتنقلة
100

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 9 - اأن�سطة االإقامة واخلدمات الغذائية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150مقهى عاملي29

150تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات30

150اأن�سطة خدمات الطعام االأخرى31

150�سركات جتهيز الطعام ) متوين واإعا�سة (32

50اأن�سطة تقدمي امل�سروبات33

50املقاهي34

4000مقهى تقدمي �سي�سة ) االأرجيلة (35

1500البارات36

10 - املعلومــــات والت�ســـــالت

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50ن�سر الكتب1

250ن�سر ال�سحف واملجالت والدوريات2

100ن�سر املجالت الدورية العلمية واالأدبية والتقنية3

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 9 - اأن�سطة االإقامة واخلدمات الغذائية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

4
ن�سر ال�سحف وغريها على ال�سبكة املعلوماتية

 ) االإنرتنت (
150

150اأن�سطة الن�سر االأخرى5

100ن�سر ال�سور الفوتوغرافـية والنقو�ص6

100ن�سر النماذج واملل�سقات7

150ن�سر الربجميات8

250اأن�سطة اإنتاج االأفالم والفـيديو والربامج التلفزيونية9

10
اأن�سطة ما بعد االإنتاج الأفالم ال�سينما والفـيديو 

والربامج التلفزيونية
100

11
اأن�سطة توزيع االأفالم ال�سينمائية والفـيديو

 والربامج التلفزيونية
150

300اأن�سطة عر�ص االأفالم ال�سينمائية12

100اأن�سطة ن�سر الت�سجيالت ال�سوتية واملو�سيقى13

250االإذاعة ال�سوتية14

150اأن�سطة الربجمة واالإذاعة التلفزيونية15

16
البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية

 ) االإنرتنت (
150

250اأن�سطة االت�ساالت ال�سلكية17

250اأن�سطة االت�ساالت الال�سلكية18

100�سيانة ال�سبكات19

100اأن�سطة االت�ساالت ال�ساتلية20

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 10 - املعلومــــات واالت�ســـــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأن�سطة االت�ساالت االأخرى21

75اأن�سطة الربجمة احلا�سوبية22

23
اأن�سطة اخلربة اال�ست�سارية احلا�سوبية

 واإدارة املرافق احلا�سوبية
75

100اأن�سطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب االأخرى24

25
جتهيز البيانات وا�ست�سافة املواقع

 على ال�سبكة وما يت�سل بذلك من اأن�سطة
100

150بوابات ال�سبكة26

250اأن�سطة وكاالت االأنباء27

150اأن�سطة خدمات املعلومات االأخرى 28

11 - الأن�سطــة املاليـــة واأن�سطـــة التاأمــــني

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250اأنواع الو�ساطة املالية االأخرى1

1500البنوك التجارية2

1000البنوك املتخ�س�سة3

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 10 - املعلومــــات واالت�ســـــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

200اأن�سطة ال�سركات القاب�سة4

5
اأن�سطة ا�ستثمار االأموال واالأوراق املالية

 ) اأ�سهم و�سندات (
150

200التاأجري املايل6

100اأ�سكال منح القرو�ص االأخرى7

8
اأن�سطة اخلدمات املالية االأخرى ، با�ستثناء 

متويل التاأمني واملعا�سات التقاعدية 
100

200اإدارة االأ�سواق املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة بعقود االأوراق املالية 

وال�سلع االأ�سا�سية
200

200االأن�سطة االأخرى امل�ساعدة الأن�سطة اخلدمات املالية11

100تقييم املخاطر واالأ�سرار12

150اأن�سطة وكالء و�سما�سرة التاأمني13

14
اأن�سطة اأخرى م�ساعدة للتاأمني

 ومتويل املعا�سات التقاعدية
150

150اأن�سطة اإدارة االأموال15

200التاأمني على احلياة16

200التاأمني ، بخالف التاأمني على احلياة17

150اإعادة التاأمني18

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 11 - االأن�سطــة املاليـــة واأن�سطـــة التاأمــــني
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12 - الأن�سطة العقارية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100االأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة اأو املوؤجرة1

2

االأن�سطة العقارية على اأ�سا�ص ر�سوم اأو عقود

) �سم�سرة العقارات /تثمني املمتلكات ( 

100

13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100االأن�سطة القانونية1

100مكتب التوثيق العام2

3
االأن�سطة املحا�سبية واأن�سطة م�سك الدفاتر

 ومراجعة احل�سابات ، واال�ست�سارات ال�سريبية
100

100اأن�سطة اخلربة اال�ست�سارية فـي جمال االإدارة4

5
االأن�سطة املعمارية والهند�سية ، 

واخلدمات اال�ست�سارية الفنية املت�سلة بها
200

200مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية املعمارية واملدنية6

100مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية املعمارية7

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية املدنية8

200مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية9

10
املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة

 باالأن�سطة التخ�س�سية جلميع فروع الهند�سة
200

100اأن�سطة تخطيط وت�سميم املناظر الطبيعية11

100االختبارات والتحليالت التقنية12

13
البحث والتطوير التجريبي فـي جمال

 العلوم الطبيعية والهند�سة
100

14
البحث والتطوير التجريبي فـي جمال 

العلوم االجتماعية واالإن�سانية
100

100االإعــــــــــــالن15

150موؤ�س�سات ووكاالت الدعاية واالإعالن16

100اأبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الراأي17

100اأن�سطة الت�سميم املتخ�س�سة18

100اأن�سطة الت�سوير19

100االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية االأخرى 20

100االأن�سطة البيطرية21

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 13 - االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

14 - اأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100تاأجري املركبات ذات املحركات1

50تاأجري ال�سلع الرتفـيهية والريا�سية2

50تاأجري �سرائط واأقرا�ص الفـيديو3

50تاأجري ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية االأخرى4

100تاأجري االآالت واملعدات االأخرى وال�سلع احلقيقية5

300تاأجري معدات النقل اجلوي ) بدون م�سغل (6

250تاأجري عدد واآالت ومعدات التعدين وحقول النفط7

8
تاأجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات

 واملن�سات ) بدون �سائق (
300

100اأن�سطة وكاالت الت�سغيل9

100اأن�سطة وكاالت الت�سغيل املوؤقت10

100تقدمي موارد ب�سرية اأخرى11

100اأن�سطة وكاالت ال�سفر12

50اأن�سطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية13

100خدمات احلجز االأخرى واالأن�سطة املت�سلة بها14

100مكاتب التن�سيق الطبي15
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأن�سطة االأمن اخلا�سة16

100اأن�سطة خدمات نظم االأمن17

100اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

100التنظيف العام للمباين19

100اأن�سطة تنظيف املباين والتنظيف ال�سناعي االأخرى20

100االأن�سطة املتعلقة بخدمة و�سيانة وجتميل املواقع21

100اأن�سطة اخلدمات االإدارية املتكاملة للمكاتب22

23
ت�سوير امل�ستندات وحت�سري الوثائق 

وغريها من اأن�سطة الدعم املتخ�س�سة للمكاتب
50

50اأن�سطة مراكز النداء24

250تنظيم املوؤمترات واملعار�ص التجارية25

100اأن�سطة وكاالت حت�سيل املدفوعات ومكاتب االئتمان26

100اأن�سطة التغليف والتعبئة27

100اأن�سطة التعبئة والتغليف ) حل�ساب الغري (28

75اأن�سطة خدمات الدعم االأخرى لالأعمال 29

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 14 - اأن�سطة اخلدمات االإدارية وخدمات الدعم
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15 - الإدارة العامة والدفاع ، ال�سمان الجتماعي الإلزامي

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100االأن�سطة العامة لالإدارة العامة1

2

تنظيم اأن�سطة تقدمي الرعاية ال�سحية والتعليم 

واخلدمات الثقافـية وغريها من اخلدمات االجتماعية ، 

فـيما عدا ال�سمان االجتماعي

100

3
تنظيم اأن�سطة ت�سيري االأعمال 

وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها
50

100اأن�سطة الدفاع4

100اأن�سطة النظام العام وال�سالمة5

16 - التعليــــم اخلـــــا�ص  

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي1

150التعليم الثانوي العام ) الدبلوم العام (2

150التعليم الثانوي الفني واملهني3

250التعليم العايل4
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150التعليم فـي جمال الريا�سة والرتفـيه5

150التعليم الثقافـي6

100معاهد تعليم املو�سيقى7

150اأنواع التعليم االأخرى 8

100اأن�سطة دعم التعليم9

17 - اأن�سطــة �سحــة الإن�ســـان واخلدمـــة الجتماعيـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

300اأن�سطة امل�ست�سفـيات1

100اأن�سطة العيادات الطبية وعيادات االأ�سنان2

100االأن�سطة االأخرى فـي جمال �سحة االإن�سان3

100مرافق تقدمي الرعاية التمري�سية مع االإقامة4

5
اأن�سطة الرعاية مع االإقامة فـي املوؤ�س�سات اخلا�سة 

بالتخلف العقلي وال�سحة النف�سية واالإدمان
100

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 16 - التعليــــم اخلـــــا�ص
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

6
اأن�سطة تقدمي الرعاية مع االإقامة ، لكبار ال�سن 

واالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة
100

100اأن�سطة الرعاية االأخرى مع االإقامة7

8
اأن�سطة العمل االجتماعي بدون االإقامة ، لكبار ال�سن 

واالأ�سخا�ص ذوي االإعاقة
100

100اأن�سطة العمل االجتماعي االأخرى بدون االإقامة 9

18 - الفنـــون والرتفـيـــــه والت�سليــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100االأن�سطة االإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفـيه1

100اأن�سطة املكتبات واملحفوظات2

100اأن�سطة املتاحف وت�سغيل املواقع واملباين التاريخية3

100ت�سغيل املرافق الريا�سية4

100مراكز اللياقة البدنية ت�سمل مراكز كمال االأج�سام5

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 17 - اأن�سطــة �سحــة االإن�ســـان واخلدمـــة االجتماعيـــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100تنظيم الفعاليات الريا�سية6

100اأن�سطة اأخرى خا�سة بت�سغيل املرافق الريا�سية7

100اأن�سطة النوادي الريا�سية8

100االأن�سطة الريا�سية االأخرى9

150اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن االألعاب10

100اأن�سطة الت�سلية والرتفـيه االأخرى 11

19 - اأن�سطــــة اخلدمــــات الأخـــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50اإ�سالح اأجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفـية للحا�سوب1

50اإ�سالح معدات االت�ساالت2

50اإ�سالح االأجهزة االإلكرتونية اال�ستهالكية3

4
اإ�سالح االأجهزة املنزلية 

واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق
50

50اإ�سالح االأحذية واملنتجات اجللدية5

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 18 - الفنـــون والرتفـيـــــه والت�سليــــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50اإ�سالح االأثاث واملفرو�سات املنزلية6

50اإ�سالح ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية االأخرى7

8
غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء 

وتنظيفها ) اجلاف (
75

75ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل االأخرى9

50ق�ص وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال10

50ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء11

50ق�ص وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة لالأطفال12

100اأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية االأخرى 13

14
اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة

 اخلدمات ال�سخ�سية االأخرى 
100

250االأندية ال�سحية ) م�ساج ، حمام بخاري (15

الر�ســــــم  اأ�ســــل  من  باملائــــة  ع�سريـــــن   )%20( بن�سبــــة  التف�سيليـــــة  اخلدمــــة  حت�ســــــب   *
امل�ستحق م�سافــــا اإىل قيمــة ر�ســم اخلدمــة ، �سريطة اأال يقــل ر�سم اخلدمـــة التف�سيليـــة 

عــــن )50( خم�ســـني رياال عمانـيــا . 

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 19 - اأن�سطــــة اخلدمــــات االأخـــرى
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امللحــق رقـــم ) 2 ( 

 ر�ســـوم اخلدمــــات البلديــة 

علـى نزلء الفنادق واملطاعـم العاملية وال�سياحية ورواد مراكـز فنون الت�سلية

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

1

نزالء ورواد الفنادق وال�سقق الفندقية

 وال�سقق املفرو�سة وبيوت ال�سباب واأماكن املخيمات 

واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا لل�سيارات 

واملقطورات ومرافق االإقامة االأخرى واملطاعم 

واملقاهي العاملية وال�سياحية واملطاعم امل�سجلة 

بالدرجة املمتازة واالأوىل ح�سب ت�سنيف البلدية 

) با�ستثناء الدبلوما�سيني ( 

)%5(

من قيمة املبيعات واخلدمات 

مبا فـيها ر�سوم اخلدمة

2
رواد مراكز و�ساالت الت�سلية والرتفـيه واالألعاب 

ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف

)%10(

 من قيمة التذاكــر

امللحــق رقــم ) 3 (

ر�سـوم ذبح احليوانات بامل�سالـخ البلديـة

وعــاء الر�ســمم

قيمة الر�سم 

بالريال العماين

تقطيعذبح

2 2عجول / اأبقار1

44قعدان / جمال2

11اأغنام / ماعز3
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امللحــق رقــم )4(

 ر�ســوم اإيــواء واإعا�ســة احليوانــات ال�سائبــة بحظائــر البلديــة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

اإيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة1
)15(

 يوميا عن كل راأ�س

اإيواء ال�ساأن واملاعز2
 )5(

يوميا عن كل راأ�س

اإيواء احلميــر3
 )10(

يوميا عن كل راأ�س

امللحــق رقـــم ) 5 ( 

ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

1
التدقيق على اخلرائط لل�سكن 

  ) بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان (
100 بي�سة لكل م2

2
التدقيق على اخلرائط للمباين

 ) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة لكل م2

3
ر�سوم طابق الت�سوية 

) بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان (
100 بي�سة لكل م2

4
ر�سوم طابق الت�سوية للمباين ال�ستثمارية 

) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة لكل م2

5
ر�سوم مواقف ال�سيارات 

) بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان (
100 بي�سة لكل م2

6
ر�سوم مواقف ال�سيارات للمباين ال�ستثمارية 

) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة لكل م2

-56-
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

7
امل�ساحة الزائدة 

على )50%( بطابق ال�سطح للمباين

7 لكل م2 

للمباين متعددة الطوابق

 ) ال�ستثمارية ( 

 3 لكل م2

للفلل اخلا�سة وبحد اأق�سى 

وحدتان �سكنيتان

8

زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب

 عن م�ساحة الطابق الأر�سي بالن�سبة

 للأرا�سي ال�سكنية ال�ستثمارية -

 ال�سكنية / التجارية - التجارية

1 لكل م2

9
ال�سماح لل�ستعمال ال�سكني

 بطابق ال�سرداب مبباين الفلل فقط
1 لكل م2

10
اإجراء تعديل 

فـي اخلرائط امل�سدق عليها 

10 لل�سكني 

20 لباقي ال�ستخدامات

اإ�سدار وجتديد اإباحة بناء11

20 اإباحة بناء كربى 

ملدة عامني 

10 اإباحة بناء �سغرى

 ملدة عامني

10 اإ�سدار بدل فاقد لرتخي�س اإباحة البناء12

1 عن كل ورقة من اخلرائطالت�سديق على الن�سخ الإ�سافـية للخرائط13

10تعديل ال�سم برتخي�س اإباحة البناء 14

25ر�سم اإعادة ت�سجيل طلب اإباحة بناء كربى15

16
اإ�سدار التقارير اخلا�سة 

باملكاتب ال�ست�سارية 
5 عن كل �سنة 

25 لكل طابقت�سريح ال�سروع فـي البناء ) اأتعاب اإدارية (17

تابع امللحـق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيــ�س البنــاء

-57-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

10لفتة مقاول18

15 لكل م2لفتة بناء مع �سورة ت�سميم املبنى 19

5 لكل عداد�سهادة تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه واملجاري20

�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء21

10 للمباين ال�سكنية الفردية 

اخلا�سة 

30 لباقي ال�ستخدامات  

25ت�سريح حفر22

15جتديد ت�سريح حفر23

ت�سريح هدم مبنى24

10 للمباين ال�سكنية الفردية 

اخلا�سة 

30 لباقي ال�ستخدامات  

5 للأ�سوار

15 ت�سريح قطع جبل25

26

زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات اأكرث 

من )20%( اإىل )30%( امل�سرح بالبناء 

اأو )15%( من م�ساحة قطعة الأر�س

5 لكل م2

ت�سويــر امل�ستنــدات واخلرائــط مــن ملــف القطعــة

27A4100 بي�سة

28A3200 بي�سة

29A2500 بي�سة

تابع امللحـق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيــ�س البنــاء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

30A1800 بي�سة

31 A01

700 بي�سةطباعة رقمية من معاملة مكتملة32

ت�ساريـــح خميـمــــات العمـــــــال 

1000الدرجة العاملية 33

300الدرجة املمتازة 34

250الدرجة الأوىل 35

200الدرجة الثانية36

150الدرجة الثالثة37

100الدرجة الرابعة38

39
ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية

 ) املوافقات الفنية (
5

اخلـرائط الرقميـة للجهـات احلكوميـة 

خريطة رقمية للطرق 40
600 لكل )100( كم

 من اأطوال الطرق

150 لكل )1000( موقع عنوانخريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين 41

150 لكل )1000( مبنىخريطة رقمية تو�سح املباين42

اخلـرائط الرقميـة للقطـاع اخلـا�ص 

خريطة رقمية للطرق43
1200 لكل )100( كم

 من اأطوال الطرق

300 لكل )1000( موقع عنوان خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين 44

300 لكل )1000( مبنىخريطة رقمية تو�سح املباين45

تابع امللحـق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيــ�س البنــاء
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 امللحــق رقـــم ) 6 ( 

ر�ســـوم الأ�ســواق املركزيـــة للخ�ســراوات والفواكـــه

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســــم 

بالريـــال العمانـي

1
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

 )حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
20

2
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر 

)حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
30

3
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

 ) حمولتها من 5 اأطنان اإىل اأقل من 10 اأطنان ( 
5

4
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

 ) حمولتها من 5 اأطنان اإىل اأقل من 10 اأطنان (
20

5
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

 ) حمولتها اأقل من 5 اأطنان (
1

6
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

 ) حمولتها اأقل من 5 اأطنان (
5

1وزن ال�ساحنات املحملة باملنتجات املحلية7

10فرز واإعادة تعبئة خ�سراوات وفواكه بال�سوق8

25�سهادة اإتلف مواد غذائية بال�سوق9

25�سهادة اإعادة ت�سدير10

5�سهادة الإفراج عن مادة غذائية11
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 امللحــق رقـــم ) 7 ( 

ر�ســوم وخمالفــات الوقـوف باملواقــف العامـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم 

بالريـــال العمانـي

30 �سهريا لكل موقفحجز مواقف عامة1

10 �سهريا لكل موقفت�سريح مواقف العدادات لكل منطقة2

10 �سهريا لكل موقفت�سريح مواقف العدادات ) �سامل جميع املواقف (3

100 بي�سة لكل �ساعةالوقوف باملواقف العامة اخلا�سعة للر�سوم4

خمالفة الوقوف باملواقف اخلا�سعة للر�سوم5

 5

فـي حالة عدم �سداد الر�سوم 

اأو انتهاء وقت احلجز

10اإ�سدار ت�سريح وقوف خا�س6

7
نقل ت�سريح الوقوف من مركبة لأخرى

 اأو من منطقة اإىل منطقة اأخرى
1

1ا�ستخراج ت�سريح وقوف بدل فاقد8
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امللحــق رقـــم ) 8 (

 ر�ســـــوم اأخــــــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

)5%(  ت�سجيل عقود اإيجار 1

2

مكان اخلدمة الذاتية 

للم�سروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات والأكلت 

وال�سطائر اخلفـيفة فـي حمطات الوقود والأ�سواق 

واملباين اخلا�سة

15 �سنويا

للرتخي�س 

 120

) كهرباء عامة ( �سنويا

3
اآلت ال�سحب الآيل للبنوك

 واآلت �سداد الفواتري ل�سركات الت�سالت 

50 �سنويا 

للرتخي�س

500

) كهرباء عامة ( �سنويا 

4

الرخ�سة ال�سحية ل�سيارات ال�سركات اخلا�سة بنقل 

املياه اأو بيع املواد الغذائية اأو نقل وت�سويق الأ�سماك 

اأو نقل الدواجن احلية اأو احليوانات اأو النفايات 

) ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه ال�سرب اململوكة 

لأفراد عمانيني (

50

لوائـــح عنونـــــة5
3 للمنزل امل�ستقل

2 لل�سقة اأو املحل التجاري

10  عن كل �سحنة ترخي�س لنقل الرتبة بالن�سبة لل�سركات 6

 5 يوميا عن كل �ساحنة ترخي�س لنقل الرتبة بالن�سبة للأفراد 7

30 ترخي�س اإقامة مظلة اأمام املنازل لكل �سيارة 8

9
ترخي�س اإقامة مظلة اأمام مبنى جتاري/

�سكني جتاري/�سكني م�ستغل للأغرا�س التجارية 
30

10تغيري ا�سم / اإ�سافة ن�ساط جتاري اأو نقله 10
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

150 م�سمى مبنى 11

1 �سهريا عن كل مرت مربعا�ستغلل اأر�س حكومية  اأمام املطاعم واملقاهي 12

100ت�سريح لتوزيع عينات ترويجية لكل )�سهرين(13

ت�سجيــل ال�سركــات لــدى البلديــة 

100الدرجة العاملية واملمتازة14

50الدرجة الأوىل واملكاتب ال�ست�سارية15

40الدرجة الثانية16

20الدرجة الثالثة والرابعة17

التخل�س من املخلفات فـي مرادم البلدية 18

ريال واحد 

للحمولة الأقل عن 5 اأطنان 

ريالن للحمولة 

الأكرث عن 5 اأطنان

19

ا�ستخدام �سبكة املجاري للمن�ساآت التجارية وال�سكنية 

املو�سلة مبياه ال�سرب احلكومي

 %10

من قيمة فاتورة املياه ومبا 

ل يقل عن ريال واحد 

للمن�ساآت ال�سكنية وريالني 

للمن�ساآت التجارية

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

20
ا�ستخدام �سبكة املجاري للمنازل

 التي مل ت�سلها مياه ال�سرب احلكومي

ريال واحد �سهريا للمنازل 

ذات الطابق الواحد وال�سقق

 ريالن للمنازل ذات 

الطابقني فـي ال�سهر

21
ا�ستخدام �سبكة املجاري للمن�ساآت

 مبنطقة املويلح ال�سناعية
5 فـي ال�سهر  

بي�سة واحدة للجالونتفريغ مياه املجاري مبحطة ال�سرف ال�سحي22

�سفــــط ميـــاه املجــــاري23
25 ريال �سعة )2000( جالون

50 ريال �سعة )5000 ( جالون 

5الت�سديق طبق الأ�سل24

اخلدمــــات التـــي تتقاطـــع مـــع الطـــــرق 

25
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 100 مم
250

26
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 200 مم
350

27
 ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 300 مم
500

28
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 400 مم فاأكرث
750

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

29
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 100 مم
500

30
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 200 مم
750

31
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 300 مم
1000

32
 ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 400 مم فاأكرث
1500

33
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات حتت �سارع

 ذي ثلثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 100 مم
750

34
ا�ستغلل املنافذ ملـــد خطوط اخلدمات حتت �سارع

 ذي ثلثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 200 مم
1000

35
ا�ستغلل املنافذ ملــد خطوط اخلدمات حتت �سارع

 ذي ثلثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 300 مم
1500

36
ا�ستغلل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع

 ذي ثلثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 400 مم فاأكرث
2500

20ت�سريح م�سار خدمة37

10جتديد ت�سريح م�سار خدمة38

20 ت�سريح نقل حمولة ثقيلة39

10جتديد ت�سريح نقل حمولة ثقيلة40

20 ت�سريح مداخل وخمارج ومواقف41

10جتديد ت�سريح مداخل وخمارج ومواقف42

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

20 ت�سريح ن�سح مياه43

10جتديد ت�سريح ن�سح مياه44

50ح�سور �سحب ترويجي 45

46

بيع خرائط ورقية 

) حزمة كاملة حتتوي على 6 خرائط ت�سمل ولية �سحار (
5

1بيع خريطة واحدة مفردة47

48

م�ستك�سف ولية �سحار 

) اأ�سطوانة مدجمة حتتوي على اأطل�س رقمي (
3

5�سهادة دفن )للوافدين(49

  250 اأ�سبوعيار�سم الرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة50

51

اإقامة فعاليات بوا�سطة �سركات القطاع اخلا�س 

داخل مواقع البلدية 

) ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية (

1 لكل م2 

خلل اأيام العمل

2 لكل م2

 خلل الإجازات

52

 اإيجار وذلك مقابل ما تخ�س�سه البلدية من اأر�س 

ف�ساء حكومية بجوار املبنى املراد ت�سييده

50 بي�سة لكل م2

20 �سهريار�سم ت�سريح للأك�ساك والعربات املوؤقتة53

 التنازل عن حملت الأ�سواق54

)100%( من القيمة الإيجارية 

وذلك بعد موافقة جلنة 

تاأجري املمتلكات

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

 اأتعاب اإدارية عند تقييم اأ�سرار حوادث الطرق55

)10%( من قيمة الأ�سرار 

وبحد اأدنى 20 ريال 

اأيهما اأكرب

56

بدل فاقد /تالف

) ترخي�س بلدي / عقد اإيجار / اإي�سال / 

�سهادة تو�سيل خدمات / �سهادة اإكمال بناء / 

ترخي�س ملحق البناء (

5

25ت�سريح ترويج منتج فـي املراكز التجارية57

 30 للوافدين نقل موتى58

حفــر ال�سوارع59

) 3 ريالت لكل مرت طويل 

فـي ال�سهر ( 

الثلثة الأ�سهر الأوىل

طويل  مرت  لكل  ريالت   6(

فـي ال�سهر ( 

اأكرث من ثلثة اأ�سهر

) 6 ريالت لكل مرت طويل 

فـي ال�سهر (

 جتديد رخ�سة حفر

 ) 10% من قيمة

 الر�سم الأ�سلي (

15ر�سم تغيري ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور تراخي�س البناء60

10 ملدة ل تتجاوز �سهراطلب ت�سريح طلء خارجي61

62
اإعادة ت�سيري معاملت مقاول اأو مكتب ا�ست�ساري 

هند�سي بعد الإيقاف
20 �سهريا

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

حجز الأر�سفة واملواقف وا�ستغللها اأثناء الإن�ساء63
25 �سهريا

200 تاأمني

64
ت�سجيل طلب اإباحة بناء

 ) جديد ، اإ�سافة ، تغيري جزئي ، تغيري كلي (
10

65
ت�سريح اإقامة اخليام لأغرا�س جتارية ودعائية على 

الأرا�سي العامة
500 بي�سة/م2 يوميا

66
 طلب املواطنني لتقارير فنية

 عن موقع معني اأو بناية اأو قطعة اأر�س
15

67
اخلدمات فـي جمال مكافحة احل�سرات

 والقوار�س للمباين واملنازل

5 لل�سقة

10 للمنزل

ريال لكل مرت مربعت�سوية اأر�س ملعب68

10تغيري / اإ�سافة ن�ساط جتاري بعقد الإيجار69

5التدقيق املبدئي على طلب تركيب لفتة اإعلنية70

10 �سهريالوحة اإر�سادية على اأر�س خا�سة71

72
ت�ساريح موؤقتة لتقدمي ال�سي�سة 

فـي املقاهي والفنادق واخليام
500 �سهريا

5جتديد ت�سريح قطع جبل73

10ت�سجيل معاملت للتدقيق املبدئي على اخلرائط74

75
اإقامة اخليام لأغرا�س جتارية

 ودعائية وترفيهية على الأرا�سي العامة

500 بي�سة

 لكل م2 يوميا

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

 250 يوميااإيجار م�سرح املركز الرتفيهي76

 اإلغاء احلفلت املقامة على امل�سارح77

)10%( من القيمة 

الإيجارية وتت�ساعف 

مبا ل يتجاوز )%50(

50 تغيريموعد احلجز78

15ت�سريح ت�سوية اأر�س79

25 لكل �ساعة عملتنظيف خملفات حوادث الطرق من زجاج وغريه80

81

 تنظيف خملفات حوادث الطرق التي تتطلب توفري 

معدات ثقيلة وعمال

 100

عن كل �ساعة عمل

100ت�سجيل املكاتب ال�ست�سارية باإدارة تراخي�س البناء82

83

 الفح�س البيطري للموا�سي

 املذبوحة بامل�سلخ لل�سركات فقط

 1

عن كل راأ�س

2بطاقة �سحية جديدة / جتديد / بدل فاقد84

85

ر�سم الت�سوير التلفزيوين والفوتوغرافـي

 فـي احلدائق العامة

50 يوميا

 

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

امللحــق رقـــم ) 9 (

 الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

250تركيب لفتة اإعلنية على الأرا�سي العامة1

100تركيب لفتة اإعلنية على الأرا�سي اخلا�سة2

250تركيب لفتة اإعلنية على املباين اخلا�سة3

100ترخي�س اإعلن على اأر�س عامة عن كل م42

ترخي�س اإعلن على اأر�س خا�سة لكل وجه5
75 لكل م2 

وما زاد على ذلك 3 �سهريا

6

ترخي�س اإعلن على اأ�سطح وواجهات املباين 

اخلا�سة

)ملنتج اأجنبي اأو علمة جتارية(

 1000

�سنويا

7

ترخي�س اإعلن على اأ�سطح وواجهات املباين 

اخلا�سة

)ملنتج حملي / خليجي اأو علمة جتارية(

  250

�سنويا

8
تغيري مل�سق اإعلين باللفتات الإعلنية

 على اأ�سطح املباين وواجهتها
50

9

اأر�س خا�سة 

لفتة اإعلنية على اأعمدة الإنارة

)مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية(

150 لكل م2 

وما زاد على ذلك 3 �سهريا

10
اأر�س عامة 

لفتة اإعلنية على اأعمدة الإنارة

100 لكل م2 وما زاد

 على ذلك 5 �سهريا لكل 

عمود اإنارة

150 �سهرياالإعلن على �سكل جم�سم على اأر�س عامة11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

12
الإعلن على �سكل جم�سم على اأر�س خا�سة

 للطرف الأول
50 �سهريا

50الت�سديق على املن�سورات الدعائية لكل 1000 ورقة13

14

طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية 

والرتفيه واحلفلت والكوبونات

 الرتويجية لكل ت�سميم

5

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت التجارية

) اخلفيفة ( اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات التجارية

15
ال�سم التجاري  مع العلمة التجارية اأو ال�سعار 

على الأبواب
5 �سنويا

 50 �سنوياالإعلن على اأحد جوانب ال�ساحنة16

17
مل�سق اإعلين على كامل ج�سم ال�ساحنة 

اأو �سبغ �سيارة بالكامل
100

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت التجارية

) الثقيلة ( اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات التجارية

18
ال�سم التجاري  مع العلمة التجارية اأو ال�سعار 

على الأبواب
 5 �سنويا

100الإعلن على اأحد جوانب ال�ساحنة19

20
مل�سق اإعلين على كامل ج�سم ال�ساحنة 

اأو �سبغ �سيارة بالكامل
150

1500ترخي�س ت�سيري حافلة اإعلنية متنقلة21

تابع امللحق رقم ) 9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــلنات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

22
لفتة اإعلنية ملحطة وقود على �سكل برج داخل 

حدود القطعة
150

23
لفتة اإعلنية ملحطة وقود على �سكل برج خارج 

حدود القطعة
250

24

لفتة جتارية على واجهة املحل

حتتوي على ال�سم التجاري والن�ساط وال�سعار 

اأو العلمة التجارية

12.5 للفتة التي

 ل تزيد م�ساحتها على

 5 م2

وما زاد على ذلك يح�سل 

2.5 عن كل م2

25

لفتة جتارية جانبية للمحل

حتتوي على ال�سم التجاري والن�ساط وال�سعار 

اأو العلمة التجارية عن كل م2

5

 25 وما زاد على ذلك 250�سعار ال�سركة بدون لفتة جتارية فـي حدود م262

100لوحة اإر�سادية على ال�سوارع العامة27

28

الإعلن على الدراجة النارية 

) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) للمنتج املحلي (

15

29

الإعلن على الدراجة النارية 

) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) املنتج  الأجنبي (

25

30
لفتة موؤقتة ترويجية للتخفي�سات والتنزيلت 

) بدون �سعار ال�سركة اأو املنتج (
50 �سهريا

تابع امللحق رقم ) 9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــلنات
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تابع امللحق رقم ) 9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــلنات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

500 ملرة واحدةترخي�س برج للأ�سماء التجارية على اأر�س عامة31

 250 ملرة واحدةترخي�س برج للأ�سماء التجارية على اأر�س خا�سة32

2500 �سنويالفتة اإعلنية على �سكل بوابة دخول33

5000 �سهرياالإعلن على ج�سور امل�ساة لكل وجه34

100 �سنوياالإعلن على �سيارات الأجرة )كامل(35

50 �سنوياالإعلن على �سيارات الأجرة )جزئي(36

500 �سهرياالإعلن على منطاد37

38
لفتة اإر�سادية موؤقتة ملنا�سبة

 ملــدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
15

39
اإعلن متحرك موؤقت على موقع عام

 ملــدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
250

40
اإعلن متحرك موؤقت على اأر�س خا�سة

 ملــدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
125

41
لوحة اإعلنية لعر�س الأفلم على مباين

 دور ال�سينما
50 �سنويا

50  �سهريالفتة اإعلنية ) علم ( على اأر�س حكومية42

43

لفتة اإعلنية ) علم ( 

) على واجهة املحل ، واجهة مبنى على

 �سطح املبنى ، اأر�س خا�سة(

25 �سنويا

44
اإ�سافة �سعار اأو ا�سم جتاري ل�سركة اأو خدمة على 

اللفتة التجارية للمحل لكل م2
12.5 �سنويا
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تابع امللحق رقم ) 9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــلنات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

45

الإعلن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة على 

مواقف ال�سيارات اخلا�سعة للر�سوم للموقف الواحد

) ي�سمل اللوحات الإعلنية املوجودة على املن�سة (

150 �سهريا

46

الإعلن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة 

باملواقف العامة غري اخلا�سعة للر�سوم اأو بالأماكن 

العامة للموقف الواحد )ي�سمل اللوحات الإعلنية 

املوجودة على املن�سة(

100 �سهريا

25 �سهرياعر�س �سيارة داخل املجمعات التجارية47

48
عر�س �سيارة اأمام املحلت التجارية على الأرا�سي 

اخلا�سة
50 �سهريا

49
مظلة على واجهة املحلت )حتتوي على ال�سم 

التجاري وال�سعار اأو العلمة التجارية(

12.5 لكل م2 وما زاد 

على ذلك يح�سل 2.5 

عن كل م2

50

ترخي�س لفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى 

ل متار�س به ال�سركة �ساحبة الإعلن ن�ساطها 

التجاري

 1000 �سنويا

51
ا�سم جتاري على �سطح اأو واجهة مبنى متار�س فيه 

ال�سركة ن�ساطها التجاري
10 لكل م2 �سنويا
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تابع امللحق رقم ) 9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــلنات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

52
مل�سقات اإعلنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

للمبنى والنوافذ والأبواب )3م2 فاأقل(
60 �سنويا

53

مل�سقات اإعلنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

للمبنى والنوافذ والأبواب

) منتج حملي ( اأكرث من 3 م2

250 �سنويا

54

مل�سقات اإعلنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

للمبنى والنوافذ والأبواب

) منتج اأجنبي ( اأكرث من 3 م2

1000 �سنويا

55
الإعلن ل�سم مقاول امل�سروع على معدة ثابتة 

مبوقع امل�سروع
100 ملرة واحدة

25 �سهرياالإعلن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�س عامة56

15 �سهرياالإعلن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�س خا�سة57

58

ترخي�س تركيب لفتة اإعلنية للبيع اأو للإيجار 

على واجهة املبنى

) حتتوي على ال�سم التجاري اأو ال�سعار (

5 لكل م2 �سهريا

59
الإعلن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظلت

 اأو الكرا�سي على اأر�س عامة
60 عن كل مظلة/ كر�سي

60
الإعلن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظلت

 اأو الكرا�سي على اأر�س خا�سة
30 عن كل مظلة/ كر�سي
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تابع امللحق رقم ) 9 ( : الر�ســـــوم علـــى الإعـــالنات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

61
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية على الأرا�سي 

احلكومية اخلا�سعة لر�سوم العدادات
150 �سهريا

62
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية على الأرا�سي 

احلكومية غري اخلا�سعة لر�سوم العدادات
 100 �سهريا

 2.5 لكل م2 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي احلكومية63

1.5 لكل م2 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي اخلا�سة64

500 بي�سة �سهرياو�سع مواد اإ�ساءة على واجهة املحالت اأو املباين65

66
ا�سم اأو �سورة ملنتج بجانب اأو داخل الالفتة 

التجارية )1 م2( فقط

20 وما زاد على ذلك 

250 للمنتج املحلي / 

اخلليجي 

 1500 للمنتج الأجنبي

الإعالنات بوا�سطة ال�سا�سات الإلكرتونية املتغرية

لفتة اإلكرتونية اإعالنية على واجهة املحل67

120 لكل 1م2 �سنويا 

وما زاد على ذلك 500 

للمنتج املحلي/ اخلليجي 

و 2000 للمنتج الأجنبي

68
لفتة اإلكرتونية اإعالنية على اأر�ض خا�سة / 

واجهة مبنى / �سطح مبنى
75 لكل م2 �سنويا

200 لكل م2 �سنويالفتة اإلكرتونية اإعالنية على اأر�ض عامة69
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امللحــق رقـــم ) 10 (

 ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

التحاليل امليكروبيولوجيــة

16با�سيلي�س �سرييو�س1

21البكترييا القولونية ) الكوليفورم (2

21البكترييا الغائطية ) الأي كولي (3

10بكترييا النتريوكوكاي4

5

الفح�س امليكروبي ملختلف املواد الغذائية 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، 

و�ستافيليوكوك�س اريو�س ، و�ساملونيل ، واإي كولي ، 

واإي كولي 0157 ،  وخمائر واأعفان

35

6

الفح�س امليكروبي للأ�سماك ومنتجاتها ، ويت�سمن 

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافيليو 

كوك�س اريو�س ، و�ساملونيل ، واإي كولي 0157

37

7

الفح�س امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج

 ومنتجاتها ، ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي 

للبكترييا ، و�ستافيليو كوك�س اريو�س ، و�ساملونيل ، 

واإي كولي 0157

30

8

الفح�س امليكروبي ملنتجات الألبان ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، البكترييا القولونية ، 

البكترييا الغائطية ، خمائر واأعفان ، �ستفيلوكوك�س 

اإيريو�س و�ساملونيل

30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

9

الفح�س امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�سمن 

الك�سف عن با�سيلي �سرييو�س ، و�ساملونيل ، 

و�ستافيليوكوك�س اإيريو�س ، واإي كولي ، 

وخمائر واأعفان

35

10

الفح�س امليكروبي لع�سائر الفواكه

 ويت�سمن الك�سف الكلي عن العدد الكلي 

للبكترييا ، كوليفورم ، وخمائر واأعفان

25

11

الفح�س امليكروبي للحلويات ، وال�سكولتة ، 

والكراميل ، واملك�سرات ، واللبان ، والع�سل ، 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، 

�ستافيلوكوك�س اإريو�س ، �ساملونيل ، والإي كولي ، 

وخمائر واأعفان

35

12

الفح�س امليكروبي للبي�س ومنتجاته ويت�سمن 

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، �ستافيلوكوك�س 

اإريو�س ، �ساملونيل ، والإي كولي ، وخمائر واأعفان

35

13
الفح�س امليكروبي لعينات الهواء ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، وخمائر واأعفان
20

14

الفح�س امليكروبي ملياه ال�سرب ويت�سمن الك�سف 

عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية

 ) الكوليفورم (

12

15

الفح�س امليكروبي ملياه ال�سرب املعباأة ويت�سمن 

الك�سف عن البكترييا الغائطية والبكترييا 

القولونية ، و�سيدومونا�س اريجونوزا

18
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

16

الفح�س امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�سمن 

الك�سف عن البكترييا الغائطية ، 

والبكترييا القولونية

18

21�ستافيلو كوك�س اإيريو�س17

16�ساملونيــــل18

10العدد الكلي للبكترييا عند 22 درجة مئوية19

10العدد الكلي للبكترييا عند 37 درجة مئوية20

10وفايبرييو بارهيمولتيكيا21

16خمائر واأعفان22

10�سيدو مونا�س اأريجونوزا23

20اإي كولي 240157

20ثريموفيلك كامبيلوبكرت25

17لي�سترييا26

16برو�سيل27

16اأي بكترييا ممر�سة اأخرى28

10اأي بكترييا غري ممر�سة اأخرى29

13�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا30

13�سلفر ريديو�سنج انريوب�س31

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

33
الك�سف عن الغ�س التجاري فـي اللحوم والدواجن 

ومنتجاتها
50
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

2العبوة املعقمة 250 مل34

4العبوة املعقمة 500 مل35

التحاليل الكيميائية لالأغذية

5الفح�س الفيزيائي1

5ن�سبة الرطوبة2

5ن�سبة ال�سيقان3

5ن�سبة الرماد4

5ن�سبة املواد ال�سلبة5

10امل�ستخل�س املائي6

10املواد غري الذائبة فـي املاء7

10ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�س8

5رقم احلم�س9

5ن�سبة احلمو�سة10

5حم�س ال�سترييك11

5حم�س الأ�سكوربك12

5حم�س هيدروك�سي بنزويك13

5حم�س �سوربيك14

5ايزو داي كربون اأمايد15

5بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين16

20ن�سبة الكافيني17

-80-
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

15الكال�سيوم18

10بروك�سيد الكال�سيوم19

10ن�سبة الدهن اخلام20

10ثاين اأك�سيد الكربون21

5الكثافـــة22

15اإنزمي ديا�ستيز23

20ن�سب املحليات ال�سناعية24

10ال�سكاريــن25

10ا�سبارتيــم26

5اأ�سو�سفــام27

5�سلفانو اأمايـد28

5ن�سبة امللــح29

5ن�سبة يوديد الكال�سيوم30

5يوديد ال�سوديوم31

10ن�سبة بوتا�سيوم برومايد32

10رقم الت�ســنب33

20تعريف الأنواع34

20كلوروفينيكول35

20ترت�سايكلني36

5الفح�س الفيزيائي37
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

38

حتليل الزيوت والدهون

 ) يت�سمن رقم احلم�س ون�سبة احلمو�سة 

والأحما�س الدهنية وال�سابون ورقم الت�سنب واملواد 

غري القابلة للت�سنب ورقم اليود ، معامل النك�سار 

والك�سف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�س 

والتزنخ وقيمة البريوك�سايد (

50

39
حتليل الزيوت والدهون بالإ�سافة اإىل الك�سف عن 

�سحوم اخلنزير
80

40

حتليل احلبوب 

) يت�سمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املواد ال�سلبة 

ون�سبة احلمو�سة ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف 

اخلام والربوتني ون�سبة الدهن اخلام وبريوك�سيد 

الكال�سيوم ويوديد ال�سوديوم ويوديد الكال�سيوم 

والكال�سيوم ون�سبة كلوريد ال�سوديوم والربومات (

50

41

حتليل الع�سائر وامل�سروبات غري الكحولية 

)يت�سمن ن�سبة احلمو�سة ون�سبة الرطوبة

 ون�سبة املواد ال�سلبة والألوان واملواد احلافظة 

والكافيني وبرك�س وثاين اأك�سيد الكربون 

واملحليات ال�سناعية (

50

42

حتليل الألبان 

) يت�سمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�سة ون�سبة 

الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املواد ال�سلبة(

40

43

حتليل ال�سكريات والع�سل

) يت�سمن ن�سبة احلمو�سة واجللوكوز والفركتوز 

واأ�سكروز واإنزمي الديا�ستيز ومعامل النك�سار 

ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة (

40
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

10حمتوى الدهن44

15حمتوى الدهن مع اله�سم )هيدرول�س�س(45

20الأحما�س الدهنية ) مثيل اإ�سرت (46

15املواد غري القابلة للت�سنب47

10حمتوى الألياف48

20ن�سبة الألوان ال�سناعية49

5اللون الأخ�سر اأ�س50

5اأ�سفر غروب ال�سم�س51

5طارطارزين52

5الأزرق الرباق53

5بريك�س54

5اللون البني55

5كارموزين56

5ن�سبة اللون الأحمر57

5كيونولني الأ�سفر58

5بن�سو 4 اأر ) لون (59

5اللون الأحمر 2 جي60

5اللون الأخ�سر 3 ) ف دي �سي (61

5اإندوجوكارمني62

15الكادميوم فـي الأغذية63

15الر�سا�س فـي الأغذية64
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

15النحا�س فـي الأغذية65

15الكوبلت فـي الأغذية66

15احلديد فـي الأغذية67

15املنجنيز فـي الأغذية68

15املونيبدينوم فـي الأغذية69

15الفانيديوم فـي الأغذية70

15الزنك فـي الأغذية71

15الكروم فـي الأغذية72

20الزئبق فـي الأغذية73

20الق�سدير فـي الأغذية74

15النيكل فـي الأغذية75

35الزئبق والق�سدير فـي املواد الغذائية76

45زئبق ، كادميوم ، ر�سا�س فـي املواد الغذائية77

78

كادميوم ، نحا�س ، كوبلت ، كروم ، زئبق ، حديد ، 

منجنيز ، مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك فـي املواد 

الغذائية

120

40نحا�س ، حديد ، زنك فـي املواد الغذائية79

15اأي عن�سر اآخر من املعادن الثقيلة فـي الأغذية80

5جتهيز العينة الغذائية81

5نخل العينة82

5التجفيف بالتجميد ) جتفيد (83
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

10هيدروك�سي ميثيل فارفاريل84

5ال�سوائب غري الذائبة85

5حمتوى اليود86

10رقم اليودي87

30الك�سف عن �سحوم اخلنزير وم�ستقات اخلنزير88

5الك�سف عن الزيوت املعدنية89

90
ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنائية وال�سكريات 

املختزلة فـي الأغذية
20

5قيمة البريوك�سيد91

5الأ�س الأيدروجيني92

5الف�سفور93

5بوتا�سيوم94

10ن�سبة الربوتني95

20املواد احلافظة96

5التزنخ ) اختبار كري�س (97

5معامل النك�سار98

99

حتاليل التوابل وامللح وال�ساي والقهوة

) تت�سمن ن�سبة احلمو�سة والأ�س الأيدروجيني 

وامل�ستخل�س املائي واملواد غري الذائبة

 والرماد غري الذائب فـي احلم�س والكافيني 

ون�سبة ال�سيقان والك�سف عن الألوان الغذائية

 ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف (

40
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

30امليلمني100

30الفيتامينات101

20م�سادات الأك�سدة102

103G.C 15حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز

5حمتوى الكحول بطريقة الكثافة104

40اأي مواد غذائية اأخرى105

45الك�سف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذائية106

107
الك�سف عن متبقيات الهرمونات وامل�سادات احليوية 

فـي املواد الغذائية
45

30الك�سف عن ال�سموم الفطرية108

40الك�سف عن امللوثات الكيميائية فـي املواد الغذائية109

20ن�سب املنكهات ال�سناعية اأو الطبيعية110

5اأي منكهة �سناعية اأو طبيعية111

20اأي م�سافات غذائية اأخرى112

10الك�سف عن ال�سولنني فـي البطاط�س113

10الك�سف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها114

10اأي عنا�سر اأخرى115

التحاليل الكيميائية للعينات البيئية

15الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه1

2
الهيدروكربونات الأليفاتية فـي الرتبة ، 

روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

-86-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

15الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه3

4
الهيدروكربونات الأروماتية فـي الرتبة ، 

روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

5

الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات 

واملذكورة بـ ) طريقة الختبار 610 اإ بي اأ ( 

والهيدروكربونات املف�سولة وغري املف�سولة 

وجمموع املركبات العطرية فـي الرتبة ،

 روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء

70

20بنزين ، تولوين ، اإيثيل بنزين ، اإكزالني فـي املياه6

40املبيدات الكارباماتية7

8
الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز 

واملطياف الكتلي للمياه
40

9

الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز 

واملطياف الكتلي فـي الرتبة ، روا�سب بحرية ، 

كائنات حية ، هواء

40

10الزيوت وال�سحوم / امل�ستخل�س الع�سوي10

60املبيدات الكلورونية الع�سوية11

60املبيدات الف�سفورية الع�سوية12

40مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل13

14
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة

 فـي 1254 ) اأروكلور (
40

15
م�ستقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل 

متمثلة فـي 1260 ) اأروكلور (
40
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تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�ص باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

30املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه16

17
املركبات عديدة احللقات العطرية فـي الرتبة , 

روا�سب بحرية , كائنات حية , هواء
40

40مبيدات البريوثرويدات18

30املبيدات املجهزة جتاريا19

30الهيدروكربونات النفطية الكلية20

35املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه21

30الك�سف عن املادة الفعالة فـي املبيدات22

6الكال�سيوم واملغني�سيوم23

5حجم احلماأة24

5الروا�سب ال�سلبة25

2الرقم الأيدروجيني26

5العوالق27

45حتليل املبيدات28

29

الهيدروكربونات الأليفاتية

 ) الهبتاديكان , الأوكتاديكان , الفيتان (

C14 - C34 ومركبات من 

الأليفاتية املف�سولة وغري املف�سولة وجمموع 

املركبات والأليفاتية فـي الرتبة , روا�سب بحرية , 

كائنات حية , هواء

70
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

التحاليـل الكيميائيـة للميـاه

5ن�سبة الكلور املتبقي1

15الحتياج الكيميائي للأك�سجني2

SAR10 ) معدل امت�سا�س ال�سوديوم (3

ORP5 ) احلد من الأك�سدة املحتملة (4

10الكال�سيوم ، املغن�سيوم ، ال�سوديوم ، الع�سر الكلي5

6IC 15حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

7
 حتليل الأنيونات

 با�ستخدام جهاز IC ) �ستة عنا�سر (  
15

5الرقم الإيدروجيني ، القلوية ، التو�سيل الكهربائي8

10الحتياج احليوي للأك�سجني9

5امللوحــة10

5احلمو�ســة11

5الأمونيــا12

7الباريــوم13

25الربوميــد14

5التو�سيـل الكهربائـي15

5الأك�سجني الذائب16

5ال�سيليكــون17

5ال�ستــرن�سيــوم18

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

15ال�سيانيد19

5ال�سوديوم20

21P الفو�سفيت ممثل ب SR5

5الفلوريد22

5القلوية الكلية23

5الكربيتات24

10الكربيتيد25

5الكلوريدات26

5اللون27

10العكارة28

5املاغن�سيوم29

30CaCo 3 10الع�سر الكلي ممثل ك

15املواد الذائبة الكلية31

10املواد العالقة الكلية32

10نيرتوجني كلدهال33

15النيرتوجني الكلي34

5النرتات35

5النرتيت36

10الف�سفور الكلي37

10النيرتوجني املوؤك�سد38

10زرنيـــخ39

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

10النتيمــــون40

10�سيلينيـــوم41

10بـــورون42

10كـادميـــوم43

10كــــروم44

45Cr+6 15الكـــــروم

10كوبـــــلت46

10نحــــا�س47

15زئبــــق48

10حـــديــــد49

10ر�ســــا�س50

10منجنيـــــز51

10مولبيـــديـــوم52

10نيكـــل53

10ف�ســــة54

15ق�ســـديـــر55

10تيتانيـــوم56

10فانيديـــوم57

20الربوميـــد ) جزء فـي البليــون (58

20الربوميـــت ) جزء فـي البليــون (59

25الربوميد والربوميت ) جزء فـي البليون (60

10التنج�ستــون61

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

10زنــــك62

25زئبــق ، كادميــوم ، ر�ســا�س63

64
كادميوم ، نحا�س ، كوبلت ، كروم ، زئبق ، حديد ، 

منجنيز ، مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك
80

25نحا�س ، حديد ، زنك65

10اأي عنا�سر اأخرى66

التحاليل الإ�سعاعية فـي املياه والأغذية

10حتليل املواد امل�سعة بالأغذية1

15حتليل املواد امل�سعة باملياه2

15حتليل املواد امل�سعة باملنتجات ال�سناعية3

40الك�سف عن امل�سادر امل�سعة بامل�سانع وال�سركات4

45حتليل ج�سيمات األفا وبيتا الكلية5

15حتليل املواد امل�سعة بالرتبة6

15حتليل املواد امل�سعة بالهواء7

40حتليل املواد امل�سعة بالهواء مع جمع العينات8

حتاليــــــــــل اأخـــــــــرى

)50%( من الر�سمامل�ساريع والدرا�سات للطلبة1

15عينات املياه للمواطنني لل�ستعمال اخلا�س كيميائيا2

3
عينات املياه للمواطنني لل�ستعمال اخلا�س 

ميكروبي
5

20ا�ست�سارة علمية ) طلب تقرير فني (4

40زيارة فنية لتقدمي ا�ست�سارة كتابة تقرير5

تابع امللحق رقم ) 10 ( : ر�ســـــوم الفحــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

امللحــق رقـــم ) 11 (

التاأمينــات وال�سمـانــات

نــــوع التاأميـــنم
القيمــة

 بالريـــال العمانـي

تاأمني ت�سريح ال�سروع فـي البناء1
500 بي�سة لكل م2 وبحد 

اأدنى 100 ريال

50تاأمني اإباحة بناء �سغرى2

3
تاأمني متديدات خدمات الأعمال على الأرا�سي 

العامة

2 عن حفر كل مرت طويل 

فـي اأر�س عامة

 وبحد اأدنى 300 ريال

4
�سمان بنكي للحفر اللولبي حتت ال�سوارع املزدوجة 

ملد خطوط اخلدمات
15000

5
�سمان بنكي ملدة �سنتني عن كل قطع لل�سوارع 

الداخلية فـي حالة قطع الأ�سفلت
1000

6
تاأمني متديدات خدمات الأعمال على الأرا�سي 

العامة
1.5% من تكلفة امل�سروع

7
تاأمني على خميمات الأعمال املدنية 

املوؤقتة )ال�سركات العاملية واملمتازة(
1000

8
تاأمني على خميمات الأعمال املدنية املوؤقتة

)بقية الفئات(
500

تاأمني  قطع جبل9
2 لكل مرت مربع على

 األ يقل عن 500 ريال

تاأمني هدم مبنى10
1 لكل مرت مربع

 على األ يقل عن 200 ريال
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

نــــوع التاأميـــنم
القيمــة

 بالريـــال العمانـي

50تاأمني اإن�ساء مظلت11

250تاأمني و�سع اإعلنات موؤقتة12

تاأمني هدم منزل13
1 لكل مرت مربع

 على األ يقل عن 200 ريال

500 بي�سة لكل م2تاأمني ت�سوية اأر�س14

15
ا�سرتداد تاأمني اأو �سمان 

) ل ي�سمل تاأمني الإباحة ال�سغرى (
5

تابع امللحق رقم ) 11 ( : التاأمينــات وال�سمـانـــات

امللحــق رقـــم ) 12 (

ثمــن ال�ستمــــارات

نـــوع ال�ستمـــارةم
الثمــــن

 بالريـــال العمانـي

1ا�ستمارة ت�سريح حفر1

1ا�ستمارة عقود الإيجار2

3
 كتيب القوانني اأو اللوائح اأو كتيب ا�ستثماري

 اأو عمراين اأو �سياحي اأو اقت�سادي
5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وزارة البيئـة وال�شـ�ؤون املناخيـة 

ا�ستـــــــدراك

تنــوه وزارة البيئـــة والــــ�شوؤون املناخيـــة اإلـى اأنــه قــد وقـع خطـاأ مــادي فــي القــرار الــوزاري 

رقـم 2017/41 باإ�شدار الئحة جودة الهواء املحيط ، املن�شور فـي اجلريدة الر�شمية العــدد 

)1190( ، ال�شــادر بتاريــخ 18 من رجــب 1438هـ ، املوافــق 16 من ابريــل 2017م ، حيث ورد 

اأك�شيـد النيرتوجيــــن مـــن ملحــــق تركيـــز  احلد االأق�شــى مل�شتــوى تركيــزات امللــوث ثانـــي 

امللوثـــات فــي الهـواء املحيط على النحو االآتي :

متو�سط 

الفرتة الزمنية 

لقيا�س امللوث

 احلــد الأق�ســى 

مل�ستـوى تركيــزات امللــوث 
امللــــــوث 

3
ميكروجرام/م

µg/m3
جزء من املليون

ppm

�شاعــــة 250 0.123 ثاين اأك�شيد النيرتوجني

 Nitrogen Dioxide
NO2

)24( �شاعــــة 130 0.642

وال�سحيــح هـــو : 

متو�سط 

الفرتة الزمنية 

لقيا�س امللوث

 احلــد الأق�ســى 

مل�ستـوى تركيــزات امللــوث 
امللــــــوث 

3
ميكروجرام/م

µg/m3
جزء من املليون

ppm

�شاعــــة 250 0.123 ثاين اأك�شيد النيرتوجني

 Nitrogen Dioxide
NO2

)24( �شاعــــة 130 0.0691

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

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 عمال موؤ�ش�شة ) خدمات االأمن وال�شالمة ( تقدموا اإىل املديريـة الـعامة للرعاية العماليـة 

بالوزارة بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�شــرر 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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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

اإعـــــالن

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�سجيلا�صــــم ال�صركــــــةرقم النموذج ال�صناعيم

1OM/ID/2012/00022
برييو�صاهان اوتوموبيل نا�صونال 

ا�س دي ان بي ات�س دي
2012/6/23
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó```````YEG

 É`````�ah á`````dƒÑ�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°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb �É```µMC’

 114040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 QÉãf , ¢TGôØdG ó«°U äÉµÑ°T , AÉæH ÜÉ©dCG , (Ö©d) AÉæH ÖdGƒb , á«Mƒd ÜÉ©dCG , Ö©�d äGôc

 , ¢eó�d äƒ«H , ¢eó�d Iô°SCG , ¢eó�d äÉYÉ°VQ , ¢eO , (ôgõdG) OÔdG áÑ©d , ¿ƒ�ŸG ¥QƒdG

 »LÉMCG , ÜÉ©dCÓd äGhOCG , ÜÉ©dCG , (Ö©d) IôFÉW ¢UGôbCG , ¢eó�d ±ôZ , ¢eó�d ¢ùHÓe

 äGôc , Ö©d äÉfƒdÉH , áaôNõe äBÉLÉØe Ö�Y , IÒ¨àŸG �Éµ°TC’G ÒXGƒf , áYƒ£�ŸG Qƒ°üdG

 äÉ��M , •ƒ«ÿÉH á��©e ácôëàe ¢eO / ácôëàe ¢eO , �ªîŸG øe áYƒæ°üe ÜÉ©dCG , Ö©d

 , áÑHódG ¢eO , äÉMƒLQCG , áMÉÑ°S Î°S , Iƒ°ûfi Ö©d , (Ö©d) IÒ¨°U äÉÑcôe º�WCG , »eQ

. ¢eO , äÉ«°üî°T �µ°T ¢�Y Ö©d �Éµ°TCG , Ö©d äÉª°ù› , á«Mô°ùe á©æbCG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 114041 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe12  áÄØdG »`a

 äÉLGQó�d Ió©e �Ó°S , äÓé©dG á«KÓK á«FGƒg äÉLGQO , á«FGƒg äÉLGQO

 ºµ– Oƒ�e , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d �°SÓ°S  , á```«FGƒ¡dG á```LGQódG ±É```�jEG ó```æ°ùe , á```«FGƒ¡dG

 �Mh äÉ«bGh  ,  á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d íHÉµe , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äGQÉWEG  ,  á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d
 , á```«FGƒ¡dG äÉ````LGQó�d äÉ````côfi , á```«FGƒ¡dG äÉ```LGQó�d ô``jhóJ �``aGôe , á«FGƒ¡dG äÉ`LGQó�d
 , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d óYÉ�e , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY , á«FGƒ¡dG  äÉ```LGQó�d äÉ````°SGhO

alamat 1224.indd   1 12/27/17   12:56 PM

-101-



(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ,  á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äÓéY äGô°U  , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d ¢SGôLCG , á«FGƒg äÉLGQO �cÉ«g

 , ájQÉædG  äÉLGQódG hCG á«FGƒ¡dG äÉLGQódG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , äGQÉWEG , �Mh äÉ«bGh , äÓéY

 . á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d Ö«HÉfCG ¿hóH äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d Ió©e äÉHGôL

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

 114042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe28 áÄØdG »`a

 ,  äÉYÉ��d ƒjó«`a  ÜÉ©dCG  äÉæ«cÉe ,  ó�ædÉHh É«µ«JÉeƒJhCG  �ª©J á«�°ùJ  ä’BG

 ,  OQÉ«�H  äÉª°S  hCG  äÉeÓY ™°Vh  �FÉ°Sh  ,  OQÉ«�H  äGôc  ,  Ö©�d  äGôc  ,  (ôgõdG)  OÔdG  ÜÉ©dCG

 ,  AÉ```æH  ÜÉ`````©dCG  ,  (Ö```©d)  AÉæ``H  ÖdGƒb  ,  á```«Mƒd  ÜÉ```©dCG  ,  OQÉ«```�H  ä’hÉ```W  ,  OQÉ«```�H  »```°üY

 , Ö©�d ºµ– äGhOCG , ÜÉ©dC’G í«JÉØe äÉMƒ�d ºµ– äGhOCG , (Ö©d) äÉ°Só°ùª�d ä’ƒ°ùÑc

 ¢UGôbCG , ƒæ«ehódG ÜÉ©dCG , (ôgõdG) OÔdG áÑ©d , �É¡°ùdG áÑ©d , Ö©�d (¢UGôbCG) äGOGó```Y

 �ô– ¿ÉÑ°†b øe �dCÉàJ »àdGh �ó�dG Iôµd Iô¨°üe áÑ©d ) �ÉÑ°Sƒa ádhÉW , (Ö©d) IôFÉW

 ÜÉ©dC’ ºµ– »°üY , áYƒ£�ŸG Qƒ°üdG »LÉMCG , ( IôµdG �jôëàd IÒ¨°U ÚÑY’ äÉ«°üî°T

 äGôc , á«bQh äGôFÉW , á«bQƒdG äGôFÉ£�d •ƒ«N ôµH , IÒ¨àŸG �Éµ°TC’G Ò```XGƒf , ƒjó«`ØdG

 äÓØM äÉ```©Ñb , (Ö````©d) á```dÉ�f �JGƒg , (Ö©�dG äGhOCG) á©æbCG , Ö©�d á«LÉLR hCG á«eÉNQ

 ´óî```dG Ö```©d , �FÉ°S �Éà°Sôc ¢VôY äÉ°TÉ°T ™```e á```dƒªfi ÜÉ```©dCG , Ö```©d äGô```c , á«bQh

 ºàj Ö©d äÉÑcôe , ÜÉ©dCÓd ÜQÉ°†e / ÜQÉ°†e , »eQ äÉ��M , (áYóàÑe ÜÉ©dCG) á```«�ª©dG

 IÒ¨°U êPÉ‰ º�WCG , IÒ¨°U äÉÑcôe , á«��M ÜÉ©dCG , �ª°ùdG ó«°üd ôµH , É«µ�°S’ É¡H ºµëàdG

 á```jòMCG , è```dõJ ìGƒ```dCG , á```°ûjôdG äGôc , (Ö©d) ( �LôdÉH ™aóJ äÉLGQO ) äGôJƒµ°S , (Ö©d)

 ,  á«Ñ°ûN ÊÉæb �µ°T ¢�Y Ö©d / (ÜÉ©dCG) á«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG  áÑ©d ,  äÉL’R É¡H á£ÑJôe è```dõJ

 ,  (Ö©d)  á```�ëf hCG  IÒ`aôa  ,  (Ö©d)  ¿ƒHÉ°U  ™«bÉ�a  äÉNÉØf  ,  (á«°VÉjQ  äGhOCG)  ™```«dÉ�e

 Ö©d , Ö```©d äÉª°ù› , Ö©d äÉÑcôe , Ö©d á«FGƒg äÉ°Só°ùe , Ö©d äÉ°Só°ùe , äÉ```MƒLQCG

.  ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äÉæ«cÉe , ¢eO , äÉ«°üî°T �µ°T ¢�Y

alamat 1224.indd   2 12/18/17   11:04 AM
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 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 114043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô��d á�°U’ áWô°TCG , (á«Ñàµe �RGƒd) á�°UÓdG áWô°TCÓd äGôµH , øjhÉæY �ÉàNCG

 �°üd OGƒe , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d hCG á«°SÉWô��d á�°U’ (áWô°TCG ) á£HQCG , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d hCG

 ,  iƒ�ŸG  ¥QƒdG  hCG  ¥QƒdG  øe  äÉfÓYEG  äÉMƒd  ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨�d  hCG  á«°SÉWô��d  (AGôZ)

 ¿GƒdCG  /  (äGAÓW) á«FÉe ¿GƒdCG  /  »FÉŸG  º°Sô�d  äGhOCG  ,  äÉ°UÉ°ü�dG  äÉeƒÑdCG  /  äÉeƒÑdCG

 ¢SÉ«cCG , á«FÉŸG ÚfÉæØdG ¿GƒdC’ ¥ÉÑWCG / ÚfÉæØ�d á«FÉŸG ¿GƒdCÓd ¥ÉÑWCG , (äÉfÉgO) á«FÉe 

 , IQGhódG ¢ShDhôdG �ÓbC’ IQGhO äGôc , áÄÑ©à�d �«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG  øe ( áHôLCGh äÉØ�¨e)

 ófÉ°ùe , ÖàµdG ó«�éàd OGƒe , äGQƒÑ°S  , (ÖàµdG ó«�Œ) §HQ áWô°TCG , ¥Qƒ``dG ø``e äÉ```jGQ

 áØ�ZCG , iƒ�ŸG  ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe ôjQGƒb á«£ZCG , Öàc , Öàµ�d äGô°TDƒe , äÉÑ«àc , Öàc

 øe �ÓYCÓd ¢TÉªb , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe Ö�Y , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe ôjQGƒb

 , iƒ�ŸG ¥QƒdG øe Ö«HÉfCG , iƒ�e ¥Qh , ¿ƒHôc ¥Qh , »àjõdG º°Sô�d ÉØæc , ËhÉ�J  , ¥QƒdG

 , ájôé²G áYÉÑ£�d Ò°TÉÑW , äÉLƒdÉàc , �ÉàNCÓd Ö�Y , ô£°ùe  ¥Qh / ( Ió°T ) Ö©d ¥Qh

 �HÉ°ûe / ÖJÉµŸG »`a �óîà°ùJ �HÉ°ûe  , �HÉ°ûe äGP ìGƒdCG , ºëa �ÓbCG , Ò°TÉÑW äÓeÉM

 , áYÉÑ£dG  ±hôM �°üd äÉMƒd , º°Sô�d QÉLôa , ¥QƒdG øe á«bGh ¿ƒë°U , ÖJÉµª�d á«µ�°S

 ,  ( á«Ñàµe �RGƒd) í«ë°üJ ™FGƒe , (á«°SÉWôb) ï```°ùf ¥Qh ,  á```YÉÑ£dG ±hô```M äÉ```Ø°üe

 hCG  Öàµ�d áØ�ZCG  ,  (á«Ñàµe �RGƒd) í«ë°üJ áWô°TCG  ,  (»°ùª°ûdG  ôjƒ°üà�d)   í«ë°üJ ÈM

 íFÉØ°U , (á«°SÉWôb) �FÉKƒ�d äÉØ�e  , (á«°SÉWôb) á«bQh áØ�ZCG / (á«°SÉWôb) �FÉ°SôdG

 ¥QƒdG  øe �jhGô°ù�d äÉfÉ£H , ( á«°SÉWôb ) �FÉKh äÓeÉM , ‹õæŸG �Góîà°SÓd �FÉKƒ�d

 ìGƒdCG , º°Sô�d ¢ù«HÉHO / º°SQ �HÉ°ûe , º°SQ ôJÉaO , ( Iô£©e ÒZ hCG Iô£©e âfÉc AGƒ°S )

 á«WÉ£e á£HQCG , º°SQ ôWÉ°ùe , º°SQ �ÓbCG , º°SQ º�WCG , º°SQ äGhOCG  , º°SQ OGƒe , º°SQ

alamat 1224.indd   3 12/18/17   11:04 AM
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 äÉØ�¨ŸG  ºàN ä’BG  ,  äÉ¡«°û«�c ,  ôØM  äÉ¡«°û«�c ,  (êPÉ‰) õjô£à�d º«eÉ°üJ ,  ÖJÉµª�d

 äÉ¡«°û«�c  , ôØM ôHEG , ƒëŸG øe äÉ«bGh , ƒëª�d äÉéàæe , (á«°SÉWôb) äÉØ�¨e , ÖJÉµª�d

 OGƒe , í«°TôJ ¥Qh , ( á«Ñàµe �RGƒd) äÉØ�e , ÖàµdG ó«�éàd áé°ùfCG , (ôØ²ÉH äÉYƒÑ£e )

 , (á«°SÉWôb )äÉØ�e , ¥Qƒ�d áØ�ZCG / ¥GQhCÓd äÉØ�e , ¥QƒdG øe �ÓYCG  , (á«bQh) í«°TôJ

 , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d hCG á«°SÉWô��d ÚLÉ©e / á«dõæŸG  äÉjÉ¨�d hCG á«°SÉWô��d AGôZ , ÈM �ÓbCG

 á°ûªbCG , (á«°SÉWôb )   á�°U’ áWô°TCG , á«dõæŸG äÉ````jÉ¨�d hCG á«°SÉWô��d ( AGô``Z) Ú```Jƒ�L

 äGhOCG , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d hCG á«°SÉWô��d (á�°U’ OGƒe ) �ª°U , á«°SÉWô�dG ¢VGôZC’ á�°U’

 ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe (™bQ ) äÉbÉ£H , äÉµ«°ûdG ôJÉaO ßaÉfi , �ÉàNCG ßaÉfi , ájhój  �eO

 ¥Qh äÉ¶aÉM ,  á«æa ájôéM áYÉÑW �É¨°TCG  ,  �FÉ°SôdG  ÊGƒ°U  ,  áÑ°SÉfi  ôJÉaO ,  iƒ�ŸG

 , (á«°SÉWô�dG) äÉeÓ©dG ™°Vƒd �ÓbCG  , ( ádOCG) IõLƒe Öàc / (IõLƒe Öàc) ádOCG , ÖFÉ°S

 ¿ƒé©e  , �«µ°ûà�d OGƒe , ¿Éæ°SC’G Ö£d �óîà°ùŸG ±ÓîH �«µ°ûà�d ™ª°T , �«µ°ûà�d ÚW

 �«µ°ûJ  ÖdGƒb  /  (ÚfÉæa  OGƒe)  �É°ü�°üdG  �«µ°ûàd  ÖdGƒb  ,  Oƒ�f  §bÓe  ,  �«µ°ûà�d

 , áYÉÑ£dG �ÉbQCG , ôJÉaO , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG Ö«cÎd äGhOCG  , (ÚfÉæa OGƒe) �É°ü�°üdG

 �«�¨J OGƒe , É°ûædG øe áYƒæ°üe �«�¨J  OGƒe , çÉKC’G GóY , á«Ñàµe �RGƒd , ƒëª�d äÉ©ÑW

 Ö�Y , äÉëØ°U  äÉµ°SÉe , (á«°SÉWôb) ôJÉaO , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe (ó°S hCG áÄÑ©J)

 ófÉ°ùe , ÚeÉ°Sô�d »°TGôa , øjƒ�J hCG ¿ÉgO »°TGôa , ¿ÉgO ÊGƒ°U , ( á«°SQóe OGƒe) ¿GƒdCG

 ±GôZƒàæH , ÚeÉ°SôdG ¿GƒdC’ äÉMƒd , QÉWEG ¿hóH hCG QÉWEÉH (�ƒ°SQ) á«àjR Qƒ°U  , ÚeÉ°Sô�d

 , (á«°SÉWôb) ¥QƒdG øe íFÉØ°U , ¥Qh , ( º°SQ äGó©e)   ( �ƒ°SôdGh º«eÉ°üàdG ï°ùf äGhOCG)

 �RGƒd) ¥QƒdG ™£b äGhOCG / (á«Ñàµe �RGƒd) (™£b äGhOCG) ¥Qƒ�d ÚcÉµ°S , ¥Qƒ�d �HÉ°ûe 

 �ÓbC’ �HÉ°ûe , øjƒ�J �ÓbCG , ¥Qƒ�d �HÉ°ûe , (á«Ñàµe �RGƒd)   ¥Qƒ�d ÚcÉµ°S / (á«Ñàµe

 äÉjGôH , È²G �ÓbCG »MÉ‡ , È²G  �ÓbC’ (�jOÉæ°U ) Ö�Y / È²G �ÓbC’ Ö�Y , È²G

 ,  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG  äÓeÉM , �ÓbC’G ¢UÉ°UQ ,  á«FÉHô¡c ÒZ hCG  á«FÉHô¡c ¢UÉ°UôdG �ÓbCG

 �Ó``bCG  ,  á«FÉHô¡c  ÒZ  hCG  á«FÉHô¡c  ¢UÉ°UôdG  �ÓbCG  äÉjGôH  ,  �ÓbC’G  ¢UÉ°UQ  äÓeÉM

 , (áYƒÑ£e) á«`aGôZƒJƒa Qƒ°U , ( á«Ñàµe �RGƒd) ÈM �ÓbCG , ÈM �ÓbCG  äÓeÉM , ¢UÉ°UQ

 �«µ°ûJ ÚW , ( �«�¨àdG hCG ��d ) äÉYÉ�a  hP »µ«à°SÓH ¥Qh , �«�¨à�d á«µ«à°SÓH �FÉbQ

 »MÉ‡ , áÑJÉµdG  ä’BÓd äÉfGƒ£°SCG , RQC’G ¥Qh , ( á``«Ñàµe �RGƒ```d) äÉ```eGôN , …Òª«dƒH

 á«FÉ��J áWô°TCG , ÖJÉµª�d (»MÉ‡) äÉ£°TÉc , (á«°SÉWôb ) á«°SQóe �RGƒd , •É£ŸG øe

 ófÉ°ùe , º°Sô�d ájhGõdG áªFÉb ôWÉ°ùe , áWÉ«N ¥Qh , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d hCG á«°SÉWô��d  �°ü�dG

alamat 1224.indd   4 12/18/17   11:04 AM
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 É°ûf ¿ƒé©e , ( á«Ñàµe �RGƒd) á«µ�°ùdG �HÉ°ûŸG ¢ùHÉµe  , ¢UÉ°UôdG �ÓbCGh È²G �ÓbC’

 íFÉØ°üd Ö�Y , ájP’ƒa  ÈM �ÓbCG , á«°SÉWôb , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô��d (�°U’)

 , �°ùæà°SEG íFÉØ°U , (á«°SÉWôb) �°ùæà°SEG íFÉØ°U , �°ùæà°SE’G íFÉØ°üd äÉ¡«°û«�c , �°ùæà°SE’G

 Ò°TÉÑW , º°Sô�d á«FÉJ ôWÉ°ùe , iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe ƒ°ûM , (á«°SÉWôb) äÉbÉ°üd 

 …ó«��J »`aôNR ¥Qh , (á«°SÉWôb ) äÉ«`aÉØ°T , º°SôdG ¢VGôZC’  ±ÉØ°ûà°SG ôHEG , ÚWÉ«î�d

 ìGƒdCG  ,  (á«°SÉWôb) Ö°ûÿG ÜÓÑd  øe iƒ�e ¥Qh ,  (»°TGh) ¿ÉHÉ«dG  »`a Éjhój ´ƒæ°üe

 , (á«°SÉWôb  ) áHÉàc Ö�Y , áHÉàc ¥Qh , áHÉàc OGƒe , º°SQ hCG áHÉàc ôJÉaO , áHÉàµ�d ájRGhOQG

  . áHÉàµdG ìƒd »MÉ‡ , áHÉàc äGhOCG , áHÉàc »°TGôa , áHÉàc ( º�WCG ) Ö�Y

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

     114044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 8 áÄØdG »`a

 ,   ( á``jhój Oó``Y ) IQÉéæ�d ÖbÉãe , ( ájhój OóY øe AGõLCG ) º�d , ¢ShDƒa , ( OóY ) ºFGób

 OóY , ( ájhój  OóY ) ¥QÉ£e , ( ó«dÉH QGóJ ) �FGó²G OóY , �«eGRCG , ( ájhój OóY ) äGôØ°T

 , ¥ƒ�°ûdG ó°ùd á«FÉHô¡c  ÒZ äÉ°Só°ùe , ÚcÉµ°S , äÉ«æëæŸG Ò°TÉæe , ó«dÉH QGóJ ájhój

 , ( ájhój OóY ) Ö°ûN OQÉÑe ,   õjôØJ èMÉ°ùe , º«��J äÉ°VGô�e / º«��à�d äÉ°ü�e , äÉjOQR

 , ( ájhój OóY ) Ò°TÉæe , (   ájhój Oó```Y ) á```ª°TôH ¥QÉ```£e , ( á```jhój Oó```Y ) äÉ```WÉ�°S

 , ( ájhój OóY ) �hÉ©e , ( ájhój OóY  ) ±QÉ› , ÚJÉëædG �«eGRCG , á«FÉHô¡c ÒZ äÉµØe

 á```ë£°ùe �```YÓe , ( á```jhój Oó```Y ) »```ZGÈdG  §``HQ í«JÉØe / ( ájhój OóY ) §HQ í«JÉØe

 , ( ájhój OóY ) Ö«HÉfCG  äÉYÉ£b , äÉæjô£°ùe  , äÉÑdƒ�ŸG §HQ í«JÉØe , ( ájhój OóY )

 . ( ájhój OóY ) �Ó°SC’G  ±ÓZ äÓjõe , Ö«HÉfC’G ™£�d äGhOCG

alamat 1224.indd   5 12/18/17   11:04 AM
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 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

    114061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉ```cÉµdG , …É``°ûdG , ÍdG

 , ôµ°ùdG , �cCÓd á²É°U äÉé�ãe , äÉ``jƒ�²Gh ôFÉ£ØdG , õÑÿG , ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG

 (á°ü�°üdG) , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dG , �ëædG �°ùY

. è�ãdG , �HGƒàdG , äGQÉ¡ÑdG

 (�.�.P) IQÉéà�d Òe �BG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 7851 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   6 12/18/17   11:04 AM
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    114145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 �dòch ,  »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh »ª�©dG åëÑdGh áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG

 , èdÉ©e ÒZ �«à°SÓH , èdÉ©e ÒZ »YÉæ£°UG èæJGQ , äÉHÉ¨dG áYGQRh áæà°ùÑdGh áYGQõdG »`a

 ßØ² á«FÉ«ª«c OGƒe , ¿OÉ©ŸG �É²h »�°S äGô°†ëà°ùe , ¿GÒædG OÉªNEG äÉÑcôe , Ióª°SCG

. áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG �°ü�dG OGƒe , áZÉHO OGƒe , á«FGò¨dG OGƒŸG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ��dG ¢û«``fQhh ¢û```«fQƒdGh äÉfÉgódG

 �FÉbQ �µ°T »`a ¿OÉ©e , �ÉN »©«ÑW èæJGQ ,  ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ�àdG OGƒe , ��àdG

. øØdGh áYÉÑ£dGh ÚjõàdGh ¿ÉgódG »`a �Góîà°SÓd ¥ƒë°ùeh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   7 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch �°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ô°üb äGô°†ëà°ùe

 äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , »ÑW ÒZ ¿ƒHÉ°U , §°ûch »�Lh  ��°Uh �«¶æJ

 . á«ÑW ÒZ ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , »ÑW ÒZ ô©°û�d (ø°Tƒd)   �ƒ°ùZ , á«ÑW ÒZ �«ªŒ

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

 ÉÃ) Oƒbh , QÉÑ¨dG â«ÑãJh Ö«WôJh , ¢UÉ°üàeG äÉÑcôe , äÉ�dõe , á«YÉæ°U �ƒë°Th äƒjR

. IAÉ°VEÓd �FÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒe , (äÉcôëŸG Oƒbh �dP »`a

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   8 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ájòZCG  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«ë°U  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£«Hh  á«ÑWh  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe

 äÓªµe , �ÉØWC’Gh ™°Vô�d ájòZCGh , …ô£«ÑdGhCG »Ñ£dG �Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM OGƒeh

 ,  ¿Éæ°SC’G  ÖW ™ª°Th ,  ¿Éæ°SC’G  ƒ°ûM OGƒe ,  OÉª°V OGƒeh äÉ�°üd ,  äÉfGƒ«²Gh  ô°ûÑ�d  á«FGòZ

 äGó«Ñeh  äÉjô£a  äGó«Ñe  ,  IQÉ°†dG  äGô°û²Gh  �Gƒ¡dG  IOÉHE’  äGô°†ëà°ùe  ,  äGô¡£e

. IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  114150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 ¿ÉÑe , äGAÉ°ûfE’Gh AÉæÑ�d á«fó©e OGƒe , �ÉN ¿OÉ©e , É¡æe §«�N �ch á°ù«`Øf ÒZ ¿OÉ©e

 á«fó©e äGhOôN , á°ù«`Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉHô¡c ÒZ �Ó°SCGh äÓÑ«c , á«fó©e á��æàe

. áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh �FÉKƒdG ßØM øFGõN , ��ædG hCG øjõîà�d á«fó©e äÉjhÉM , IÒ¨°U

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   9 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 á«dBG  äÉfQÉb  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª�d  É¡æe  ¿Éc  Ée  GóY)  øFÉµeh  äÉcôfi  ,  á«dBG  OóYh  ä’BG

 QGój Ée GóY á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª�d É¡æe ¿Éc Ée Gó``Y) á``cô²G �``�f ô``°UÉæYh

. á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , ¢†«ÑdG ¢ù«�ØJ Iõ¡LCG , ó«dÉH

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 8  áÄØdG »`a

 áë�°SCG  ,  (�YÓŸGh  ÚcÉµ°ùdGh  �ƒ°ûdG  )  ™£b  äGhOCG  ,  (ó«dÉH  QGóJ)  ájhój  äGhOCGh  OóY

. ábÓM ¢SGƒeCG , AÉ°†«H

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   10 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 »```aGôZƒJƒØdG ô``jƒ°üàdG äGhOCGh Iõ``¡LCGh á«MÉ°ùŸGh á«MÓŸGh á«ª�©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«�dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh

 �«ãµJhCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh

 hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  �É°SQEG  hCG  �«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG  º«¶æJ hCG

 ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG

 �ª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG , iôNC’G á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Shh ( …O »`a …O ) á«ªbôdG

 , äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«é°ùJ ä’BG , ó�ædG ™£�H

. ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôH

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

 114154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ±GôWCG , …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh Ö£dGh áMGô÷G »`a á�ª©à°ùŸG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 á«LÓY äGhOCG  ,  ìhô÷G RQO hCG  áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG  ,  á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh

 ´É°VQE’ OGƒeh äGhOCGh Iõ¡LCG , �«dóJ Iõ¡LCG , á°UÉÿG äÉLÉ«àME’G …hòd Ió©e IóYÉ°ùeh

. »°ùæ÷G •É°ûædG OGƒeh äGhOCGh Iõ¡LCG , �ÉØWC’G

alamat 1224.indd   11 12/27/17   12:52 PM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

 114198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ójQƒJh ájƒ¡àdGh �«`ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh , áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG

 . á«ë°üdG  ¢VGôZCÓdh  É«ŸG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   12 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe12 áÄØdG »`a

 . »FÉŸGh …ƒ÷Gh …ÈdG ��ædG Iõ¡LCGh äÉÑcôŸG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

    114200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe13 áÄØdG »`a

. ájQÉædG ÜÉ©dC’G , äGôéØàŸG , �FGò�dGh IÒNòdG , ájQÉædG áë�°SC’G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   13 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

    114201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 äGhOCG  ,  áÁôµdG ¬Ñ°Th áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG ,  É¡æe §«�N �ch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG

. á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 15 áÄØdG »`a

. á«�«°Sƒe ä’BG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   14 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô�dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«�Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG , iƒ�ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG

 , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô�dG »`a á�ª©à°ùŸG �°ü�dG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh

 íFÉØ°U ,  ¢ùjQóàdGh  ¬«LƒàdG  OGƒe ,  øjƒ�àdG  hCG  ¿ÉgódG  »°TGôa ,  º°SôdGh  ÚfÉæØdG  OGƒe

. (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û«�µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , �«�¨àdGh ��d á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCGh �FÉbQh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  114204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

 �``FGóÑdGh è``dÉ©ŸG ¬```Ñ°Th è``dÉ©ŸG ô````«Z É```µ«ŸGh ¢Sƒà°ùÑ°SC’Gh �ª°üdGh É°TôHÉJÉ¨dGh •É£ŸG

 , ™«æ°üàdG »`a �Éª©à°SÓd �ãÑdÉH á�µ°ûàe äÉéæJGQh á«µ«à°SÓH OGƒe , OGƒŸG  òg ™«ª÷

. á«fó©e ÒZ áfôe º«WGôNh äGƒæbh Ö«HÉfCG , �õYh ƒ°ûMh �«�¨J OGƒe

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   15 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG  �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe18 áÄØdG »`a

 ÖFÉ�²G  ,  áZƒHóŸG hCG  �ÉÿG äÉfGƒ«²G  Oƒ�L , áZƒHóŸG Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ûŸG »°üY , »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , �ª²G ÖFÉ�Mh ájôØ°ùdG

. äÉfGƒ«ë�d ¢ùHÓeh ø°SQh ¥GƒWCG , êhô°ùdGh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 ¿ÉÑe , QÉbh âaRh â�Ø°SCG , ÊÉÑª�d á«fó©e ÒZ á«°SÉb Ö«HÉfCG , (á«fó©e ÒZ) AÉæH OGƒe

. á«fó©e ÒZ (äÉª°ù›) Ö°üf , ��æ�d á�HÉb á«fó©e ÒZ

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   16 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

 hCG  �É¶©dG , ��ædG hCG  ø``jõîà�d , á«fó©e ÒZ äÉ````jhÉM , Qƒ```°üdG äGQÉWEGh ÉjGôŸGh çÉKC’G

 ¿Éeô¡µdG , �ƒ°TôŸG , ±ó°üdG , �ƒ¨°ûŸG ¬Ñ°Th �ƒ¨°ûŸG DƒdDƒ�dG ¥ôY hCG äƒ²G º¶Y hCG ¿hô�dG

. ôØ°UC’G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 114208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 GóY Ée ,  »°TGôa ,  èæØ°SEGh  •É°ûeCG  ,  ïÑ£ª�d  hCG  ‹õæŸG  �Éª©à°SÓd á«YhCGh  ¿GhCGh  äGhOCG

 ÒZ  êÉLR  ,  �«¶æàdG  äÉjÉ¨d  äGhOCG  ,  »°TGôØdG  ™æ°U  OGƒe  ,  ¿ÉgódG  hCG  øjƒ�àdG  »°TGôa

 ÊGhCGh  á«LÉLR ¿GhCG  ,  ÊÉÑŸG  »`a  �ª©à°ùŸG  êÉLõdG  GóY ,  �ƒ¨°ûe ¬Ñ°T  êÉLR hCG  �ƒ¨°ûe

. á«`aõN ¿GhCGh »æ«°U ±õN

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   17 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 22 áÄØdG »`a

 ,  á«Ñ«côJ OGƒe øe hCG  è«°ùf øe äÓ¶e , ™ª°ûŸGh �É«ÿG ,  �ÉÑ°ûdG  ,  •ƒ«ÿGh �ÉÑ²G

 Ée GóY , ƒ°ûMh áÄÑ©Jh Ú£ÑJ OGƒe , IÒÑc äÉ«ªµH OGƒŸG øjõîJh ��æd ¢SÉ«cCG , áYô°TC’G

 �ÉÿG ±É«dC’G øe è«°ùf OGƒe , �«à°SÓÑdG hCG  •É£ŸG hCG  iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG  ¥QƒdG øe ¿Éc

. É¡æY �FGóHh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

    114210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 23 áÄØdG »`a

. è«°ùædG »`a áeóîà°ùŸG •ƒ«ÿGh �õ¨dG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   18 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

 è```«°ùædG ø```e ô```FÉà°S , »```dõæŸG �É```ª©à°SÓd äÉ````°VÉ«H , äÉ````Lƒ°ùæª�d �````FGóHh äÉ````Lƒ°ùæe

. �«à°SÓÑdG hCG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

    114212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   19 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

    114213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 26 áÄØdG »`a

 ,  …hGô©dGh  (äÉHÓµdG)  äÉaÉ£ÿGh  QGQRC’G  ,  �FGó÷Gh  §FGô°ûdGh  äGRô£ŸGh  äÉeôîŸG

. QÉ©à°ùe ô©°T , ô©°û�d áæjR , á«YÉæ°üdG QƒgõdG , ôHE’Gh ¢ù«HÉHódG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 27 áÄØdG »`a

 á«£¨àd iôNCG OGƒeh äÉ«°VQC’G ¢Tôa ™ª°ûeh Ò°ü²G ¢TQÉØeh ô°ü²Gh §°ùÑdGh OÉé°ùdG

. (á«é«°ùf ÒZ OGƒe øe) É¡æ«jõàd ¿GQó÷G ¢�Y ��©j Éeh , áªFÉ�dG äÉ«°VQC’G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   20 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 (RÉÑª÷G) á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©�dG äGhOCGh ¢eódGh Ö©�dG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T ±QÉNR , á«°VÉjôdG äGhOC’Gh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë�dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG �ƒ²h �Éª°SC’Gh �ƒë�dG

 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»�«L) �Óg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h

. �cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«�²G äÉéàæeh Ö«�²Gh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   21 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG

 �ëædG �°ùYh ôµ°ùdG , �cCÓd äÉé�ãe , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG

 , (�HGƒàdG) á°ü�°üdG , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

 ÒZh  �ÉÿG  äÉHÉ¨dGh  ÚJÉ°ùÑdG  äÉéàæeh  á«FÉŸG  á«HÎdG  äÉéàæeh  á«YGQõdG  äÉéàæŸG

 ÜÉ°ûYC’G , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á÷É©ŸG ÒZh �ÉÿG QhòÑdGh �Ó¨dG , á÷É©ŸG

 äÉfGƒ«²G , áYGQõ�d Qhò``ÑdGh �ƒ```à°ûdGh �```°üÑdG , á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædG , áLRÉ£dG

. âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«²ÉH á°UÉÿG äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG , á«²G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   22 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG  É«ŸG , (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG

 �ª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬```cGƒØdG ô```FÉ°üYh ¬```cGƒØdG øe á°ü�îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. ÜÉ�ãdG , ÚæNóŸG äGhOCG , �ÑàdG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   23 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG �«©ØJ , �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

   114222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«�jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   24 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóN , ìÓ°UE’G , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

    114224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 . ó©H øY ä’É°üJ’G

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   25 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

    114225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 . ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™�°ùdG øjõîJh �«�¨J , ��ædG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

    114226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

  . OGƒŸG á÷É©e

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   26 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114227 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 . á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ , Öjò¡àdGh º«�©àdG

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ�àdGh  á«ª�©dG  äÉeóÿG

 . Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   27 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 á��æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ�ŸG , (�õædGh ¥OÉæØdG ) áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe

 , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , ( äÉæ«àfÉµdG )

. âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóN , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó�J ºYÉ£e

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

    114230 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 �Éª÷G ¢�Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN , ájô£«ÑdG äÉeóÿG , á«Ñ£dG äÉeóÿG

 . äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh áYGQõdG äÉeóN , äÉfGƒ«²G hCG ájô°ûÑdG äÉæFÉµ�d

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   28 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  OGôaC’Gh  ájOÉŸG  äÉµ�àªª�d  á«fóÑdG  ájÉªë�d  á«æeCG  äÉeóN  ,  á«fƒfÉb  äÉeóN

 . OGôaC’G äÉLÉ² á«Ñ�J ¿hôNBG É¡eó�j á«YÉªàLGh á«°üî°T

 (�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

 114256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCG , �ó�dG ¢SÉÑd , ¢ùHÓŸG

   ø°ûjQƒHQƒc ÓaÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 QOGO  ,  êQÉe äÉHÉH  »JÉHÉæ«°S ,  â«à°ùjG  �ÉjÎ°SófG  ÊÉLƒL ,  308  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  óæ¡dG , 400028   - …ÉÑeƒe , (â°ùjh)

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1224.indd   29 12/18/17   11:04 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

 Ö«°SG�ƒM á«FÉHô¡c ÜÉ«K IG�ƒµe á«ªbQ ¢UGôbCG äÓ¨°ûe ájô°üÑdGh á«J�ƒ°üdG º« ©àdG Iõ¡LCG

 äGôµØe µ°T  Y Ö«°SG�ƒM Ü�ƒ°SÉ G  Iõ¡LCG  äÉ°TÉ°T  á«FÉHô¡c áÑbGôe Iõ¡LCG  ád�ƒª
 . á«f�ƒjõØ J Iõ¡LCG ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG á«ªbôdG �ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûe äÓ¨°ûe

   ¢T ( IôM á £æe ácô°T) á«à°ùL�ƒ dG aC�’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , QÉë°U , Iô G á £æ�ŸG : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

113541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 hCG  ájOôØdG  ógÉ©�ŸG  Ñb  øe áeó �ŸG  äÉeóÿG ,  É¡H  á ©à�ŸG  á«dÉ�ŸG  FÉX�ƒdGh  äÉfÓYE�’G

 ÓYE�’G äÉcô°T äÉeóNh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG �™jQÉ°û�ŸG IQGOEG hCG Góîà°SG ¢Vô¨d ájQÉéàdG

 äÉ©«Ñ�ŸG ´G�ƒfCÉH á ©à�ŸG §FÉ°S�ƒdGh FÉ°S�ƒdG �™«ªéH äÉfÓYE�’Gh AÓª©dG �™e °UG�ƒàdG ¢Vô¨d

 fh  º«¶æJh  «æ°üJh  «dCÉJh  ï°ùfh  ´GójEGh  «é°ùJ  äÉeóN  dP  »`a  ÉÃ  äÉeóÿGh

 äÉeóNh á«FÉ°üME�’G äÉfÉ«ÑdGh äÉ«°VÉjôdG äÉfÉ«H «æ°üJh á«J�ƒ°üdGh áH�ƒàµ�ŸG äÓ°SGô�ŸG

 . ójÈdG jôW øY hCG Iô°TÉÑ�ŸG äGô°ûædG �™jR�ƒJ ÓN øe äÉfÓYE�’G äÉeóNh ÓYE�’G ádÉch

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

alamat-R.indd   1 12/18/17   11:22 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

 øjõîJ ,  äG�ƒæ dGh  ájójó G  µ°ùdGh  ÈdGh  ôëÑdGh  �ƒ÷ÉH  äÉéàæ�ŸG  hCG  ¢UÉî°TC�’G  f

 ``` ædGh ``` ædG Å```fG�ƒeh äÉ```£ Góîà°SÉH äÉcô°ûdG É¡eó J »àdG äÉ```eóÿG , �™FÉ°�†ÑdG

 jôØàdGh �…ôëÑdG Öë°ùdÉH á ©à�ŸG äÉeóÿG , ædG äÉÑcôe ÒLCÉàH á ©à�ŸG äÉeóÿGh

 IQGOEGh  ```«¨°ûJ  äÉ```eóNh  É¡J�’�ƒªMh  PÉ fE�’G  ø```Ø°Sh  á````Ø°UQC�’Gh  Å``fG�ƒ�ŸG  IQGOEGh  «¨°ûJh

 �™FÉ°�†ÑdG fh á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ äÉeóNh áÄÑ©àdG hCG « ¨àdG äÉeóNh äGQÉ£�ŸG

 . ædG á «°Shh ïjQG�ƒJh �ƒ°SQ ójóëàdÉHh

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

113543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 OGô````aC�’G É```¡eó j »``àdG  äÉ````eóÿÉH á ©à�ŸG  á«¡«`aÎdG äÉ```eóÿGh á``«ª« ©àdG  äÉ```eóÿG

 »àdG á«¡«`aÎdG äÉeóÿGh ¿G�ƒ« Gh ¿É°ùfE�’G Ú°ù�– »`a á°ü°üîà�ŸG ógÉ©�ŸGh äÉ£ °ùdGh

 . ¢UÉî°TC�’G Rõ©Jh IOÉ©°ùdG èàæJ

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

alamat-R.indd   2 12/18/17   11:23 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a

 øe áY�ƒæ°ü�ŸG  äÉéàæ�ŸGh (¿�ƒJôµdG) i�ƒ �ŸG  ¥Q�ƒdGh ¥Q�ƒdG  øe áY�ƒæ°ü�ŸG  äÉéàæ�ŸGh ¥Q�ƒdG

 , äÉY�ƒÑ£�ŸG , jOÉæ°üdG ÉµME�’ (¿�ƒJôµdG) i�ƒ �ŸG ¥Q�ƒdG AÉæãà°SÉH (¿�ƒJôµdG) i�ƒ �ŸG ¥Q�ƒdG

 á```HÉàµdG OG�ƒ````e , á«`aGôZ�ƒJ�ƒØdG Q�ƒ°üdG , ÖàµdG ó« �Œ OG�ƒeh ÖàµdGh äÉjQhódGh ë°üdG

 » ÷Gh  AÓ£dG  OG�ƒe  AÉæãà°SÉH  Ú```fÉæØdG  OG�ƒeh  á```«FÉHô¡µdG  äGhOCÓd  á`` °UÓdG  OG�ƒ``�ŸGh

 ,  (çÉ```KC�’G  AÉ```æãà°SÉH) ÖJÉµ�ŸG  äÉ````eõ à°ùeh á```ÑJÉµdG  ä�’B�’G ,  AÓ```£dG  ¢Tô``a  ,  (§```°ûµdG)

 , á````YÉÑ£dG ±hô```Mh (Ió°ûdG) Ö```© dG ¥GQhCG , (Iõ¡LC�’G GóY) á`«°ùjQóàdGh á```«ª« ©àdG OG�ƒ``�ŸG

 . (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û« µdG

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

113545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 hCG  ájOôØdG  ógÉ©�ŸG  Ñb  øe áeó �ŸG  äÉeóÿG ,  É¡H  á ©à�ŸG  á«dÉ�ŸG  FÉX�ƒdGh  äÉfÓYE�’G

 ÓYE�’G äÉcô°T äÉeóNh ájQÉéàdGh á«YÉæ°üdG �™jQÉ°û�ŸG IQGOEG hCG Góîà°SG ¢Vô¨d ájQÉéàdG

 äÉ©«Ñ�ŸG ´G�ƒfCÉH á ©à�ŸG §FÉ°S�ƒdGh FÉ°S�ƒdG �™«ªéH äÉfÓYE�’Gh AÓª©dG �™e °UG�ƒàdG ¢Vô¨d

 fh º«¶æJh «æ°üJh «dCÉJh ï°ùfh ´GójEGh «é°ùJ äÉeóN dP »`a ÉÃ äÉeóÿGh

 äÉeóNh á«FÉ°üME�’G äÉfÉ«ÑdGh äÉ«°VÉjôdG äÉfÉ«H «æ°üJh á«J�ƒ°üdGh áH�ƒàµ�ŸG äÓ°SGô�ŸG

 . ójÈdG jôW øY hCG Iô°TÉÑ�ŸG äGô°ûædG �™jR�ƒJ ÓN øe äÉfÓYE�’G äÉeóNh ÓYE�’G ádÉch
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

113546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

 øjõîJ , äG�ƒæ dGh ájójó G µ°ùdGh ÈdGh ôëÑdGh �ƒ÷ÉH äÉéàæ�ŸG hCG ¢UÉî°TC�’G f

 ædGh  ædG  ÅfG�ƒeh  äÉ£  Góîà°SÉH  äÉcô°ûdG  É¡eó J  »àdG  äÉeóÿG  ,  �™FÉ°�†ÑdG

 jôØàdGh �…ôëÑdG Öë°ùdÉH á ©à�ŸG äÉeóÿG , ædG äÉÑcôe ÒLCÉàH á ©à�ŸG äÉeóÿGh

 IQGOEGh  «¨`°ûJ  äÉ```eóNh  É```¡J�’�ƒªMh  PÉ``` fE�’G  ø``Ø°Sh  á``Ø°UQC�’Gh  Å```fG�ƒ�ŸG  IQGOEGh  ``«¨°ûJh

 �™FÉ°�†ÑdG fh á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ äÉeóNh áÄÑ©àdG hCG « ¨àdG äÉeóNh äGQÉ£�ŸG

 . ædG á «°Shh ïjQG�ƒJh �ƒ°SQ ójóëàdÉHh

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 OGôaC�’G  É¡eó j »àdG  äÉeóÿÉH á ©à�ŸG  á«¡«`aÎdG  äÉeóÿGh á«ª« ©àdG  äÉeóÿG

 »àdG á«¡«`aÎdG äÉeóÿGh ¿G�ƒ« Gh ¿É°ùfE�’G Ú°ù�– »`a á°ü°üîà�ŸG ógÉ©�ŸGh äÉ£ °ùdGh

 . ¢UÉî°TC�’G Rõ©Jh IOÉ©°ùdG èàæJ

 áMÉ«°ù d áeÉ©dG áÄ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 24624 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

113632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

. áaÉ÷G á« ÿG ájQÉ£Hh øjõîàdG ájQÉ£H

 »æÑe�ƒc �ƒà°S âæj�ƒL �…ÒJÉH èjQ�ƒà°S ófG «°S �…GQO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«eÉæà«`a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 �ƒg , 1 âµjÎ°ùjO , OQGh `````fÉ«L �ƒc , âjÎ°S hGO ```fÉg ¿GôJ 321 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

Éæà«`a - »à«°S ¬æ«e »°ûJ

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áàbD�ƒ�ŸG áeÉbE�’Gh ¥OÉæØdGh QÉÑdGh »gÉ �ŸGh ºYÉ£�ŸG äÉeóN

 . .P IôM á £æe øjGõjO à«jôc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 »HO áæjóe , ô°ûY ¢SOÉ°ùdG HÉ£dG , RQhÉJ GÎæ°S ¢ùfõH , 1607 ¬jCG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO , ÓYEÓd

2017/10/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

113787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áàbD�ƒ�ŸG áeÉbE�’Gh ¥OÉæØdGh QÉÑdGh »gÉ �ŸGh ºYÉ£�ŸG äÉeóN

 . .P IôM á £æe øjGõjO à«jôc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 »HO áæjóe , ô°ûY ¢SOÉ°ùdG HÉ£dG , RQhÉJ GÎæ°S ¢ùfõH , 1607 ¬jCG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO , ÓYEÓd

2017/10/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

alamat-R.indd   6 12/18/17   11:23 AM

-135-



(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

 »°û  ¿�ƒ°SGhôc ,  ËôµdÉH »°û  ¿�ƒ°SGhôc ,  ë�ŸG ©µdGh ,  RQC�’G fO�ƒH ,  ¿�ƒ°SGhôc

 , Ióª�› IR�ƒÑ äÉéàæe , Ióª�› ôFÉ£a , ó```ª�› ``©c , »``°û ¿�ƒ```°SGhôc , ``Hô�ŸÉH

 . äÉj�ƒ M , äÉæé©e

 ¬jCG.»H.¢SCG ÉfÉàf�ƒeÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , �‹�ƒÑeEG 50053 , 56 �’�ƒæZÉehQ Éµ°S �ƒJ É«`a : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

114171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

 á ©à�ŸG äGQÉ°ûà°S�’G äÉeóNh ôJ�ƒ«ÑªµdG èeGôH åjó�–h áfÉ«°Uh ìÓ°UEGh Ö«côJ äÉeóN

 É«L�ƒd�ƒæµàdG  äÉéàæeh  Ü�ƒ```°SÉ G  Iõ¡LCGh  Ö°SÉ G  èeGôH  Gó```îà°SGh  ò```«`ØæJh  QÉ```«àNÉH

 ±É`````°ûµà°SG »````gh »æØdG ºYódG äÉ``eóNh ôJ�ƒ«ÑªµdG èeGôH ô```j�ƒ£Jh ¢ü°ü º`«ª°üJh

 §FGôÿG º°SQ ä�’É�› »`a dP ch Iõ¡LC�’Gh ôJ�ƒ«ÑªµdG cÉ°ûe øe É¡MÓ°UEGh AÉ£NC�’G

. í°ù�ŸGh

 fG ÑÁôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 940 - 85 É«fQ�ƒØ«dÉc ÉØ«f�ƒ°S äQG�ƒ«°S 935 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

    . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«c�ƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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114172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«ª« ©J  äGQhO  Ò`a�ƒJ  »gh  á«ª« ©àdG  äÉeóÿGh  ájOôØdG  á«°üî°ûdG  ÖjQóàdG  äÉeóN

 ````jõæà d á``` HÉb ô```«Z á«fhÎµdEG äGhófh ªY äÉ Mh á«°SGQO äÉ Mh á```«°SGQO �ƒ°ü``ah

 äÉ```éàæeh Ü�ƒ```°SÉ G  è```eGôHh Iõ```¡LCG  «¨°ûJh Góîà°SG  »`a  äÉª« ©J É¡©«ªL øª°�†àJh

. í°ù�ŸGh §FGôÿG º°SQ ä�’É�› »`a óîà°ùJh É«L�ƒd�ƒæµàdG

 fG ÑÁôJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 940 - 85 É«fQ�ƒØ«dÉc ÉØ«f�ƒ°S äQG�ƒ«°S 935 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

114174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

 äÉéàæeh  ôJ�ƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  áª¶fCGh  ôJ�ƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ìÓ°UEGh  áfÉ«°Uh  Ö«côJ  äÉeóN

. í°ù�ŸGh §FGôÿG º°SQ É�› »`a dP ch É«L�ƒd�ƒæµàdG

 fG ÑÁôJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 940 - 85 É«fQ�ƒØ«dÉc ÉØ«f�ƒ°S äQG�ƒ«°S 935 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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113567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

 ¢ùHÓe  ,  jô G  ó°V  QGòfEG  Iõ¡LCG  ,  QGòfEG  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡c  QGòfEG  ¢SGôLCG  ,  äÉ«FG�ƒg

 ¢S�ƒà°ùÑ°SG äÉÑLÉM , AÉØWE�’G ÉLôd ¢S�ƒà°ùÑ°SG äGRÉØb , jô G øe ájÉb�ƒ d ¢S�ƒà°ùÑ°SG

 , äÉjQÉ£Ñ d øë°T Iõ¡LCG , IAÉ°VEÓd äÉjQÉ£H , øjQÉ«£ d á«bGh ä�’òH , AÉØWE�’G ÉLôd

 jô G AÉØWEG  ÜQG�ƒb ,  (  QGòfEG  äGhOCG) ¢SGôLCG  ,  IQÉ°TEG  ¢SGôLCG  ,  á«FÉHô¡c QGòfEG  ¢SGôLCG

 ,  AÉ�ŸG  â�– áMÉÑ°ù d  ¢ùØæJ Iõ¡LCG  ,  »YÉæ°üdG  ¢ùØæà d áeóîà°ù�ŸG  GóY Ée ¢ùØæJ Iõ¡LCG

 ´É©°TE�’Gh çOG�ƒ G  øe á«bGh ¢ùHÓe ,  á«FÉHô¡c äÓÑc ,  ¢UÉ°UôdG  øe á«bGh äGQGó°U

 Ö«HÉfCG  ,  ¢U�ƒZ ä�’òH ,  ¿ÉNO °TG�ƒc ,  °TG�ƒc ,  jô G  øe á«bGh ¢ùHÓe ,  jô Gh

  jô G äÉjÉØW , äGQÉ°TE�’ÉH ó©H øY ºµëà d á«µ«eÉæjOhÎµdEG Iõ¡LCG , (á«FÉHô¡c)

 äÉ«fÉ£H , jôM äGOÉªN , jô G ó°V QGòfEG  äGhOCG  ,  Éª© d á«bGh ¬Lh ´hQO ,  äGQÉ¶f

 Ó°S , AÉØWEG äGQÉ«°S , jô G øe á«bGh ¢ùHÓe , jô G AÉØWEG ÜQG�ƒb , jô G OÉªNEG

 AÉØWEG º«WGôN äÉg�ƒa , jô G AÉØWEG º«WGôN , jô G AÉØWEG Iõ¡LCG , jô G øe IÉ�‚

 ¢ùHÓe , ( á«F�ƒ°V äGQÉ°TEG) á°VÉeh AG�ƒ°VCG , AÉØWE�’G ÉLôd ¢S�ƒà°ùÑ°SG äÉÑLÉM , jô G

  çOG�ƒ G  øe ájÉb�ƒ d äGRÉØb ,  ¢SÉ«b äGOó  ,  RÉ¨dG  QÉÑàNG äGhOCG  ,  jô G  øe á«bGh

 ,  á«J�ƒ°üdG  äGÈµª d  ¥G�ƒHCG  ,  OOÎdG  á«dÉY  Iõ¡LCG  ,  á«bGh  P�ƒN  ,  IQGô G  º«¶æJ  Iõ¡LCG

 PÉ fEG äGó©eh Iõ¡LCG , PÉ fEG ÜÉ«K , PÉ fEG äÉeG�ƒY , PÉ fEG áeõMCG , FGô G AÉØWEG º«WGôN

  AÉØWEG äGQÉ«°S , OG�ƒ�ŸG ¢üëa ä�’BGh äGhOCG , á«bGh á©æbCG , á«FÉHô¡c ÉØbCG , PÉ fEG äÉaG�ƒW

 çOG�ƒ G  øe  á«bGh  Iõ¡LCG  ,  §¨°�†dG  ¢SÉ«b  äGOó  ,  jô G  AÉØWEG  º«WGôN  äÉg�ƒa

 á°ùcÉY ¢UGôbCG , øjQÉ«£ d á«bGh ä�’òH , á«bGh á©æbCG , á«bGh P�ƒN , »°üî°ûdG Góîà°SÓd

 ó©H øY ºµëà d á«FÉHô¡c äBÉ°ûæe , ó©H øY ºµ�– Iõ¡LCG , Qhô�ŸG çOG�ƒM øe ájÉb�ƒ d ¢ùÑ J

 ¢ù``ØæJ Iõ¡LCG , äGQÉ°TE�’ÉH ó©H øY ºµëà d á«µ«eÉæjOhÎµdG Iõ¡LCG , á«YÉæ°üdG äÉ« ª©dÉH

 á```eóîà°ù�ŸG  ±Ó```îH)  ¢ù``ØæJ  á``©æbCG  ,  (»``YÉæ£°U�’G  ¢ù``Øæà d  á```eóîà°ù�ŸG  ±Ó````îH)

 ÜÉ©dC�’G äGó©eh äÉÑcô�ŸG óYÉ �Ÿ áeóîà°ù�ŸG ±ÓîH) ¿ÉeCG íHG�ƒc , (»YÉæ£°U�’G ¢ùØæà d

 äÉM�ƒd ,  IQÉ°TE�’G  ¢SGôLCG  ,  jô Gh ´É©°TE�’Gh çOG�ƒ G  øe ájÉb�ƒdG  ájòMCG  ,  (á«°VÉjôdG

 äGQÉ°TEG  É°SQEG  Iõ¡LCG  ,  á«dBG  hCG  áÄ«°�†e äGQÉ°TEG  ,  IQÉ°TEG  äGQÉØ°U , á«dBG  hCG  áÄ«°�†e IQÉ°TEG

 äÉ°SóY , á«J�ƒ°U QGòfEG Iõ¡LCG , ¿ÉNO °TG�ƒc , QGòfEG äGQÉØ°U , á«F�ƒ°V äGQÉ°TEG , á«fhÎµdEG

 ¢ùÑ J á°ùcÉY ¢UGôbCG , áMÉ°ùe äGhOCGh Iõ¡LCG , jô G øe ájÉb�ƒ d ¢TQ äÉµÑ°T , äGQÉ¶æ d

  ¿Rh ä�’BG , AÉ�ŸG Ü�ƒ°ùæe äGô°TD�ƒe , ¢UÉ°UôdG øe á«bGh äGQGó°U , Qhô�ŸG çOG�ƒM øe ájÉb�ƒ d

 . Éª© d á«bGh ¬Lh ´hQO , íjôdG É�ŒG ÚÑàd íjôdG §jQÉ
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 jô G áëaÉµe äGó©e áYÉæ°üd á«æW�ƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO 17014 : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

113635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 20 áÄØdG »`a

. §FÉ G äGQÉWEG , Q�ƒ°üdG äGQÉWEGh ÉjGôeh jOÉæ°üdGh Ö ©dGh Éª G äGQG�ƒ°ù°ùcG

 IQÉéà d �’É¡dG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájO�ƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 12512 ¢VÉjôdG , 3059  : Ü.¢U 67 : ºbQ Öàµe , »°SÉe�ƒ HódG » G : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

 ájO�ƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ ª�ŸG

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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113656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG  LCG øe 10 áÄØdG »`a

 «°U�ƒJ É¶fh �™°S�ƒàdG á«JGPh ¬H á °üdG äGP AGõLC�’Gh (»µÑ°T »H�ƒÑfCG ºYO) á«Ñ£dG äÉeÉYódG

. áj�ƒeódG á«YhC�’G Oó�“ êÓ©d óîà°ùj

 ¿�ƒ°ùf�ƒL ófBG ¿�ƒ°ùf�ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08933 »°SÒL�ƒ«f j�ƒ°ùfhôH �ƒ«f GRÓH ¿�ƒ°ùf�ƒL ófG ¿�ƒ°ùf�ƒL ¿h : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
     . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

113823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢ùHÓ�ŸG ä�’ÉéÃ á ©à�ŸG áFõéàdÉH �™«ÑdG äÉ« ªYh äÉcô°ûdG IQGOEG »gh ájQÉéàdG äÉeóÿG

 ÉªYC�’G IQGOEG äÉeóNh ÉªYC�’G IQGOEGh êQÉÿG »`a OÉà©dGh á©àeC�’Gh ¢ùHÓ�ŸG äGQG�ƒ°ù°ùcGh

 . êQÉÿG »`a OÉà©dGh á©àeC�’Gh ¢ùHÓ�ŸG äGQG�ƒ°ù°ùcG ¢ùHÓ�ŸG ä�’ÉéÃ á ©à�ŸG

 ø°ûjQ�ƒHQ�ƒc ±CG . »`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj�’�ƒdG , 27408 Éæ«dhQÉc çQ�ƒf , hQ�ƒHõæjôZ , óØ H äGQ�ƒHQ�ƒc105 : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG

2017/10/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
     . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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113830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢ùHÓ�ŸG ä�’ÉéÃ á ©à�ŸG áFõéàdÉH �™«ÑdG äÉ« ªYh äÉcô°ûdG IQGOEG »gh ájQÉéàdG äÉeóÿG

 ÉªYC�’G IQGOEG äÉeóNh ÉªYC�’G IQGOEGh êQÉÿG »`a OÉà©dGh á©àeC�’Gh ¢ùHÓ�ŸG äGQG�ƒ°ù°ùcGh

 . êQÉÿG »`a OÉà©dGh á©àeC�’Gh ¢ùHÓ�ŸG äGQG�ƒ°ù°ùcG ¢ùHÓ�ŸG ä�’ÉéÃ á ©à�ŸG

 ø°ûjQ�ƒHQ�ƒc ±CG . »`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj�’�ƒdG , 27408 Éæ«dhQÉc çQ�ƒf , hQ�ƒHõæjôZ , óØ H äGQ�ƒHQ�ƒc105 : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG

2017/10/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
     . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

113943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

. ( «àeR�ƒµdG) «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh ájô£©dG ä�ƒjõdGh ájô£©dG OG�ƒ�ŸG

 . .P ájQÉéàdG AÉ�‰ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 øjôëÑdG , áeÉæ�ŸG 11883 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/29 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

      . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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114289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

 ÜGô°ûdGh É©£dG Ëó Jh ÚàfÉµdG á æà�ŸG hCG áàbD�ƒ�ŸG ºYÉ£�ŸGh ÉjÒàaÉµdGh »gÉ �ŸG äÉeóN

 ºYÉ£eh (¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«a �ƒ j ºYÉ£e) ºYÉ£�ŸGh ºYÉ£�ŸGh »¡£ d Iõ¡LCGh

. áØ«ØÿG äÉÑL�ƒdG ó J »àdG ºYÉ£�ŸGh ¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«a �ƒ j

 

 . .P.¢T âæÃ�ƒ ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  äGQÉeE�’G  ,  »HO  27950:  Ü.¢U ó°TGQ  øH  óª  OQÉØ«d�ƒH  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
Ióëà�ŸG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
     . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

114291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

 ø``«ªãJ) ø``«ªãJh ( `` °ûdG ô``«LCÉJ) ``°Th `` °T Ió``Y ø``e á``ØdD�ƒ�ŸG »``fÉÑ�ŸG IQGOEG äÉ``eóN

 äGQÉ ©dG IQGOEGh äGQÉ`` ©dG ä�’Éch G�ƒ``eC�’G ¢ShDhQ QÉ``ªãà°SGh á``WÉ°S�ƒdG É``ªYCG (äGQÉ ©dG

 «dÉµJ º«« J) º`«« Jh (äGQÉ Yh á``«aô°üe ÉªYCGh ø``«eCÉJ) (�‹É�ŸG º«« àdG) º«« àdGh

 G�ƒeC�’G QÉªãà°SGh j�ƒªàdG äÉeóNh (äGQÉ Y)�‹É�ŸG º«« àdGh (�‹Ée ÚªîJ) (ìÓ°UE�’G

 ÚªãJh äGQÉ ©dG ä�’Échh äGQÉ ©dG ÒLCÉJh §«°ù àdÉH AGô°ûdG j�ƒ�“h ¿Éµ°SE�’G AÉ£°Shh

 ``«°ü�–h äGQÉ``` ©dG IQGOEGh (äGQÉ``` ©dG ô``«LCÉJ) äGQÉ ©dGh äGQÉ`` ©dG AÉ``£°Shh äGQÉ ©dG

 Iô``«ÑµdG `` °ûdG ô``«LCÉJh Iô``«¨°üdG ``` °ûdG ô```«LCÉJh (äGQÉ Y) Ö``JÉµ�ŸG ô`«`LCÉJh äGQÉéjE�’G

. (�‹Ée ÚªîJ) ìÓ°UE�’G «dÉµJ º«« Jh

 . .P.¢T âæÃ�ƒ ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  äGQÉeE�’G  ,  »HO  27950:  Ü.¢U ó°TGQ  øH  óª  OQÉØ«d�ƒH  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
Ióëà�ŸG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
     . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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114293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

 (äGQÉ ©dG ÚªãJ) ÚªãJh ( °ûdG ÒLCÉJ) °Th °T IóY øe áØdD�ƒ�ŸG ÊÉÑ�ŸG IQGOEG äÉeóN

 º«« àdGh äQÉ ©dG IQGOEGh äGQÉ ©dG ä�’Échh G�ƒeC�’G ¢ShDhQ QÉªãà°SGh áWÉ°S�ƒdG ÉªYCGh

 (ìÓ°UE�’G «dÉµJ º«« J) º«« Jh (äGQÉ Yh á«aô°üe ÉªYCGh ÚeCÉJ) (�‹É�ŸG º«« àdG)

 AÉ£°Shh G�ƒeC�’G QÉªãà°SGh j�ƒªàdG äÉeóNh (äGQÉ Y)�‹É�ŸG º«« àdGh (�‹Ée ÚªîJ)

 äGQÉ ©dG ÚªãJh äGQÉ ©dG ä�’Échh äGQÉ ©dG ÒLCÉJh §«°ù àdÉH AGô°ûdG j�ƒ�“h ¿Éµ°SE�’G

 äGQÉéjE�’G «°ü�–h äGQÉ ©dG IQGOEGh (äGQÉ ©dG ÒLCÉJ) äGQÉ ©dGh äGQÉ ©dG AÉ£°Shh

 «dÉµJ º«« Jh IÒÑµdG °ûdG ÒLCÉJh IÒ¨°üdG °ûdG ÒLCÉJh (äGQÉ Y) ÖJÉµ�ŸG ÒLCÉJh

 . (�‹Ée ÚªîJ) ìÓ°UE�’G

 . .P.¢T âæÃ�ƒ ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  äGQÉeE�’G  ,  »HO  27950:  Ü.¢U ó°TGQ  øH  óª  OQÉØ«d�ƒH  : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
Ióëà�ŸG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
     . .¢T ájôµØdG á«µ ª d ádGõZ �ƒHCG : `````````«```c�ƒdG º```````°SG

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

114294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

 É ÒLCÉJ) áeÉbE�’G Éh , ( õfh ¥OÉæa) áeÉbE�’G É ÒLCÉJ ÖJÉµe äÉeóN

 õéMh äÉfÉ G äÉeóNh (áàbD�ƒe áeÉbEG É õéM) áeÉbE�’G É õéMh (áàbD�ƒe áeÉbEG

 (IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG) äÓ«J�ƒ�ŸGh ( õf) ( É©£dGh áeÉbE�’G QhO) RÉæ�ŸGh ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdG

 QhódGh (âbD�ƒ�ŸG øµ°ùdG õéM) õé Gh âbD�ƒ�ŸG øµ°ùdG ÒLCÉJh äÉYÉªàL�’G ±ôZ ÒLCÉJh

 . á«MÉ«°ùdG
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 . .P.¢T âæÃ�ƒ ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 á``«Hô©dG äGQÉ`eE�’G , »`HO 27950 : Ü.¢U ó°TGQ øH óª OQÉØ«d�ƒH : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

Ióëà�ŸG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

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

114297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

 É©£dG  Ëó Jh  (ÚàfÉµdG)  á æà�ŸG  hCG  áàbD�ƒ�ŸG  ºYÉ£�ŸGh  ÉjÎ«aÉµdGh  »gÉ �ŸG  äÉeóN

 (¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«a �ƒ j ºYÉ£e) ºYÉ£�ŸGh ºYÉ£�ŸGh »¡£ d Iõ¡LCGh ÜGô°ûdGh

 . áØ«ØÿG äÉÑL�ƒdG ó J »àdG ºYÉ£�ŸGh ¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«a �ƒ j ºYÉ£eh

 . .P.¢T âæÃ�ƒ ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 á``«Hô©dG äGQÉ``eE�’G , »``HO 27950 : Ü.¢U ó°TGQ øH óª OQÉØ«d�ƒH : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG

Ió``ëà�ŸG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

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

    ¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿G�ƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114299

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة املباين امل�ؤلفة من عدة �سقق و�سقق )تاأجري ال�سقق( و تثمني )تثمني العقارات( 

والتقييم  العقارت  واإدارة  العقارات  االأمـ�ال ووكاالت  روؤو�س  وا�ستثمــار  ال��ساطــة  واأعمــال 

)التقييم املايل( )تاأمني واأعمال م�سرفية وعقارات( وتقييم )تقييم تكاليف االإ�سالح( 

وو�سطاء  االأم�ال  وا�ستثمار  التم�يل  )عقارات( وخدمات  املايل  والتقييم  )تخمني مايل( 

االإ�سكان ومت�يل ال�سراء بالتق�سيط وتاأجري العقارات ووكاالت العقارات وتثمني العقارات 

االإيجارات  العقارات وحت�سيل  واإدارة  العقارات(  )تاأجري  والعقارات  العقارات  وو�سطاء 

تاأجري املكاتب )عقارات( وتاأجري ال�سقق ال�سغرية وتاأجري ال�سقق الكبرية وتقييم تكاليف 

االإ�سالح )تخمني مايل( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ن�سمي ديفل�مبنت �س.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العربية  االإمارات   ، دبي   27950: را�سد �س.ب  بن  ب�ليفارد حممد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/11/9

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل : اأب� غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114335

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تزويد الطعام وال�سراب والكفترييا واملقهى وخدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأب� احل�سن العجمي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�س�يق ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/11/12

ا�ســـــــم الوكـــيـــــــــل :  اأب� غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان 
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 . á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh ÖjQóàdG Ò`aƒJh º«�©àdG äÉeóN

 �Gó�à°SÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 91279 ¢VÉ````````jôdG , ¬````�`dGóÑY ��```ŸG �``````jôW ´ô``a , 11633 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG

2017/10/10 : 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

 

113437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóÿGh OGôaC’G äÉLÉ«àMG á«Ñ�àd ¿hôNB’G É¡eó�j »àdG á«YÉªàL’Gh á«°üî°ûdG äÉeóÿG

 . OGôaC’Gh äÉµ�àªŸG ájÉª² á«æeC’G

 �Gó�à°SÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 91279 ¢VÉ````````jôdG , ¬````�`dGóÑY ��```ŸG �``````jôW ´ô``a , 11633 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á```jOƒ©°ùdG á```«Hô©dG á```µ�ªŸG

2017/10/10 : 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

alamat-R-1223.indd   1 12/27/17   8:57 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 ™```aódG äÉ```Ñcôe äGQÉ```WEGh äGQÉ«°ù�d äGQÉ````WEGh É¡H á°UÉÿG AGõLC’Gh ™```£�dGh äGQÉ````«°ùdG

 äGôFÉ£dGh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh  Úà�é©dG  äGP  äGQÉ«°ù�d  äGQÉWEGh  äGQÉWE’Gh  »YÉHôdG

 äÉ```LGQódGh  Ú```à�é©dG  äGP  äÉ```Ñcôª�d  äÓ````éYh äÉÑcôŸG  äÓéYh äGQÉ«°ù�d  äÓ``éYh

 Ú```à�é©dG  äGP  äÉ```Ñcôª�d  äÓ```éY ô```WCGh  äÉÑcôŸG  äÓ`éY ôWCGh  äGô``FÉ£dGh  á``«FGƒ¡dG

 øe  »�NGódG  Aõé�d  á«bGh  äÉfÉ£Hh  äGQÉWE’G  äÉfÉ£Hh  äGôFÉ£dGh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh

 ™aódG äÉÑcôeh äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG äGQÉWE’ á«�NGO äGQÉWEGh äGõ«¡Œh AGõLCG äGQÉWE’G

 . äÉÑcôª�d á«�NGódG ôWC’Gh äÉÑcôŸG äÓéY ôWCGh »YÉHôdG

 óàª«d.ƒc ôHGQ ÉeÉgƒcƒj …P : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc , ƒJÉæ«e , »°TÉÑª«°T , �ƒ°ûJ-5 , 11-36 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : 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

 

113634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 ™```aódG äÉ```Ñcôe äGQÉ```WEGh äGQÉ«°ù�d äGQÉ````WEGh É¡H á°UÉÿG AGõLC’Gh ™```£�dGh äGQÉ````«°ùdG

 äGôFÉ£dGh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh  Úà�é©dG  äGP  äGQÉ«°ù�d  äGQÉWEGh  äGQÉWE’Gh  »YÉHôdG

 äÉ```LGQódGh  Ú```à�é©dG  äGP  äÉ```Ñcôª�d  äÓ````éYh äÉÑcôŸG  äÓéYh äGQÉ«°ù�d  äÓ``éYh

 Ú```à�é©dG  äGP  äÉ```Ñcôª�d  äÓ```éY ô```WCGh  äÉÑcôŸG  äÓ`éY ôWCGh  äGô``FÉ£dGh  á``«FGƒ¡dG

 øe  »�NGódG  Aõé�d  á«bGh  äÉfÉ£Hh  äGQÉWE’G  äÉfÉ£Hh  äGôFÉ£dGh  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódGh

alamat-R-1223.indd   2 12/27/17   8:57 AM
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ™aódG äÉÑcôeh äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG äGQÉWE’ á«�NGO äGQÉWEGh äGõ«¡Œh AGõLCG äGQÉWE’G

 . äÉÑcôª�d á«�NGódG ôWC’Gh äÉÑcôŸG äÓéY ôWCGh »YÉHôdG

 óàª«d.ƒc ôHGQ ÉeÉgƒcƒj …P : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc , ƒJÉæ«e , »°TÉÑª«°T , �ƒ°ûJ-5 , 11-36 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : 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

114055 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢UÉ`````ÿG �````FÉ°ùdGh á````«fhÎµdE’G ô````FÉé°ùdÉH á````°UÉÿG �````FÉØ�dGh á````«fhÎµdE’G ô`FÉé°ùdG

 �````ÑàdG �É````�e �ƒ````�j É```eh �```ÑàdG �````FGóH ¢```�Y á`````�ªà°ûŸG ô``FÉé°ùdGh á``«fhÎµdE’G ô``FÉé°ùdÉH

 . ôFÉé°ùdG Ö�Y äÓeÉMh �ÑàdG äÉéàæeh �ÑàdGh ôFÉé°ùdGh

 óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«`aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG á```µ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á```µ�ªŸG , ¬jG �G 3 QG 2 »°S ƒ«�HO ¿ó```æd âjÎ°S ôJGh 1 ¢ShÉg Üƒ``�Z : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG

2017/11/2 : 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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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 �``«°ù¨�d  á``«FÉHô¡µdG  ä’É``°ù¨dGh  á```«FÉHô¡µdG  ¢ù```HÓŸG  ä’É°ùZh  á```«FÉHô¡µdG  ä’É``°ù¨dG

 ¿ƒ``ë°üdG  ä’É```°ùZh  á```«dõæŸG  ¢VGô``ZCÓd  á``«FÉHô¡µdG  ä’É```°ù¨dGh  »```dõæŸG  �Gó```îà°SÓd

 ¿ƒ````ë°üdG ±ƒ````aQh á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG ¿ƒ```ë°üdG �```°ùZ ä’BGh á«```µ«JÉeƒJhC’G

 ä’BGh �«¶æà�d á«FÉHô¡µdG á«JƒHhôdG ¢ùfÉµŸGh (¿ƒë°üdG ä’É°ùZ øe AGõLCG) á«FÉHô¡µdG

 ¢ùfÉµŸGh  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  á«FÉHô¡µdG  QÉîÑdG  äÉØ¶æeh  á«FÉHô¡µdG  äÉ«°VQC’G  �«¶æJ

 á«FÉHô¡c á°ùæµeh á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµª�d ¢SÉ«cCGh á«FÉHô¡µdG QÉÑ¨dG äÉë°Tôeh á«FÉHô¡µdG

 �«¶æà�d á«FÉHô¡c »°TGôah ó«dÉH ádƒªfi �«¶æà�d á«FÉHô¡c á°ùæµeh á«dõæŸG ¢VGôZCÓd

 á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  IóYÉb  äGP  á«FÉHô¡c  ä’É°ùZh  ¢TGôØdG  �«¶æàd  á«FÉHô¡c  á°ùæµeh

 . �«°ù¨�d Öë°S êQO äGP á«FÉHô¡µdG ä’É°ù¨dG øe ´ƒfh

 �fG ¢ùµ«fhÎµdG »L �G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , �hDƒ«°S ,ƒZ , ƒÑ¨fƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

114126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 óbGƒeh  á«FÉHô¡µdG  AGƒ¡dG  á«�æJ  RÉ¡Lh  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  á«FÉHô¡µdG  AGƒ¡dG  äÉØ«µe

 á«£ZCG  áYƒª›h á«FÉHô¡µdG  RÉ¨dG  óbGƒeh á«FÉHô¡µdG  ïHÉ£ŸG  ¿GôaCGh  á«FÉHô¡µdG  RÉ¨dG

 óbGƒeh  (ïHÉ£ŸG  »`a  �Góîà°SÓd  ¢UÓîà°S’G  Iõ¡LCG  á«£ZCG)á«FÉHô¡µdG  RÉ¨dG  óbGƒe

 ¢VGô````ZC’ á```«FÉHô¡µdG  É````«ŸG á«�æJ Iõ¡```LCGh á````«FÉHô¡µdG �````jhhôµ«ŸG ¿Gô```aCGh á````«FÉHô¡c
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 äÉ©ªéŸGh á«FÉHô¡µdG ádƒªëŸG  É«ŸG á«�æJ Iõ¡LCGh »FÉHô¡µdG  É«ŸG á«�æJ RÉ¡Lh á«dõæe

 áHƒWôdG ádGREG  Iõ¡LCGh á«FÉHô¡µdG äÉLÓãdGh (áÄaóàdG) á«FÉHô¡µdG á«°ùª°ûdG ájQGô²G

 �«°ù¨dG äÉØØ› á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG äÉØØ›h á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd

 �«°ù¨dG  ä’BGh  »FÉHô¡µdG  RÉ¨dÉH  �«°ù¨dG  �«`ØŒ  ä’BGh  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  á«FÉHô¡µdG

 ™e á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG �«`ØŒ ä’BGh á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG äÉØØ›h �«`ØéàdG á«FÉHô¡µdG

 . á«dõæŸG ¢VGôZCÓd ó«YÉéàdG áehÉ�eh á¡jôµdG íFGhôdG ádGREGh º«�©àdG �FÉXh

 �fG ¢ùµ«fhÎµdG »L �G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , �hDƒ«°S ,ƒZ , ƒÑ¨fƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

114127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’Gh  �GƒeC’G  ¢ShDhQ  �«XƒJh  �GƒeC’G  �jƒ–  äÉeóNh  á«dÉŸG  äÉeóÿG

 �GƒeC’G �jƒ–h á«dÉŸG äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJh �GƒeC’G �jƒ–h (áaGô°üdG) �GƒeC’G �GóÑà°SGh

 . É«fhÎµdEG

 »LƒdƒæµJ hÉf ôØ°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
 ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG 4484 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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114128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóî�d á«Hƒ°SÉM èeGôH Ò`aƒJh äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN

 Ò`aƒJh �GƒeC’G �jƒ–h äÓª©dG ±ô``°Uh �Gƒ``eC’G �``�æd á«Hƒ°SÉM èeGôH Ò`aƒJh á«dÉŸG

 á```��©àŸG ô``Jƒ«ÑªµdG èeGôH äGQÉ``°ûà°SGh �Gƒ```eC’G �```�fh �Gƒ```eC’G �jƒëàd á«fhÎµdEG �ƒ``�M

 . á«dÉŸG äÉeóÿÉH á��©àŸG ôJƒ«ÑªµdG �É¶f º«ª°üJh �GƒeC’G �jƒëàH

 »LƒdƒæµJ hÉf ôØ°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
 ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG 4484 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

114131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . º©£ŸG , ÜGô°ûdGh �É©£dG Ò`aƒJ äÉeóN

 � � P ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d ófƒÁGO ódhCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ™e ™WÉ�J , 250 ´QÉ°T , 5 á©£b , á�Ñ�dG ÒÑµdG �QÉÑe á¶aÉfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , ±hôdG QhO �ƒe â«L GP , 104 ´QÉ°T

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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114288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 (áàbDƒe áeÉbEG �fi ÒLCÉJ) áeÉbE’G �fih ( �õfh ¥OÉæa) áeÉbE’G �fi ÒLCÉJ äÉeóN

 ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdG õéMh äÉfÉ²G äÉeóNh (áàbDƒe áeÉbEG �fi õéM) áeÉbE’G �fi õéMh

 ±ô``Z ô``«LCÉJh (Iô``«¨°üdG ¥OÉæØdG) äÓ```«JƒŸGh (�õ```f) (�É``©£dGh á``eÉbE’G QhO) �RÉæŸGh

 . á«MÉ«°ùdG QhódGh (âbDƒŸG øµ°ùdG õéM) õé²Gh âbDƒŸG øµ°ùdG ÒLCÉJh äÉYÉªàL’G

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : 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

114331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  ‹õæŸG  �Gó```îà°SÓd ¿ƒ````HÉ°üdG  ,  Iô```Øæ°ùdGh  »`````�÷G äGô°†ëà°ùe ,  ™«ª�àdG  ,  �«¶æàdG

 , ¥É``ÑWC’G �````«°ùZ äGô°†ëà°ùe , ¥ÉÑWC’G �«°ù¨d áØ¶æe OGƒe , ¥É```ÑWC’G �```°ùZ ¥ƒ```ë°ùe

 . ¿ƒgódG ádGREG , ¿ƒë°üdG �°ùZ ä’B’ �«`ØéàdG OGƒe

 »æÑeƒc �ÑeÉL ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 45202 ƒjÉghCG , »JÉæ«°ùæ«°S , GRÓH �ÑeÉL ófCG ÎchôH ¿h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ÖàµŸG �FÉXh �ÉªYCG IQGOEGh �ÉªYCG IQGOEG äÉeóN

 IQÉéà�d Qƒ£©dG ôéàe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 11622 ¢VÉ`````jôdG , õ````jõ©dGó`````ÑY ��````ŸG �```jôW , ó```¡a �```�ŸG »```M : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 86059 : Ü.¢U

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

114583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 IôµH á��©àŸG äÉjQhódGh á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG º«¶æJ äÉeóN , á«�°ùàdGh ¬«aÎdG äÉeóN

. iôNC’G äÉ°VÉjôdGh �ó�dG

 

 �ó�dG Iôµd »Hô©dG è«�ÿG ¢SCÉc OÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , áæaódG , 27 �HÉ£dG , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/20 : 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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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øjôNB’G äÉeóNh ™```�°ùd ¢ü```«NGôJ í```æŸ (á```jQÉéàdG IQGOE’G) IQGOE’Gh á````Ñ°SÉëŸG äÉ```eóN

 ájójÈdG  äÉÑ�£dG  �jôW  øY  ¿ÓYE’Gh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh

 ô°ûf) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒeh (¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒeh

 AÓª©dG í°üfh (¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùeh (¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe

 äGQÉ°ûà°S’Gh (AÓ``ª©dG í``°üf äÓfi)(AÓ```ª©�d á``jQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J)

 IQGOEG  �ƒ```M äGQÉ```°ûà°SGh á``jQÉéàdG äÉ```eƒ�©ŸGh (á``«æ¡ŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G) á```jQÉéàdG

 �FÉ°Shh ¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEGh �ÉªYC’G IQGOEG �ƒM äGQÉ°ûà°SGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG º«¶æJh

 äGQÉ°ûà°S’Gh  (áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY ™�°ùdG  ¢VôY) ä’É°üJ’G

 (¢VQÉ©ŸG º«¶æJ) ¢VQÉ©ŸGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûfh (á«æ¡ŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G)

 (¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG) ¥OÉæØdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd

 èjhÎd hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh �jƒ°ùàdG äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh

 äÉfÓYE’Gh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG

 ™�°ùdG ¢VôYh (ájQÉŒ IóYÉ°ùe) á«LQÉÿG ±GôWC’ÉH áfÉ©à°S’G äÉeóNh á«LQÉÿG

 ájÉYódGh (áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH

 äÉbhCG ÒLCÉJh ¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe ÒLCÉJh á«YGPE’G ájQÉéàdG äÉfÓYE’Gh »YGPE’G ¿ÓYE’Gh

 ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY ™�°ùdG ¢VôY) áFõéàdÉH ™«ÑdGh ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ¢�Y ¿ÓYEÓd

 äÉfÓYE’Gh ¿ƒjõØ�àdG ÈY ¿ÓYE’Gh øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJh (áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d

 ¢VGôZCÓd  (ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ)  ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸGh  ¿ƒjõØ�àdG  ÈY  ájQÉéàdG

 . ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á``«Hô©dG äGQÉ`eE’G , »`HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/10/10 : 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

113433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 (äGQÉ�©dG ÚªãJ) ÚªãJh (��°ûdG ÒLCÉJ) ��°Th ��°T IóY øe áØdDƒŸG ÊÉÑŸG IQGOEG äÉeóN

 º««�àdGh  äGQÉ�©dG  IQGOEGh  äGQÉ�©dG  ä’Échh  �GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SGh  áWÉ°SƒdG  �ÉªYCGh

 (ìÓ°UE’G  �«dÉµJ  º««�J)  º««�Jh  (äGQÉ�Yh  á«aô°üe  �ÉªYCGh  ÚeCÉJ)  (‹ÉŸG  º««�àdG)

 AÉ£°Shh �GƒeC’G QÉªãà°SGh �jƒªàdG äÉeóNh (äGQÉ�Y) ‹ÉŸG º««�àdGh ‹Ée ÚªîJ

 äGQÉ�©dG ÚªãJh äGQÉ�©dG ä’Échh äGQÉ�©dG ÒLCÉJh §«°ù�àdÉH AGô°ûdG �jƒ“h ¿Éµ°SE’G

 äGQÉéjE’G  �«°ü–h äGQÉ�©dG  IQGOEGh  (äGQÉ�©dG  ÒLCÉJ)  äGQÉ�©dGh  äGQÉ�©dG  AÉ£°Shh

 �«dÉµJ º««�Jh IÒÑµdG ��°ûdG ÒLCÉJh IÒ¨°üdG ��°ûdG ÒLCÉJh (äGQÉ�Y) ÖJÉµŸG ÒLCÉJh

 . (‹Ée ÚªîJ) ìÓ°UE’G

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á``«Hô©dG äGQÉ`eE’G , »`HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/10/10 : 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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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113438 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 OGô``aC’G  äÉLÉ«àMG  á``«Ñ�àd  ¿hôNB’G  É¡``eó�j  »àdG  á```«YÉªàL’Gh  á```«°üî°ûdG  äÉ```eóÿG

. OGôaC’Gh äÉµ�àªŸG ájÉª² á«æeC’G äÉeóÿGh

 �Gó�à°SÓd ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , 91279 ¢VÉjôdG , ¬�`dGóÑY ��ŸG �jôW ´ôa , 11633 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2017/10/10 : 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

113439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 áeÉ©dG  äÉ``eƒ�©ŸGh  ä’É�ŸGh  Ö```àµdG  �``µ°T  »`a  á``«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  ÒaƒJ  äÉ``eóN

 Qƒ°üdGh  �jQÉ©àdGh  QÉÑNC’Gh  äÉ°SÉÑàb’G  ¢�Y  …ƒà–  »àdG  á«�YÉØàdG  áeÉ©dG  áYƒ°SƒŸGh

 . ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG Qƒ°üdGh ácôëàŸG

 óàª«d ´ƒ°Vƒe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉ£jôH , á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿ÉJOhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ió©e á«ªM OGƒe á«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô°†ëà°ùe ájô£«Hh á«dó«°U äGô°†ëà°ùe

 äÉ�°üd äÉfGƒ«²Gh ô°ûÑ�d á«FGòZ äÓªµe �ÉØWC’Gh ™°Vô�d ájòZCG »Ñ£dG �Éª©à°SÓd

 IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe äGô¡£e ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°T OÉª°V OGƒe

. ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe

�.�.¢T ÚdÉeQÉa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd , ÏŸG IójóL , ±Gô°üdG ájÉæH , Üƒ¡�°T IQÉªY : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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

113468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 . ô©°ûdGh Iô°ûÑdG Ò¡£Jh ájÉæ©dG äÉéàæe

 ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°SÒLƒ«f  ,  �jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL  ófCG  ¿ƒ°ùfƒL  ¿h  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/10/11 : 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

��������� 1224.indd   4 12/27/17   9:01 AM

-157-



(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 á``«fhÎµdE’G  ô```FÉé°ùdÉH  ¢UÉÿG  �``FÉ°ùdGh  á``°UÉÿG  �``FÉØ�dGh  á```«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG

 �ÑàdG äÉéàæeh �ÑàdGh ôFÉé°ùdGh �ÑàdG �É�e �ƒ�j Éeh �ÑàdG �FGóH ¢�Y á�ªà°ûŸG ôFÉé°ùdGh

. ôFÉé°ùdG Ö�Y äÓeÉMh

 óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , »L »H 2 QCG 2 »°Sƒ«�HO ¿óæd , ¢ù«�H �Ñª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 á```«fhÎµdE’G  ô```FÉé°ùdÉH  ¢UÉ```ÿG  �``FÉ°ùdGh  á```°UÉÿG  �``FÉØ�dGh  á«fhÎµdE’G  ô```FÉé°ùdG

 �ÑàdG äÉéàæeh �ÑàdGh ôFÉé°ùdGh �ÑàdG �É�e �ƒ�j Éeh �ÑàdG �FGóH ¢�Y á�ªà°ûŸG ôFÉé°ùdGh

. ôFÉé°ùdG Ö�Y äÓeÉMh

 óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , »L »H 2 QCG 2 »°Sƒ«�HO ¿óæd , ¢ù«�H �Ñª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉÑ�£dG �jôW øY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG /¿ÓYE’Gh AGô°ûdG äÉÑ�£d ájQGOE’G á÷É©ŸG äÉeóN

 IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸGh êQÉÿG »`a ¿ÓYE’G/äÉfÓYE’G ô°ûfh »æ�©dG OGõŸÉH ™«ÑdGh ájójÈdG

 IQƒ°ûŸGh  äÉeƒ�©ŸGh  âfÎfE’G  áµÑ°T  ™bƒe  ô``ÑY  á``jQÉéàdG  äÉ``eƒ�©ŸG  ô``«aƒJh  �É``ªYC’G

 ™�°ùdG ¢VôYh ájQÉéàdG IQGOE’Gh (Úµ�¡à°ùª�d IQƒ°ûŸG ôéàe) Úµ�¡à°ùª�d ájQÉéàdG

 ¿ÓYE’Gh �jƒ°ùàdGh ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Échh øjôNBÓd �ÉªYC’G Oƒ�Y ¢�Y ¢VhÉØàdGh

 ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh ‹B’G Ö°SÉ²G áµÑ°T ¢�Y ô°TÉÑŸG

 ¢�Y ™FÉ°†ÑdG  ¢VôYh ájÉYódG  ¢VGôZC’ hCG  ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJh

 �jôW øY ¿ÓYE’Gh áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ¢VGôZC’ �dPh �É°üJ’G �FÉ°Sh

. ¿ƒjõØ�àdG

 »æÑeƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG �æjójôJ hó°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 øfÉfhR  ,  �«aƒØ¨æ«°T  ,  OhhQ  ƒ¨fÉ«L ,  84.¿CG  �G  ,  89.ºbQ  ,  ±G  1  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
(Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 350 »àfƒc ‹hÉ«e , Ö«°ûfƒJ

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ƒÑeÉ°ûdG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , �«ªéàdG á©æbCG , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd á�°U’ OGƒe

 �ƒ°ùZ , (Qƒ£Y) ÒîÑJ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR/ájÒKC’G äƒjõdG , ±É÷G �«°ù¨�d
  ô©°ûdG èjƒªàd äGô``°†ëà°ùe , ô``©°ûdG øjƒ�àd OGƒe/ô``©°ûdG äÉ``¨Ñ°U , ô``©°ûdG (äÉ``fƒ«°ùd)

 �FÉ°S/ôaÉXC’G  ,  ô©°ûdG  áeÉ�à°SGh  º«©æàd  äGô°†ëà°ùe ,  ô©°ûdG  º©æe ,  ô©°ûdG  …GÈ°S

 ´Éæb , ô©°ûdG º©æe , ¿ƒHÉ°U , ƒÑeÉ°T , Qƒ£Y , ºFGódG êƒªà�d ádOÉ©e OGƒe , ôaÉXC’G ™«ª�J
. äÉÁôµdG �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG

 »æÑeƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG �æjójôJ hó°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 øfÉfhR  ,  �«aƒØ¨æ«°T  ,  OhhQ  ƒ¨fÉ«L ,  84.¿CG  �G  ,  89.ºbQ  ,  ±G  1  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
(Ú°üdG ájQƒ¡ªL) ¿ƒjÉJ , 350 »àfƒc ‹hÉ«e , Ö«°ûfƒJ

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ø``jôNB’G  äÉ``eóNh ™``�°ùd  ¢ü``«NGôJ í``æŸ  (ájQÉéàdG  IQGOE’G) IQGOE’Gh  á``Ñ°SÉëŸG  äÉ``eóN

 ájójÈdG  äÉÑ�£dG  �jôW  øY  ¿ÓYE’Gh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh

 äÉMÉ°ùeh  ájÉYódG  OGƒeh  (¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  åjó–)  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒeh

 ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J) AÓª©dG í°üfh (¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd

 º«¶æJh  IQGOEG  �ƒM  äGQÉ°ûà°SGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸGh  (AÓª©dG  í°üf  äÓfi)  (AÓª©�d

 äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh (¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG) ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

 ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG èjhÎdhCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh �jƒ°ùàdG

 ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH ™�°ùdG ¢VôYh äÉfÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG

 äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY ™�°ùdG  ¢VôY) (áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY

 . ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh (áFõéàdÉH ™«ÑdG

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á``«Hô©dG äGQÉ`eE’G , »`HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : 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

114305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 ábÉbQ) áëjô°T , í°ùe äGhOCGh Iõ¡LCG , �jõæà�d á�HÉb , ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ«›ôH äÉ�«Ñ£J

  ™�°ù�d á«fhÎµdEG äÉbÉ£H , »FÉ��àdG ¢SÉ«�dG äGhOCG , ¬LƒdG ¢�Y ±ô©àdG Iõ¡LCG , (IÒ¨°U

 ,  �jõæà�d á�HÉb �ƒªëŸG �JÉ¡dG  äÉ«›ôH äÉ�«Ñ£J ,  á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG ,  äGQÉ¶ædG

. (äÉfÉ«ÑdG á÷É©e) á«còdG äÉYÉ°ùdG

��������� 1224.indd   7 12/27/17   9:01 AM

-160-



(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

…O »J �CG , ƒc »Lƒ�æµJ ø°û«eQƒØfG ‹ƒL �fÉ«éjR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒgõ¨fÉg , âcÎ°ùjO ƒ°û¨fƒZ , OhQ hÉª¨fÉ«°ùcG #2�æjó�H 1 ºbQ ±CG 3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«ahôH �fÉ«éjR , 310000

2017/11/9 : 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

114306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 �GƒeC’G �jƒ–h âfÎfE’G ÈY á«aô°üŸG äÉeóÿGh ÚeCÉàdG �ƒM äÉeƒ�©e äÉeóN

 ¿Éª°†dG äÉeóNh Iô°ùª°ùdG �ÉªYCGh äGQÉ�©dG IQGOEGh á«æØdG �ÉªYC’G ÚªãJh á«fhÎµdE’G

 . ¿Éª°V �HÉ�e ¢VGôbE’Gh ájÉ°UƒdGh ájÒÿG �ÉªYCÓd �GƒeCG ¢�Y �ƒ°ü²Gh ÚeCÉàdG hCG

…O »J �CG , ƒc »Lƒ�æµJ ø°û«eQƒØfG ‹ƒL �fÉ«éjR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒgõ¨fÉg , âcÎ°ùjO ƒ°û¨fƒZ , OhQ hÉª¨fÉ«°ùcG #2�æjó�H 1 ºbQ ±CG 3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«ahôH �fÉ«éjR , 310000

2017/11/9 : 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

��������� 1224.indd   8 12/27/17   9:01 AM

-161-



(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 áYƒæàe áYƒª› ÚH ™ª÷Gh ájQÉéàdG �ÉªYC’G IQGOEGh �ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’G äÉeóN

 ��J AGô°Th íjôe ¢Vô©d AÓª©�d í«àj É‡ øjôNB’G ídÉ°üd (É¡��f AÉæãà°SÉH) ™�°ùdG øe

 á�ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæe hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe »`a äÉeóÿG  òg ôaƒàJ ¿CG øµÁh ™�°ùdG

 øY Óãe �dPh á«fhÎµdEG §FÉ°Sh �jôW øY hCG ájójÈdG äÉÑ�£dG äÉLƒdÉàc �ÓN øe hCG

 . ÊƒjõØ�J ¥ƒ°ùJ èeGôH hCG âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ™bGƒe �jôW

  O’hCGh …óæµdG óªfi ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , QƒÿG ¢SCGQ , ¢UÉN ��e Öàµe , 1034 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 �«¶æJ  äÉeóNh  Ö«cÎdGh  áfÉ«°üdGh  äÉMÓ°U’G  ��àflh  ìÓ°UE’Gh  AÉæÑdG  äÉeóN

 �dP »`a ÉÃ ó««°ûàdGh �õ©dGh áHƒWôdG ™æŸ á÷É©ŸGh á«�NGódGh á«LQÉÿG í£°SC’G

 â«jõJh CGó°üdG áëaÉµeh �°ù¨dGh �«¶æàdG ¢�Y ô°üà�J ’ øµdh äÉÑcôŸG áeóN äÉ£fi
 . äÉÑcôŸG ìÓ°UEGh ™«ª�Jh º«ë°ûJh áfÉ«°Uh

  O’hCGh …óæµdG óªfi ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , QƒÿG ¢SCGQ , ¢UÉN ��e Öàµe , 1034 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 áYÉæŸGh äÉHÉ¡àd’Gh á«°ShÒØdG ¢VGôeC’G á÷É©eh ájÉbƒ�d Ió©ŸG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »ª°†¡dG RÉ¡÷Gh ájó�÷G ¢VGôeC’Gh �’B’Gh »Ñ°ü©dG RÉ¡÷Gh Ö��dG ¢VGôeCGh á«JGòdG

 , »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCGh ¿ƒ«©dG ¢VGôeCGh �GQhC’Gh ¢†jC’G ¢VGôeCGh ájó©ŸG ¢VGôeC’Gh

. äÉMÉ�d

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  08933 »°SÒLƒ«f �jƒ°ùfhôHƒ«f GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/11/16 : 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

114465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 áYÉæŸGh äÉHÉ¡àd’Gh á«°ShÒØdG ¢VGôeC’G á÷É©eh ájÉbƒ�d Ió©ŸG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »ª°†¡dG RÉ¡÷Gh ájó�÷G ¢VGôeC’Gh �’B’Gh »Ñ°ü©dG RÉ¡÷Gh Ö��dG ¢VGôeCGh á«JGòdG

 , »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCGh ¿ƒ«©dG ¢VGôeCGh �GQhC’Gh ¢†jC’G ¢VGôeCGh ájó©ŸG ¢VGôeC’Gh

. äÉMÉ�d

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »°SÒLƒ«f , �jƒ°ùfhôHƒ«f GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/11/16 : 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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114503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ®ƒØfi ¿ƒàjR , �É©£�d ¿ƒàjR âjR , äGô°ùµe , ®ƒØfi ¢SóY , �cCÓd á²É°U äƒjR

. (º°ùª°ùdG QhòH áæ«éY) á«æ«ëW , º°ùª°S âjR , Ö«HR

 � � P ¢T á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd á«ŸÉ©dG �«ªL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 64369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

114505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 áYÉæŸGh äÉHÉ¡àd’Gh á«°ShÒØdG ¢VGôeC’G á÷É©eh ájÉbƒ�d Ió©ŸG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »ª°†¡dG RÉ¡÷Gh ájó�÷G ¢VGôeC’Gh �’B’Gh »Ñ°ü©dG RÉ¡÷Gh Ö��dG ¢VGôeCGh á«JGòdG

 »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCGh ¿ƒ«©dG ¢VGôeCGh �GQhC’Gh ¢†jC’G ¢VGôeCGh ájó©ŸG ¢VGôeC’Gh

. äÉMÉ�d

 ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°SÒLƒ«f  ,  �jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL ófCG  ¿ƒ°ùfƒL ¿h  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 áYÉæŸGh äÉHÉ¡àd’Gh á«°ShÒØdG ¢VGôeC’G á÷É©eh ájÉbƒ�d Ió©ŸG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »ª°†¡dG RÉ¡÷Gh ájó�÷G ¢VGôeC’Gh �’B’Gh »Ñ°ü©dG RÉ¡÷Gh Ö��dG ¢VGôeCGh á«JGòdG

  , »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCGh ¿ƒ«©dG ¢VGôeCGh �GQhC’Gh ¢†jC’G ¢VGôeCGh ájó©ŸG ¢VGôeC’Gh

. äÉMÉ�d

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08933»°SÒLƒ«f , �jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114550 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôeCGh  á«Ñ°ü©dG  ¢VGôeC’G  êÓ©H á°UÉÿG GóY Ée ájô°ûÑdG  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG

. …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »°SÒLƒ«f  ,  �jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL  ófG  ¿ƒ°ùfƒL  ¿h  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

  �É©£dG »`a �Góîà°SÓd ¿ƒàjõdG âjR , �cCÓd Ió©e äƒjR , óæ¡dG RƒL âjR , áÑ�©e �Éª°SCG

 âjR  ,  �É©£dG  »`a  �Góîà°SÓd �«îædG  âjR  ,  �É©£dG  »`a  �Góîà°SÓd �«îædG  IQòH  âjR

 á«ægódG OGƒŸG , óæ¡dG RƒL ¿ƒgO , �cCÓd Ió©e ¿ƒgO , �É©£�d ¢ùª°ûdG OÉÑY âjR , º°ùª°ùdG

 áªFÉ�dG) áØ«ØÿG äÉÑLƒdG  ,  IQƒ°ü©ŸG  á¡cÉØdG  �ØK ,  �cCÓd á²É°üdG  ¿ƒgódG  ™«æ°üàd

 ,  áXƒØfi  äGhGô°†N ,  áÑ�©e ,  á¡cÉa ,  áXƒØfi  á¡cÉa ,  á¡cÉØdG  ¢�«L ,  (á¡cÉØdG  ¢�Y
 Ö�¨j Ö«�²G äÉHhô°ûe , Ö«�²G , ®ƒØfi ¢SóY , (Ö�Y »`a ICÉÑ©e) áÑ�©e äGhGô°†N

 Ió°ûb) IóHR ,  (ÊGOƒ°ùdG  �ƒØdG IóHR) IóHR ,  IóHõdG  ,  Ö«�²G  äÉéàæe ,  Ö«�²G  É¡«�Y
 ôFÉ°üY , …OÉHR Íd ,(ábƒØfl IóHR) IóHR , (¿ÉÑdCG  äÉéàæe) Ió°û�dG , Í÷G , (IóHõdG

 , ¢†«ÑdG , ô°†fi ¥óæH , Ö�©ŸG ºë�dG , »¡£�d ºWÉª£dG Ò°üY , »¡£�d äGhGô°†ÿG

 �FÉbQ) �FÉbQ , (á¡cÉØdG �FÉbQ) �FÉbQ , ºWÉª£dG øe õcôe AÉ°ùM , (äÉ«Hôe) äÉHôe

. º°SódG á�«�b ¢ùWÉ£ÑdG �FÉbQ , (¢ùWÉ£ÑdG

 ¢S.�.O.� �ÉHƒ�Z QÉà°Sƒf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 2 ¢ûJG »H »J �G »L : ºbQ ¢VQCG , RQhÉJ ÊÉØ«J , 906 : ºbQ IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GÒªL äGÒëH êGôHCG , …CG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 (óª› …OÉHR Íd) …OÉHR Íd , ºWÉª£dG á°ü�°U , RQC’G , (áfhôµ©ŸG øe ´ƒf) Éà°SÉÑdG

 äÉHhô°ûe  ,  (á°üªfi  ÒZ  Iƒ¡b)  Iƒ¡b  ,  Iƒ¡�dG  ,  íª�dG  �«bO  ,  (äÉjƒ�ë�d  äÉé�ãe)

  (á°ü�°U) Ö°ûJÉc , õ«fƒjÉe , …É°ûdG , (…É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe) äÉHhô°ûe , Iƒ¡�dG É¡°SÉ°SCG

 áfhôµ©e , (õdOƒf) (™aQCG øµdh áfhôµ©ŸG ¬Ñ°ûJ Úé©dG øe �FÉàa) ájô©°ûdG , �N , QÉ°ûØdG

 ,  (ÜƒÑ²G  äÉéàæe) �FÉbQ  ,  ÜƒÑ²G  äGô°†ëà°ùe ,  áØ«ØN äÉÑLh ,  õÑÿG ,  á«ÑFÉ°üY

  (»¡£dG ¢VGôZC’ GOƒ°üdG äÉfƒHôµ«H) õÑÿG GOƒ°U , QOhÉH èæ«cÉH , IÒªÿG , áJ’ƒcƒ°ûdG

 ¥ôe) á°ü�°üdG , ƒà°ù«ÑdG á°ü�°U , âjƒµ°ùH ,Î°ùµdG , hÉcÉµdG äÉéàæe , �°ùY , »¡£dG í�e
. (�HGƒàdG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ¢S.�.O.� �ÉHƒ�Z QÉà°Sƒf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH 

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 2 ¢ûJG »H »J �G »L : ºbQ ¢VQCG , RQhÉJ ÊÉØ«J , 906 : ºbQ IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GÒªL äGÒëH êGôHCG , …CG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

  Iƒ¡b  Iƒ¡b  ,  hÉcÉc  (QÉ¡H  )  �Øfôb  ¢ûÑc  ,  (QÉ¡H  )áaôb  ,iƒ�M  ,  ¿ƒ°ùfÉj  ,  ƒ�M  �Ø�a

 äƒjõdGh ájÒKC’G äÉ°UÓÿG GóY , á«FGò¨dG OGƒª�d äÉ°UÓN , í�e , �HGƒJ ,á«YÉæ£°UG

(äÉjƒ�M) ¢Sƒ°S , á«æ«ëW IhÓM , …ô°ûÑdG �É©£�d �ZôH) (QÉ¡H) �«Ñ‚R , ájô£©dG

 äÉjƒ�M(IÓfi ¢UGôbCG) (�HGƒJ)Éjƒ°üdG �ƒa áæ«éY , áfhôµ©e , Ö«£dG IRƒL , áfhôµ©e

 (¿GôØYR  ,  á«FGò¨dG  OGƒŸG  ßØ²  í�e  ,  QÉ°TƒH)�HGƒJ  (�Ø�a  ,  ÊGOƒ°S  �ƒa  äÉjƒ�M)

 É°ûf ,  »ª‚ ¿ƒ°ùfÉj ,  äGQÉ¡H ,  ó«ª°S ,  �HGƒJ ,  �HGƒJ äÉ°ü�°U ,  �É©W í�e (ƒZÉ°S)�HGƒJ

 . íª�dG ÚëW , …É°T ,ôµ°S , �É©£�d

 � � P ¢T á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd á«ŸÉ©dG �«ªL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 64369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1224) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 GóY Éª«a ¬æe áYƒæ°üŸG ±Éæ°UC’Gh ¿ƒJôµdG iƒ�ŸG ¥QƒdG ¬æe áYƒæ°üŸG ±Éæ°UC’Gh ¥QƒdG

 Qƒ°üdGh ó«�éàdG OGƒeh ÖàµdGh äÉjQhódGh ójGô÷Gh äÉYƒÑ£ŸG ��°ùdÉH ¢UÉÿG ¿ƒJôµdG

 á°UÉÿG äGhOC’G á«FÉHô¡µdG äGhOC’ÉH á°UÉÿG �°ü�dG OGƒeh á«HÉàµdG äGhOC’G á«aGôZƒJƒØdG

 áÄØdÉH IOƒLƒŸG GóY Ée âëædG äGhOCGh (2) áÄØdÉH IOƒLƒŸG ¿GƒdC’G GóY Éª«a ÚfÉæØdÉH

 »`a  �óîà°ùJ  »àdG  äGhOC’G  çÉKC’G  GóY  ÖJÉµŸG  �RGƒdh  áÑJÉµdG  ä’B’G  øjƒ�àdG  ¢Tôa  (8)

. äÉ¡°û«�µdGh áYÉÑ£dG ±hôM Ö©�dG ¥Qh Iõ¡LC’G GóY º«�©àdGh Öjò¡àdG

 

 �ó�dG Iôµd »Hô©dG è«�ÿG ¢SCÉc OÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , áæaódG , 27 �HÉ£dG , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/20 : 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

114582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. �ó�dG Iôµd �óîà°ùJ »àdG ¢ùHÓŸG á°UÉNh á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG

 �ó�dG Iôµd »Hô©dG è«�ÿG ¢SCÉc OÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , áæaódG , 27 �HÉ£dG , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

�إعـــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـــي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م امل�دة )45( من ق�نون حقوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 88088

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1099 فـي 2015/5/3م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ف�يف ج�ي�ص هولدينجز اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ف�يف فود م��سرت فران�س�ي�ص جرنال تريدينج �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1927 ر.ب : 130 العذيبة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/12/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/12/25م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 88089

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1099 فـي 2015/5/3م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ف�يف ج�ي�ص هولدينجز اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ف�يف فود م��سرت فران�س�ي�ص جرنال تريدينج �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1927 ر.ب : 130 العذيبة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/12/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/12/25م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 88092

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1099 فـي 2015/5/3م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ف�يف ج�ي�ص هولدينجز اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ف�يف فود م��سرت فران�س�ي�ص جرنال تريدينج �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1927 ر.ب : 130 العذيبة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/12/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/12/25م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 92863

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1133 فـي 2016/1/31م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ف�يف ج�ي�ص هولدينجز اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ف�يف فود م��سرت فران�س�ي�ص جرنال تريدينج �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1927 ر.ب : 130 العذيبة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/12/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/12/25م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1252301

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/5/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2015/23 فـي 2015/6/18م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ف�يف ج�ي�ص هولدينجز اإنك

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ف�يف فود م��سرت فران�س�ي�ص جرنال تريدينج �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1927 ر.ب : 130 العذيبة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/12/24م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2017/12/25م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صتني �ملذكورتني �أدناه :

موعد 

تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 

امل�ستنـــد

ال�سركات

 التي يحـق

لها اال�صـرتاك

ا�ســم املناقـ�سة
رقم 

املناق�سـة

2018/2/26 2018/1/11

)175 ر.ع(

مائة 

وخم�صة 

و�صبعون 

رياال عمانيا

�ل�صركات 

�ملتخ�ص�صـة 

و�مل�صجلـة لدى 

جملـ�س �ملناق�صـات

توفيــــر 

فنيـــني لت�صغيـــل 

و�صيانـــة �ملعـــد�ت 

فــــي �لوحــــد�ت 

�ل�صحيـــة �لتابعـــة 

لـــــوز�رة �ل�صحـــــة 

مبحافظــــة ظفــار

2017/11

2018/2/26 2018/1/11

)175 ر.ع(

مائة 

وخم�صة 

و�صبعون 

رياال عمانيا

�ل�صركات 

�ملتخ�ص�صـة 

و�مل�صجلـة لدى 

جملـ�س �ملناق�صـات

توفري فنيني 

لت�صغيــــل و�صيانـــة 

�ملعـــــــد�ت فــــــــي 

�لوحد�ت �ل�صحية 

�لتابعــــــــة لـــــــوز�رة 

�ل�صحة مبحافظة 

جنــوب �ل�صرقيــة

2017/12

ميكـن �حل�صـول على م�صتنـد�ت �ل�صـروط و�ملو��صفــات عـن طريـق خدمـة �إ�صنــاد علـى �ملوقـع 

�الإلكرتوين )https:etendering.tenderboard.gov.om( , �عتبار� من تاريخ  2017/12/25م 

حتى �لتاريـخ �ملذكـور باجلـدول �أعـاله , على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع 

�الإلكرتوين باملوقع .
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على جميع �ل�صركات �أن ترفــق مــع عطاء�تهـــا تاأمينـــا موؤقتـــا فـــي �صــــورة �صمــــان م�صرفـي 

�أو �صيــك م�صـــدق عليـــه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 

�لعطاء معنونا با�صـم معايل رئيــ�س جملـــ�س �ملناق�صـــات و�صـــاري �ملفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ال ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فيـه , 

على �أن يتـــم و�صع �أ�صل �ل�صمان �مل�صرفـي فـي �صندوق �ملناق�صــات مببنــى �ملجلــ�س باخلوير 

قبل �ملوعد �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت .

يجب تقدمي �لعطاء�ت عن طريق خدمـة �إ�صنــاد علـى �ملوقـع �الإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبل 

�ل�صاعة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقديــم �لعطـــاء�ت , ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري . 

�صتعطى �الأف�صلية فـي �الإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صات �لتي ي�صتمل عطاوؤها على �أكرب ن�صبة 

تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية . 

جمل�س �ملناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شاريـع الرفعـة التجاريـة �ش.م.م

يقــوم بت�صفيـة  �أنــه   - �لقانون  �لدرعي - حمامون وم�صت�صارون فـي  يعــلـن مكتب حمد�ن 

�صركــة م�صاريع �لرفعــة �لتجارية �ش.م.م , و�مل�صجلــة لـدى �أمانـــة �ل�صجـل �لــتجاري بالرقـم 

1502840 , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيــل �ل�صركــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع 

مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

الوادي الكبري - حي مطرح التجاري - بناية املثنى �شكوير 

بناية رقم : 180 - الدور الثالث - مكتب رقم : 505 

�ش.ب : 1633 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24811132/24811415 فاك�ش رقم : 24857782

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شاريـع الدرعي الوطنية �ش.م.م

يقــوم بت�صفيـة  �أنــه   - �لقانون  �لدرعي - حمامون وم�صت�صارون فـي  يعــلـن مكتب حمد�ن 

�صركة م�صاريع �لدرعي �لوطنية �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـم 

1682296 , وفقـــا لتفــــاق �ل�صركـــاء �ملـــوؤرخ 2017/12/11م  , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيــل 

�ل�صركــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

الوادي الكبري - حي مطرح التجاري - بناية املثنى �شكوير 

بناية رقم : 180 - الدور الثالث - مكتب رقم : 505 

�ش.ب : 1633 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24811132/24811415 فاك�ش رقم : 24857782

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

-174-



اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

عبدالرزاق بن عبدالكرمي بن حاجي حممد

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة رحاب الواعدة �ش.م.م

يعــلن عبــد�لــرز�ق بــن عبد�لكرمي بن حاجــي حممـــد �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة رحـــاب 

, وفقـــا   1051478 �لــتجـــــــاري بالرقـــــــم  �ل�صجــــل  �أمانـــة  لـــدى  , و�مل�صجلـــة  �لو�عدة �ش.م.م 

لتفـــــــاق �ل�صركـــــــــــــاء �ملــــــــوؤرخ 2017/12/20م , وللم�صفـــــــــي وحـــــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة 

فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

واليـة عبـري - حمافظـة الظاهـرة 

�ش.ب : 266 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99096562

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمـد بـن �شالـح بـن حممـد الفار�شــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وادي ال�شمال احلديث للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعــلــن �أحمــد بـــن �صالـــح بـــن حممـــد �لفار�صي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة و�دي �ل�صمــال 

�لــتجـــــــاري  �ل�صجــــل  �أمانـــة  لـــدى  , و�مل�صجلـــــة  و�ملــقاولت - ت�صامنيـــة  �حلديــث للتجــارة 

بالرقـم 1127556 , وللم�صفــــي وحــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركــــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

واليـة �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 934 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92374117

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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حممـد بن �شالـم بن �شليمـان املقبالـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شاريع �شهد الظاهرة �ش.م.م

يعــلن حممـد بـن �صالـم بـن �صليمـان �ملقبالـي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة م�صاريــع �صهــد 

�لظاهرة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجـــــــاري بالرقـــــــم 1086567 , وفقـــا 

لتفـــــــاق �ل�صركـــــــــــــاء �ملــــــــوؤرخ 2017/12/20م , وللم�صفـــــــــي وحـــــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة 

فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

واليـة عبـري - حمافظـة الظاهـرة 

�ش.ب : 167 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92930330

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اأ�شلم بن �شمبيه بن كلمور البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الريا�ش املا�شية - تو�شية

يعــلن �أ�صلم بن �صمبيه بن كلمور �لبلو�صي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة �لريا�ش �ملا�صية - 

تو�صيــة , و�مل�صجلـــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــــل �لــتجـــــــاري بالرقـــــــم 1081744 , وللم�صفـــــــــي 

وحـــــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي 

فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

والية الربميـي - حمافظة الربميــي

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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�شالـم بـن خلفـان بـن عبيـد الكعبـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة دانـة الباديـة للتجـارة - ت�شامنـية

يعــلن �صامل بن خلفان بن عبيد �لكعبي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة د�نة �لبادية للتجارة - 

ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـة �ل�صجل �لــتجــاري بالرقــم 8072884 , وللم�صفــــي وحـــــده 

حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فــــي �لت�صفيـــــة �أمــــام �لغيـــر , وعلــى �جلميــع مر�جعـة �مل�صفـي فـي 

كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظـة الربميي 

�ش.ب : 36 ر.ب : 518

هاتف رقم : 99203047

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن مطر بن م�شبح اجلابري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد بن مطر بن م�شبح و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعــلن حممد بن مطر بن م�صبح �جلابري �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة حممد بن مطر 

�بن م�صبح و�صريكه للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـة �ل�صجل �لــتجــاري بالرقــم 

1067579 , وللم�صفــــي وحـــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فــــي �لت�صفيـــــة �أمــــام �لغيـــر , وعلــى 

�جلميــع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظـة الربميي 

�ش.ب : 945 ر.ب : 512

هاتف رقم : 92301810

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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هاين بن �شعيد بن مبارك الغيثي و�شامل بن حممد بن علي ال�شبلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املنامة لالإن�شاءات - ت�شامنية

يعــلن هاين بن �صعيد بن مبارك �لغيثي و�صامل بن حممد بن علي �ل�صبلي �أنــــهما يقـــــومان 

بت�صفيـــــة �صركـــــة �ملنامة لالإن�صاء�ت - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـة �ل�صجل �لــتجــاري 

بالرقــم 1132295 , وللم�صفــــيني وحـــــدهما حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فــــي �لت�صفيـــــة �أمــــام 

�لغيـــر , وعلــى �جلميــع مر�جعـة �مل�صفـيني فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 20 ر.ب : 321

هاتف رقم : 96666665/95195954

كمــــا يدعــــو �مل�صفـيان مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـيني 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفيــــان

حمفوظـة بنـت اإبراهيـم بـن علـي النوفليـة

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو تيمى ال�شبلي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

تعــلن حمفوظة بنت �إبر�هيم بن علي �لنوفلية �أنـها تقوم بت�صفية �صركة �أبو تيمى �ل�صبلي 

للتجــارة و�ملقــاولت - ت�صامنيــة , و�مل�صجلـــــة لـــــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجـــــــاري بالرقـــــــم 

1019173 , وللم�صفـية وحــدها حــق متثيـل �ل�صركـــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع 

مر�جعـة �مل�صفـية فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

واليـة �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 74 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99389242

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفيــــة
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خلفان بن �شليمان بن عبداللـه املقبايل 

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة 

ل�شركــة خلفان بن �شليمان بن عبداللـه املقبايل و�شريكه - ت�شامنية

خلفان  �صركـــــة  بت�صفيـــــة  يقـــــوم  �أنــــه  �ملقبالـــي  عبد�للـــه  بـــن  �صليمـــان  بـــن  خلفـــان  يعــلــن 

�ل�صجــــل  �أمانـــة  لـــدى  , و�مل�صجلـــة  �ملقبايل و�صريكه - ت�صامنية  �صليمان بن عبد�للـه  �بن 

�لت�صفيــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حـــــــق متثيـــــــل  وحـــــــده  وللم�صفـي   ,  3209881 بالرقـم  �لــتجــاري 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

واليـة �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 234 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99418495

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

حمـد بـن عبداللـه بـن حمـد املزينـي  

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة 

ل�شركـة حمد و�شعيد اأبناء عبداللـه بن حمد املزيني للتجارة - ت�شامنية 

يعــلــن حمـد بـن عبد�للـه بـن حمـد �ملزينـي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة حمد و�صعيد �أبناء 

عبد�للـه بن حمد �ملزيني للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري 

بالرقـم 3116484 , وللم�صفـي وحـــــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

واليـة �شحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99220708

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اأحمد بن ح�شن بـن �شخبوط البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع العقيدة الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعــلــن �أحمد بن ح�صن بـن �صخبوط �لبلو�صي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة م�صاريع �لعقيدة 

�لدوليــة للتجــارة و�ملقـــاولت �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـــــل �لــتجــــاري بالرقـــم 

1138754 , وفقا لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/3/6م , وللم�صفـي وحده حـق متثيـــل �ل�صركـة 

فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظة �شمال ال�شرقية - والية القابل - مركز الوالية

�ش.ب : 75 ر.ب : 419

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة م�شاريـع عـز للخدمـات - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن ح�صن بـن �صخبوط �لبلو�صي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة م�صاريــع 

عز للخدمات - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجاري بالرقم 1106361 , وفقا 

لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/3/22م , وللم�صفـي وحده حـق متثيـــل �ل�صركـة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظة �شمال ال�شرقية - والية القابل - مركز الوالية

�ش.ب : 75 ر.ب : 419

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

�شيـف بـن عـو�ش بـن �شيـف الغريبـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأ�شـود عبـري للتجـارة - ت�شامنيـة

يعـلـن �صيف بن عو�ش بن �صيف �لغريبي �أنـه يقوم بت�صفيـة �صركة �أ�صود عربي للتجارة - 

وفقـــا لتفــاق   ,  1008261 بالرقــم  �لــتجــاري  �ل�صجــــل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة   , ت�صامنية 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/20م , وللم�صفـي وحـــــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

واليـة عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 86 ر.ب : 500

هاتف رقم : 92323022

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

يو�شف بن علي بن مبارك البادي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة ه�شاب جمز ال�شغرى التجارية - ت�شامنية

هــــ�صــاب جمـــــز  يقـــــوم بت�صفيـــــــة �صركـــــة  �أنــــه  �لبادي  يعــلــن يو�صــف بن علــي بن مبــارك 

�لــتجــاري بالرقـــم  �أمانـــــة �ل�صجــــل  لـــدى  , و�مل�صجلـــــة  �ل�صغـــــرى �لتجاريــــة - ت�صامنيـــــة 

3210804 , وللم�صفـــي وحــده حـــــق متثيــــــل �ل�صركــــة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام �لغــيـر , وعلــى 

�جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99620076

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

اأحمد بن �شعيد بن را�شد املعمري

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأ�شوار بغداد للتجارة - ت�شامنية

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن ر��صد �ملعمري �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة �أ�صو�ر بغد�د للتجارة - 

ت�صامنيــة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـــم 7066023 , وفقـــا لتفـــاق 

�لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــة  متثيــــــل  حـــــق  وحده  وللم�صفـي   , 2017/12/20م  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 332 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99732929

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمـد بـن حميـد بـن �شـن ال�شابقـي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأبو مازن ال�شابقي للتجارة واملقاوالت

�أبو مــازن �ل�صابقـي  �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة  يعـلن �أحمد بن حميد بن �صن �ل�صابقي 

للتجـارة و�ملقاولت , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري بالرقـــم 1030370 , وفقـــــا 

لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/19م , وللم�صفـي وحده حـق متثيــــــل �ل�صركـة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

عدنان بن هوي�شل بن خلفان البلو�شي

اإعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مرتفعات الرايبة احلديثة - تو�شية

يعـلن عدنان بن هوي�صل بن خلفان �لبلو�صي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة مرتفعات �لر�يبة 

�حلديثة - تو�صية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـــم 1118018 , وفقا 

لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/23م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

والية عربي - حمافظةالظاهرة

�ش.ب : 303 ر.ب : 516

هاتف رقم : 92595000 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

علي بن �شامل بن حممد الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأنوار الوا�شحي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعـلن علي بن �صامل بن حممد �لرو�حي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة �أنو�ر �لو��صحي للتجارة 

و�ملقاولت - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـــم 1066967 , وفقا 

لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/15م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

�شناو - والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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�شعيد بن علي بن تومان البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع اأبو في�شل الذهبية للتجارة - تو�شية

يعـلن �صعيد بن علي بن تومان �لبادي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــــة م�صاريـــع �أبــو فيــ�صل 

�لذهبية للتجارة - تو�صية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـــم 1174743 , 

وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة 

�مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم : 96644437

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمـد بـن يحيـى بـن علـي املقبالـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ح�شـن الـوادي للتجارة - ت�شامنيـة

يعـلن �أحمد بن يحيى بن علي �ملقبايل �أنـه يقوم بت�صفيـة �صركة ح�صن �لو�دي للتجارة - 

ت�صامنـــية , و�مل�صجلــــــة لــــــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـــم 7053819 , وفقــا لتفـاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/18م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام 

�لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافــة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �لآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 139 ر.ب : 515

هاتف رقم : 99222414

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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خلـف بـن علـي بـن �شالـم الكلبانـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شـروح م�شكـن للتجـارة - ت�شامنيـة

يعـلن خلف بن علي بن �صامل �لكلباين �أنـه يقوم بت�صفيـة �صركة �صروح م�صكن للتجارة - 

, وفقا لتفاق   1127057 بالرقـــم  �لــتجــاري  �ل�صجــــل  �أمانـــــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة   , ت�صامنيـــة 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/8/10م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام 

�لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �لآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 150 ر.ب : 511

هاتف رقم : 93344519

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جبال م�شكـن للتجـارة - ت�شامنيـة

�أنـه يقوم بت�صفيـة �صركة جبال م�صكن للتجارة -  �لكلباين  يعـلن خلف بن علي بن �صامل 

, وفقا لتفاق   1191314 بالرقـــم  �لــتجــاري  �ل�صجــــل  �أمانـــــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة   , ت�صامنيـــة 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/8/10م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام 

�لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �لآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 150 ر.ب : 511

هاتف رقم : 93344519

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأمـواج ال�شيـب احلديثـة للتجارة - ت�شامنيـة

�ل�صيـب �حلديثــة  �أمو�ج  �صركة  بت�صفيـة  �أنـه يقوم  �لكلباين  �صامل  يعـلن خلف بن علي بن 

للتجارة  - ت�صامنيـــة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقـــم 1087383 , وفقا 

لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/8/10م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 150 ر.ب : 511

هاتف رقم : 93344519

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

عبدالعزيز بن �شامل بن غميل ال�شكري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ازدهار �شنك للتجارة - ت�شامنيـة

يعـلن عبد�لعزيز بن �صامل بن غميل �ل�صكري �أنـه يقوم بت�صفية �صركـة �زدهـار �صنـك للتجـارة - 

ت�صامنيـة , و�مل�صجلــة لـدى �أمانــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقـم 1047753 , وللم�صفـي وحده 

حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

والية �شنك - حمافظة الظاهرة

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإبراهيم بن علي بن �شيف االإ�شماعيلي 

وحمود بن علي بن �شيف االإ�شماعيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مل�شات الريان للتجارة - ت�شامنية

يعــلن �إبر�هيم بن علي بن �صيف �لإ�صماعيلي وحمود بن علي بن �صيف �لإ�صماعيلي �أنــــهما 

�أمانـــة  , و�مل�صجلـــة لـدى  �لريــــان للتجـــارة - ت�صامنية  يقـــــومان بت�صفيـــــة �صركـــــة مل�صـــات 

�ل�صجل �لــتجــاري بالرقــم 1112343 , وللم�صفــــيني وحـــــدهما حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركـــــــة فــــي 

�لت�صفيـــــة �أمــــام �لغيـــر , وعلــى �جلميــع مر�جعـة �مل�صفـيني فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظـة الربميـي

هاتف رقم : 99666886

كمــــا يدعــــو �مل�صفـيان مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـيني 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفيــــان

عبداللـه بـن �شعيـد بـن حميـد العلـوي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شـواء الكامـل للتجـارة - تو�شية

يعـلـــن عبد�للــه بـــن �صعيــد بــن حميــد �لعلـــوي �أنــــه يقـــوم بت�صفيــــة �صركـــة �أ�صو�ء �لكامـــل 

 ,  4102118 بالرقـــــم  �لــتجــــاري  �ل�صجــــــل  �أمانـــــة  لـــدى  و�مل�صجلــــــة   , تو�صيــــــة   - للتجـــــارة 

وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة 

�مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

�ش.ب : 117 ر.ب : 411

هاتف رقم : 99363551

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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را�شـد بـن حممـد بـن عامـر الوهيبـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نربا�ش الراكة للتجـارة - تو�شية

�أنــــه يقـــوم بت�صفيــــة �صركـــة نبـــر��ش �لر�كــة  يعـلـــن ر��صد بــن حمــمد بــن عامــر �لوهيبــي 

للتجـارة - تو�صية , و�مل�صجلــــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــم 1069902 , وفقا 

لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/20م , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية 

�ش.ب : 92 ر.ب : 421

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

فهـد بـن حمـود بـن �شالـم املالكـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شـد م�شقـط لالعمـار

 , �صد م�صقط لالعمار  �صركة  بت�صفيـة  يقـــوم  �أنـه  �ملالكــي  �صامل  بن  بن حمود  يعـلـــن فهد 

و�مل�صجلة لــدى �أمانـــة �ل�صجــــــل �لــتجـــاري بالرقـــم 1090159 , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل 

�ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية 

هاتف رقم : 95255705

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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عائ�صـة بنت �صعيـد بن �صالـم ال�صاحليـة

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مكـارم اخلليـج املميـزة للتجـارة - تو�صيـة

تعـلن عائ�شة بنت �شعيد بن �شامل ال�شاحلية اأنـها تقوم بت�شفية �شركة مكارم اخلليج املميزة 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجــل الــتجــاري بالرقــم 1110653 ، وللم�شفـية 

وحــدها حــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـية فـي 

كافـــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

واليـة اخلابورة - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 288 ر.ب : 326

هاتف رقم : 99785838

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفيــــة

�صيف بن حميد بن �صعيد ال�صعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة حميد بن �صعيد بن �صيف ال�صعدي واأوالده للتجارة - تو�صية

يعـلن �شيف بن حميد بن �شعيد ال�شعدي اأنـه يقـــوم بت�شفيـة �شركة حميد بن �شعيد بن �شيف 

ال�شــعـــدي واأولده للتجـــارة - تو�شيـــة ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الــتجاري بالرقم 

8052611 ، وفقـــا لتفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/25م ، وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــل 

ال�شركــــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـــة الأمــور التــي 

تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

احليل اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 99176665

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفــــي
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عبداللـه بن حممد بن علي املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة عبداللـه بن حممد بن علي املعمري واأوالده للتجارة - تو�صية

يعـلن عبداللـه بن حممد بن علي املعمري اأنـه يقـــوم بت�شفيـة �شركة عبداللـه بن حممد بن 

علي املعمري واأوالده للتجارة - تو�شية , وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الــتجاري بالرقم 

3136612 , وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــل ال�شركــــة 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

�ص.ب : 107 ر.ب : 325

هاتف رقم : 99416038

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

اأحمد بن �صقر بن �صيف ال�صيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو �صقر ال�صيدي للتجارة - ت�صامنية

يعـلــن اأحمـــد بــن �شقــر بــن �شيــف ال�شيـــدي اأنـه يقـــوم بت�شفيـــة �شركــة اأبــو �شقـــر ال�شيــدي 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الــتجاري بالرقم 1203404 , وللم�شفـي 

وحده حـــــق متثيــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي 

كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

والية �صحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99533742

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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عواطف بنت حارب بن علي ال�صعيدية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة واحة وادي ال�صرمي للتجارة - تو�صيـة

تعـلن عواطف بنت حارب بن علي ال�شعيدية اأنـها تقوم بت�شفية �شركة واحة وادي ال�شرمي 

للتجارة - تو�شيـة ، وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجــل الــتجــاري بالرقــم 1001522 ، وللم�شفـية 

وحــدها حــق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفيــة اأمــام الغيـر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـية فـي 

كافـــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 95086306

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفيــــة
هاين بن �صعيد بن مبارك الغيثي

ووليد بن خلفان بن م�صبح ال�صعيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جبال بغداد للتجارة - ت�صامنية

يعــلن هاين بن �شعيد بن مبارك الغيثــي ووليــد بــن خلفــان بــن م�شبــح ال�شعيلــي اأنــــهمــا 

اأمانـــة  لـدى  ، وامل�شجلـــة  للتجـــارة - ت�شامنية  يقـــــومان بت�شفيـــــة �شركـــــة جبال بغداد 

ال�شجل الــتجــاري بالرقــم 1045361 ، وللم�شفــــيني وحـــــدهما حـــــــق متثيـــــــل ال�شركـــــــة فــــي 

الت�شفيـــــة اأمــــام الغيـــر ، وعلــى اجلميــع مراجعـة امل�شفـيني فـي كافـــة الأمــور التــي تتعلــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �صحار - حمافظـة �صمال الباطنة  

�ص.ب : 20 ر.ب : 321

هاتف رقم : 96666665 - 95195954

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�صفيــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1224(

 مكتب عبداحل�صـني الر�صيـد لتدقيـق احل�صابـات

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفيـة 

ل�صركـة النقطـة املتعـددة الدوليـة �ص.م.م

يعلن مكتب عبداحل�شــني الر�شيـــد لتدقيــق احل�شابــات ب�شفــتــه امل�شفــي ل�شركـة النقطــة 

 ، 2191660 اأمانـــة ال�شجـــل التجـــاري بالرقــــم  املتعــددة الدوليــة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى 

عن انتهــــــاء اأعمــال الت�شفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( 

من قانون ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي

�صعيد بن م�صلم بن �صعيد اجل�صا�صي

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية

 ل�صركة واحـة القرين للتجـارة - ت�صامنية

يعلن �شعيد بن م�شلم بن �شعيد اجل�شا�شي ب�شفــتــه امل�شفي ل�شركـة واحـة القرين للتجـارة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــة ال�شجـــل التجــاري بالرقــم 1001332 ، عن انتهاء اأعمــال 

الت�شفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�شركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي
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