
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1225(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــــم 2018/1   بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة 

املالية 2018م .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                     وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة 

�ســــادر فـي 2017/12/31 بحظـر ا�ستيـراد الطيـور  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/373 

احليـة مـن مملكـة هولنـدا .

                         الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املــال

اأحكـــــام  بعـــــ�ض  بتعديــل   2018/1/4 فـــي  �ســــادر  قـــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــم خ / 1 /2018 

الالئحــة التنفـيذيـــة لقانـــون �ســـوق راأ�ض املــال .

�ســــادر فـي 2018/1/4 باإ�سـدار الالئحـة التنظيميـة  قـــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــم خ / 2 /2018 

ل�سناديـق اال�ستثمـار العقـاري .

                                      جملــ�س ال�ســوؤون الإداريــة للق�ســاء 

�ســــادر فـــي 2017/12/28 بنقـــــل مقــــر املحكمـــة  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2017/300 

االبتدائيـة فـي واليـة �سنــا�ض .
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة

                      وزارة التنميــة الجتماعيــة

ملخـــ�ض نظـــام اجلمعيـة العمانيـة للملكيـــــة الفكريــة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع . 

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

ال�سركـة العمانيـة ل�سـراء الطاقـة وامليـاه �س.م.ع.م

دعوة التاأهيل امل�سبق للمناق�سـة رقـم 2017/21 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اإعمار للبناء واملقاوالت �ض.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة نـــور ال�ساطــئ للتجــارة واملقـــاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريـع ال�سبلي واجلنيبـي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املـــزارع ال�سماليــــة للتجــــارة �ض.م.م .

اإعالن عــن بــدء اأعمـال الت�سفيــة ل�سركــة �سلطـان بــن عبداللــه بن �سعيد ال�سام�ســـي

و�سالـــم بــــن حمــد - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة عبداللـه وعمران للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيــة ل�سركة نا�سـر بـن �سالـم بن �سيـف الزيـدي و�سركـاه

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بــــدء اأعمال الت�سفية ل�سركــــة حممـــد بن �سالــم وبدر بن �سيــــف العلــــوي 

للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــــالن عــــن بـدء اأعمـال الت�سفيـــــة ل�سركــــة �ساهني بن حمد بن �سعيد املنعي و�سريكه 

للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة الكعبـي الرائـدة للتجـارة - تو�سيـة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سلطان النا�سري واإخوانه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة �سحاري العار�ض للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة �سبــل ال�سالم املتحدة للتجارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ال�سباق املتحدة للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزهو املتحدة للتجــارة واملقـــاوالت  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نــوف العامليــة - تو�ســـية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة علي بن م�سلـــم فــرج هبيـــ�ض و�سركــاه .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبداللـه اخلمي�سي وال�سويل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الليث االأبي�ض الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة رونـق املـدن للتجـارة واملقــــاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركة عامر بن اأحمد �سعيد املرهون و�سريكه للتجارة .

اإعـالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�سفيـــة ل�سركــة اأحمــــد �سالـــم اأحمــد الب�ســـراوي واأوالده 

للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة عني حربوت للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة  املزيونة للمنتجات االأ�سمنتية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اأمواج االإمارات �ض.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة املوؤ�ســـر العـــام �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة  العربية العقاريـة �ض.م.م .

اإعـــالن عــن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نخيل �ساللة �ض.م.م .
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اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اخلدمات ال�ساطعة �ض.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفية ل�سركة �سامل بن م�سلـم علي عامر جيد و�سريكه للتجارة  .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اخلدمات ال�سريعة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة املطلــــق للتجــارة واملقــاوالت .

اإعالن عـن بدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ال�سافنات الدولية للتنميـة واال�ستثمــــار .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة بن حمديــن والروا�ض .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة البينة الوطنية - ت�سامنـــية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ركائــز ال�سمــاء - ت�سامنيــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة اأنـــال للتجـــارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة �سـرق املعمـورة للتجارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة الـــوادي الزهـــري للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة درة �سري للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة نبـــرا�ض الطيـــب للتجارة واملقاوالت �ض.م.م .

اإعــالن عـن بــــدء اأعمـــــال الت�سفيـــــة ل�سركــة حممــد بــن عبداللــــه بـــن علــــوي املــرزع 

للتجارة واملقاوالت .

اأعمــــال الت�سفيـــــــة ل�سركــــــة �سمــــــا العا�سمــــة املا�سيـــــة للتجـــــارة  بـــــدء  اإعــــالن عـــــن 

واملقـــاوالت - ت�سامنيــــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة الرفاعي للتجارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة التنمية املتحدة للتجارة واملقـــاوالت .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حامد بن فايل بن �سعبان دهـي�ض و�سريكه للتجارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة املزالج للتجارة - ت�سامنيـــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة م�ساريــع الوعــد احلديثـــة - تو�سيــــة .
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اأعمـــــال الت�شفيـــــة ل�شركـــــــة عبداللــــه وخالـــــــد احلمـــرا�شـــــــدي  بــــــدء  اإعـــــالن عـــــن 

للتجـــــارة - ت�شامنيــــة .

اإعـــــالن عـــــــن بـــدء اأعمـــــــــال الت�شفيـــــــة ل�شركــــة عبداللـــــــه وخليـــــــل احلمرا�شـــــــدي 

للتجــــارة واملقــــاوالت - ت�شامنيـــــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة الواحات الف�شية التجاريـــة - ت�شامنيـــــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة عيون تيماء للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة عبدالرحمن بـن �شيف الري�شــي و�شريكــه 

للمقـــاوالت - ت�شامنيــــــة .

اإعــالن عــــن بـــدء اأعمــــال الت�شفيـــة ل�شركــة حممـــد بـــن نا�شـــــر ال�شعــــدي واأوالده

للتجارة واملقاوالت - تو�شية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة معدات ال�شحراء للتجــــــارة واملقــــــاوالت  .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة ال�شور الذهبي للتجارة واملقــاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شار ال�شرق املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة مباهج �شحار الوطنية �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأفـــق ال�شـمود للتجـارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة بينونــة املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة الن�شائــم املتحــدة - ت�شامنية .

اإعــالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�شفيــــة ل�شركــــة حممــد بـــن عبداللــــه بن علـــي الغيثـــي

و�شريكـــه للتجـــارة - ت�شامنيــــة .

اإعــالن عـن بـدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركــة حممـد بـن عبـدالر�شـول علــي ال�شجواين 

و�شريكه - ت�شامنية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة م�شاريع اآفاق احل�شارة - ت�شامنية .
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اإعالن عـن بـــدء اأعمـــال الت�شفيـــة ل�شركـــة عبداللـــه بــن حممــد بــن علـــي املعمـــري

واأوالده للتجــارة - تو�شية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اخلربة اخلليجية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة معامل �شحم للتجارة - ت�شامنيـــة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة جرنــا�ش الفلــج املتحــدة �ش.م.م .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اأبــو مهــند العامليــة - تو�شــية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة البعد الرابع املتميزة �ش.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركة �شباب اخلليج احلديثة للتجـارة - ت�شامنيـة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة اآفاق البحر امل�شـــرق للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة قرى القابــل للتجـــارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة ريا�ش العيون للتجارة - ت�شامنيــة .

اإعالن عـن بدء اأعمـال الت�شفية ل�شركـة �شيف وهالل الربواين للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة فار�ش النه�شة للتجارة - تو�شية .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة �شمال اإبراء للتجارة .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركــة البيوت ال�شعيدة للتجارة واملقــــاوالت .

اإعالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اخليط الذهبي املميز للتجارة واملقاوالت .

اإعــــالن عـــــن انتهــاء اأعمــال الت�شفيـــة ل�شركــة خالـــد اليحيائــي واأحمـــد احلارثـــي

للتجـــارة - ت�شامنيــة .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2018/1

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2018م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2018م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

علــى جميـــع الــوزارات والوحــدات الحكوميـــة تنفـيــذ اأحكــام هــــذا املر�ســــوم ، كـــــل فـي حـــدود 

اخت�سا�ســـه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول ينايـــر 2018م .

�سـدر فـي : 13 من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ

املـوافــــق :   1  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول : الإيرادات :

870 4    )1(  �سافـي اإيرادات النفط

910 1    )2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

560 2    )3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(

20     )4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(

140     )5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

500 9    اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :

     امل�سروفــات اجلاريـــة :

440 3    )6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   

350 4    )7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

340     )8(  م�سروفات اإنتاج النفط   

380     )9(  م�سروفات اإنتاج الغـــــاز   

480     )10( خدمة الديـــن العـــام   

990 8      جملة امل�سروفات اجلارية 

 امل�سروفـــات ال�ستثماريــــة :

200 1    )11( امل�سروفـات الإمنائيـة   

165     )12( امل�سروفـات ال�ستثمارية لل�سركات احلكومية

800     )13( م�سروفات اإنتاج النفط   

580     )14(  م�سروفـات اإنتـاج الغـاز   

745 2      جملة امل�سروفات ال�ستثمارية 

جــدول رقـــم )1(

امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2018م

)مليون ريال عماين(

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�ساهمــات ونفقــات اأخــرى :

)15( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

 

40 

  450   )16(   دعم قطاع الكهرباء

  225   )17( الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلكومية

  30   )18( دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية

  20   )19( دعم املنتجات النفطية

  765   جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى

500 12      اإجمايل الإنفــاق العــام  

)3000(   العجـــز ) اأول - ثانيا ( 

 ثالثا : و�سائــل التمويـــل :

)20( �سافـي القرتا�س  اخلارجي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

  2 550

   )450(

2 100

)21( �سافـي القرتا�س املحلي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

   500

    )100(

400

500     )22( متويل من الحتياطيات

000 3  جملــة و�سائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(

امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنة املالية 2018م

)مليون ريال عماين(

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

561 11    ديوان البـالط ال�سلطانـي10100

3     مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

9     الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

568     وزارة ال�سوؤون القانونيـة10400

812 775    وزارة املاليـــة 10500

000 5    وزارة اخلارجيــة10600

270     وزارة الداخليــة10700

750     وزارة الإعـــــــالم10800

000 20    وزارة التجارة وال�سناعة10900

236 15    وزارة النفـط والغــاز11000

554 8    وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

100 2    وزارة العــــــدل 11200

846 37    وزارة ال�سحـــــة11300

122 3    وزارة الرتبية والتعليم 11400

418 1    وزارة التنمية الجتماعية 11500

620     وزارة الرتاث والثقافـة11600

000 23    وزارة النقـــل والت�سالت11700

737 70    وزارة الإ�سكـــــــــــان11900

944 30    وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

436 90    بلدية م�سقط10103

3     اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

800 26    مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار12300

7     حمافظة م�سقط12400

402 1    جملــــ�س املناق�ســـات12700

6     جملـ�س ال�ســورى13000

15     وزارة اخلدمة املدنية13100

584 6    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

50     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

203 226    موازنات الفائ�س والدعم14200

700     وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

759     معهد الإدارة العامة 15200

474 4    وزارة التعليم العايل15500

35     املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

500     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

6     جمل�س الدولة16000

54     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

000 7    الدعاء العام16200

294     الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

601 13    وزارة ال�سياحة16700

11     جمل�س البحث العلمي16800

تابع جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

707     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

110 316    وزارة القوى العاملة17600

77     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

834 5    وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

331     الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

000 2    الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

150     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

000 3    هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

4     الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

000 6    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

000 79    الهيئة العامة للطريان املدين19400

196     حمكمة الق�ساء الإداري19500

168     الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

250     املتحـــف الوطنـــي19900

483 34    الهيئة العامة للتعدين19700

200     وزارة الدفــــــاع20400

000 500    �سرطة عمان ال�سلطانية20600

000 170    وزارة املالية )متويل موؤ�س�سات اأخرى(40500

000 55    احتياطــــي خم�ســــ�س19000

000 560 2   الإجمالـــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2(

تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

15300

)1( قطاع اخلدمات العامة :

مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء

 

  3

9          الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

568          وزارة ال�سوؤون القانونية10400

812 775         وزارة املاليــــــة 10500

000 5         وزارة اخلارجيـــــة10600

3          اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

402 1         جملــــ�س املناق�ســــــات12700

6          جملـ�س ال�ســـورى13000

50          وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

6          جملــ�س الدولـــة16000

54          جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

77          هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

331          الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

321 783         جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

20400

)2( قطــاع الدفــاع :

200وزارة الدفــــــاع

200جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700

)3( قطـاع الأمـن والنظـام العـام :

وزارة الداخليـة

      

    270

100 2         وزارة العــــــدل  11200

7          حمافظة م�سقط12400

000 7         الدعاء العــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

)املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

      

   6 000

196          حمكمة الق�ساء الإداري19500

000 500         �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

573 515         جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

11300

)4( قطـــاع التعليــــم :

وزارة ال�سحـــة

12) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

122 3         وزارة الرتبية والتعليم11400

584 6         جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

759          معهد الإدارة العامة15200

474 4         وزارة التعليـم العايل15500

11          جمل�س البحث العلمي16800

707          املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة   17600

983 1   ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (

150          الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

802 17         جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300

)5( قطاع ال�صحة :

834 37   وزارة ال�سحـــة

834 37   جملـة قطـاع ال�صحـة

11500

)6( قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية :

418 1   وزارة التنمية االجتماعية 

15          وزارة اخلدمة املدنية13100

127 314         وزارة القوى العاملة    )قطاع العمل(17600

4          الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

564 315         جملة قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية

10100

10107

)7( قطاع الإ�صكــان :

ديوان البالط ال�سلطاين :

561 11      -  بلدية �سحار

737 70      وزارة الإ�ســـكان11900

436 90        بلدية م�سقط10103

من 12101

اإىل 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

944 30) قطـــــاع البلديـــــات الإقليميـــــة (

من  12301

اإىل 12306

و 12308 

971 12مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

829 13مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

203 128الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

834 5وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

515 364جملــة قطــاع الإ�صكــان

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10800

)8( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :

750وزارة الإعــــــــالم

620          وزارة الرتاث والثقافـة11600

700          وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

500          وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

294          الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

000 2         الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

250          املتحــف الوطنـــي19900

114 5         جملـة قطـاع الثقافـة وال�صـوؤون الدينيـة

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود :

236 15   وزارة النفط والغاز

236 15   جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية :

554 8   وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

554 8   جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية 

11703 و 11705

و 11711

)12( قطاع النقل والت�صالت :   

903 22         وزارة النقل والت�سالت       )قطاع النقل(

97         وزارة النقل والت�سالت       )قطــــاع الت�ســـــالت(11712

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

000 98         هيئة تنظيم الت�سالت14222

000 79         الهيئة العامة للطريان املدين19400

000 200         جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت

10900

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

وزارة التجارة وال�سناعة

 

   20 000

35          املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

601 13         وزارة ال�سياحة16700

000 3         هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

168          الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

483 34         الهيئة العامة للتعدين19700

287 71         جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى

40501

)14( الأخــــــرى :

وزارة املالية  )متويل موؤ�س�سات(

 

170 000

000 170         جملــة قطــاع الأخـرى

000 55         احتياطـــي خم�ســــــ�س19000

000 560  2       الإجـمـــــالـــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

�سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

 

500 000

000 310    ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031

223 59    ر�سوم البلدية على الإيجارات111041

805 64    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

013 19    رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

000 60    رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

783 37    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

135 37    ر�ســوم امتياز مرافق541051

676 38    ر�سوم حملية خمتلفة551051

300     ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة621051

000 286    �سريبة جمركيــــــة111061

935 412 1   جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

131081

ب - اإيرادات غري �سريبية :

اإيرادات بيـع امليــاه

 

139 889

269 5    اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

568 60    اإيرادات املطــــارات161081

910     اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(

تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2018م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

000 85    اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت181081

000 13    فائ�س الهيئات العامة211081

548 17    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

100 160    اأربـاح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081

988 23    فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081

014 57    ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

630 48    ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

361 110    تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101

000 18    اإيرادات تعديـــــن111121

213     مبيعات مواد غذائيــة211121

396     اإيرادات زراعية خمتلفة221121

701 32    اإيرادات طبيــــــة241121

978 309    اإيرادات متنوعـة 261121

500 8    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

065 092 1   جملــة الإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

000 55    ج - احتياطـي خم�سـ�س ) اإيـراد غيـر مـوزع (

000 560 2   الإجمالـــــــــي ) اأ + ب + ج (

تابع جــدول رقـــم )2/2(

تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2018م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10500

اإيرادات راأ�س مالية :

قطـــاع اخلدمـــات العامــة :

 500 وزارة املاليــــــــــة   

 500 جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

10107

11900

قطـــاع الإ�سكــان :

ديوان البالط ال�سلطاين )بلديـــة �سحــار(

وزارة الإ�سكـــــــان 

  700

  18 800

500 19 جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

000 20 اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

40501

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

الأخـــرى :

000 140 وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 140 جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 140 اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية وال�سرتدادات الراأ�س مالية

ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

213

215

1

1

اإيرادات راأ�س مالية :

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

1 900

   18 100

000 20   اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

114301

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

ا�سرتدادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

000 140وغريها

000 140   اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )1/3(

تقديــرات الإيــرادات الــراأ�س ماليـــة 

وال�سرتدادات الراأ�س مالية لل�سنة املالية 2018م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

287 135     135167120ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 10100

754 283     2826591095�ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي16600

169 5     512148الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء10200

526 1     151610مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

174 4     415816وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة10400

537 17     1749047وزارة املاليــــــــة 10500

204 65     65070134وزارة اخلارجيــــــة10600

365 35     3534916وزارة الداخليــــــــة10700

711 9     968031وزارة الإعـــــــالم10800

433 15     1541419وزارة التجــارة وال�سناعـــة10900

492 4     44902وزارة النفــــط والغـــــــــــاز11000

563 52     5254716وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 11100

140 18     1811624وزارة العــــــــــدل 11200

174 674     6704553719وزارة ال�سحــــــــة11300

130 157 1    11558271303وزارة الرتبيـة والتعليــم11400

724 143     143596128وزارة التنمية الجتماعيـة11500

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

418 10     104153وزارة الرتاث والثقافـــة11600

466 15     1539868وزارة  النقـــــــــل والت�سالت11700

887 40     408870وزارة الإ�سكــــــان 11900

669 97     976690وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

947 85     848731074 بلدية م�سقط10103

671      6710اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

482 95     9543349مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار12300

050 4     40464حمافظة م�سـقط12400

693 2     26885جملـــــــ�س املناق�ســــات12700

339 7     73354جملـــــــ�س ال�ســـــــورى13000

426 6     64260وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة13100

616 206     2049211695جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

285 17     17063222وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

679 202     20261168موازنات الفائ�س والدعم 14200

771 29     2974625وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة15000

108 1     11080معهــــــد الإدارة العامــــة15200

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�صروفـــــات

امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

015 5849152459وزارة التعليم العايل15500

622 243     2436220ح�شة احلكومة فـي معا�شات موظفـي احلكومة العمانيني15600

768 10     107680املجل�س الأعلى للتخطيط15700

958 13     139580منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة15800

386 84     84182204وزارة الأوقاف وال�شوؤون الدينية15900

164 9     914420جملـــــــ�س الدولــــــــــــــــة16000

385 18     183850جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

760 19     1974911الدعــــــــــــــاء العـــــــــــــــــام16200

563 10     1050855الهيئة العامة لل�شناعات احلرفـية16500

946 11     119433وزارة ال�شياحة16700

830 5     578743جمل�س البحث العلمي16800

075 9     8912163املجل�س العماين لالخت�شا�شات الطبية16900

327 156     155983344وزارة القـــــــوى العاملــــــة17600

018 5     498731هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

453 14     144449وزارة البيئة وال�شوؤون املناخية17800

تابع جــدول رقـــم )4(

تقدير�ت �مل�صروفات �جلارية و�لر�أ�س مالية 

للوز�ر�ت �ملدنية و�لوحد�ت �حلكومية و�لهيئات �لعامة لل�صنة �ملالية 2018م

)�ألف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�صروفـــــات

امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

618 12     126153الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

413 40     4033479الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون18400

948      9480الهيئة العمانية للعتماد الأكادميي18500

521 9     95210هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

135 4     411916الهيئة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة18900

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

502 45     45362140)املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

662 1     16620م�سروع جامعة عمان )امل�سروفات التاأ�سي�سية(19300

363 22     2235211الهيئة العامة للطريان املدين19400

153 4     414112حمكمة الق�ساء الإداري19500

078 3     305028الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

840 2     2736104الهيئة العامة للتعدين19700

479 1     14790املتحف الوطني19900

الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار 80101

وتنمية ال�سادرات
46790     4 679

449 76     764490احتياطــــي خم�صــــــــــ�ص19000

000 350 4338255117454الإجمالــــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�ص مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�صروفـــــات

امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة:

121 101   89   032 101ديوان البالط ال�سلطاين 

979 272    036 1    943 271    �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

169 5    48     121 5    الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

526 1    10     516 1    مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

174 4    16     158 4    وزارة ال�سوؤون القانونية10400

537 17    47     490 17    وزارة املاليـــــــــــــة 10500

071 65    132     939 64    وزارة اخلارجيـــــة10600

671          671     اللجنة العليا لالحتفالت بالعيـد الوطني12200

693 2    5     688 2    جملــ�س املناق�ســـات12700

339 7    4     335 7    جملـــ�س ال�ســــورى13000

285 17    222     063 17    وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

166 7    20     146 7    جملـــــ�س الدولـــــــة16000

385 18         385 18    جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

018 5    31     987 4    هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

618 12    3     615 12    الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

752 538    663 1    089 537    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

19500

)3( قطاع الأمن والنظام العام:

153 4  12  141 4 حمكمة الق�ساء الإداري

365 35    16     349 35    وزارة الداخلية10700

879 16    23     856 16    وزارة العـــــدل 11200

050 4    4     046 4    حمافظة م�سقط12400

760 19    11     749 19    الدعـــــــاء العــــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

502 45    140     362 45    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

709 125    206     503 125    جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

10119

)4( قطـــاع التعليـــــم :

969 2   6   963 2 ديوان البالط ال�سلطاين )جملـ�س التعليم(

133     2     131     وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(10690

261 1    1     260 1    وزارة العدل )املعهد العايل للق�ساء(11205

وزارة ال�سحـة 11300

525 20   )املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

  

   95

 

   20 620

428 154 1   302 1    126 153 1   وزارة الرتبية والتعليم11400

616 206    695 1    921 204    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفـى اجلامعي13700

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�صروفـــــات

امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

108 1         108 1    معهد الإدارة العامــة15200

015 59    491524 58وزارة التعليم العالــي15500

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية  15902

) كليــــــة العلـــــــــ�م ال�شرعيـــــــــــــــة (

 

   4 104

  

   7

 

   4 111

الهيئة العامة لل�شناعات احلرفـية16502

009 1    14     995      ) مراكز تدريب ال�شناعات احلرفـية (

830 5    43     787 5    جمل�س البحث العلمي16800

075 9    163     912 8    املجل�س العماين لالخت�شا�شات الطبية16900

وزارة الق�ى العاملة     17600

) قطاع  التعليم التقني والتدريب املهني (

 

   118 299

  

   154

 

   118 453

948          948     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

م�شــــروع جامعـــــة عمـــــــان 19300

) امل�شروفات التاأ�شي�شية (
    1 662         1 662

238 587 1   006 4    232 583 1   جملــة قطـــاع التعليــم

11300

)5( قطـــاع ال�صحـــة :

554 653    624 3    930 649    وزارة ال�شحــــــة

554 653    624 3    930 649    جملــة قطــاع ال�صحــة

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

وزارة التنمية الجتماعية

 

   143 596

  

   128

 

   143 724

426 6         426 6    وزارة اخلدمة املدنية13100

842 32         842 32    موؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي 15600

احلكومة العمانيني

 

   243 622
     

 

   243 622

958 13         958 13    منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة15800

874 37    190     684 37    وزارة القوى العاملة )قطاع العمل(17600

135 4    16     119 4    الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

581 482    334     247 482    جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10100

10105

 )7( قطـــاع الإ�سكان :

   ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :

-  مكتب حفظ البيئة

 

5 7622

 

   5 764

338 18 3371 18-  بلديـــة �سحــــــار10107

-  مكتـــب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 10111

294     لل�ســـــوؤون البيئيـــــــة
     

     294

887 40    887 40        وزارة الإ�سكــــــــــــان11900

947 07485 8731 84  بلديــــة م�سقـــــط10103

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12101  

اإىل 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

842 92    ) قطاع البلديات الإقليمية (
     

    92 842

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 12107

827 4    ) قطاع موارد املياه (
     

    4 827

من 12301  

اإىل 12306

  و 12308

148 64         148 64    مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 12307

334 31    49     285 31    ) بلديـــــة ظفـــــــــار (

550 143         550 143    الهيئة العامة للكهرباء واملياه14225

453 14    9     444 14    وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

384 502    135 1    249 501    جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

ديوان البالط ال�سلطاين :

- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

لل�سوؤون الثقافـية

 

1 970   3

 

   1 973

775 10    59     716 10    �سوؤون البالط ال�سلطاين16604

711 9    31     680 9    وزارة الإعالم10800

وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403

702 2    1     701 2    ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

418 10    3     415 10    وزارة الرتاث والثقافة11600

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�سروفـــــات

امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

675 2         675 2    موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن14204

771 29    25     746 29    وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

275 80    197     078 80    وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15901

جملــــ�س الدولـــــــــة 16003

998 1    )اللجنة الوطنية لل�سباب(
     

    1 998

554 9    41     513 9    الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16501

413 40    79     334 40    الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

479 1         479 1    املتحـــــف الوطنـــــي 19900

744 201    439     305 201    جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود:

وزارة النفط والغاز
    4 490     2    4 492

492 4    2     490 4    جملة قطاع الطاقة والوقود

10118

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

)م�سروع زراعة املليون نخلة(

 

3 287

  

3

 

 3 290

563 52    16     547 52    وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

853 55    19     834 55    جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

رقم

امليزانية
البيـــــــــــــــــان

جملةامل�صروفـــــات

امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11700

)12( قطاع النقل واالت�صاالت :

656 14    63     593 14    وزارة النقل واالت�صاالت )قطاع النقل(

810     5     805     وزارة النقل واالت�صاالت )قطاع االت�صاالت(11700

088 18         088 18    هيئة تقنية املعلومات14224

363 22    11     352 22    الهيئة العامة للطريان املدين19400

917 55    79     838 55    جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت

10120

)13( �ص�ؤون اقت�صادية اأخرى :

ديوان البالط ال�صلطاين وي�صمل :

- مكتب م�صت�صار جاللة ال�صلطان 

261          261     ل�صوؤون التخطيط االقت�صادي

277 1    16     261 1     - وحدة دعم التنفيذ واملتابعة10121

433 15    19     414 15    وزارة التجارة وال�صناعة10900

545 1         545 1    الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي14202

768 10         768 10    املجل�س االأعلى للتخطيط15700

946 11    3     943 11    وزارة ال�صياحـــــــة16700

521 9         521 9    هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم18600

979 3    68     911 3    �صنــــــدوق الرفــــــــــد14226

الهيئـــة العامــة لتنميـة املوؤ�ص�صــــات 19600

078 3    28     050 3    ال�صغرية واملتو�صطة

840 2    104     736 2    الهيئة العامة للتعدين19700

679 4         679 4    الهيئة العامة لرتويج اال�صتثمار وتنمية ال�صادرات80101

327 65    238     089 65    جملـة �صـ�ؤون اقت�صاديـة اأخـرى

449 76         449 76احتياطـــي خم�صـــ�ص19000

000 350 4   745 11    255 338 4   االإجمالـــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�صب التخ�ص�صات ال�ظيفـية

 لل�زارات املدنية وال�حدات احلك�مية والهيئات العامة لل�صنة املالية 2018م

)األف ريال عماين(
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة

قــرار وزاري

رقــم 2017/373

بحظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة مـن مملكـة هولنـدا

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

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

واإلـى تو�سيــة اجلهــة البيطريــة املخت�ســة ب�ســاأن حظر ا�ستيـــراد الطيـــور احليــــة ومنتجاتهـــا 

وم�ستقاتهــا وخملفاتهـا مــن بعــ�ض الـــدول ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظر ا�ستيـــراد الطيـــور احليــة ومنتجاتهــا وم�ستقاتهــا وخملفاتهـــا مـــن مملكــة هولنـــدا ، 

وذلك حلني زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 12 /   4  / 1439هـ 

املـوافـــــق : 31 / 12 / 2017م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي

                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املــال

قــــرار

رقـــم خ/2018/1

بتعديــل بعــ�س اأحكــام الالئحـة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق راأ�س املــال

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املــال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املــال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ، 

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــرر

املــادة الأولــــى

ي�ستبدل بن�س املــادة )224( من الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املــال امل�سار اإليها ، 

الن�س الآتي : 

يكــون ا�ستثمــار ال�سنـــدوق فـي املجـــال العقـــاري ، وفقـــا لأحــكام الالئحـــة التنظيميـــة  	"
ل�سناديق ال�ستثمار العقاري التي ي�سعها املجل�س "	.

املــادة الثانيـــة 

ت�ساف فقرة ثالثة اإىل املــادة )221( ، وفقرة رابعة اإىل املــادة )244( من الالئحة التنفـيذية 

لقانون �سوق راأ�س املــال امل�سار اإليها ، يكون ن�ساهما كالآتي : 

املــادة ) 221 ( 

"	ويكون حتديد احلد الأدنى لراأ�س مال ال�سندوق الذي ي�ستثمر فـي املجال العقاري ، 
وفقا لأحكام الالئحة التنظيمية ل�سناديق ال�ستثمار العقاري التي ي�سعها املجل�س "	.

املــادة ) 244 ( 

" ويكـــون حتديـــد عـــدد اأع�ســـاء اإدارة ال�سنــــدوق الــــذي ي�ستثمـــر فـي املجــــال العقــــاري ، 
وفقا لأحكام الالئحة التنظيمية ل�سناديق ال�ستثمار العقاري التي ي�سعها املجل�س " .
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املــادة الثالثـــة 

تلغـــى الفقـــرة الأخرية من املــادة )209( من الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون �ســوق راأ�س املــال 

امل�ســار اإليهــا . 

املــادة الرابعـــة 

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

املــادة اخلام�ســـة

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

�سدر فـي : 16 من ربيـع الثانــي 1439هـ

املوافـــــق :  4  من ينايـــــــــــــــر 2018م

يحيـى بن �سعيــد بن عبد اللـه اجلابــري

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال
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قــرار

رقــم خ/2018/2

باإ�سـدار الالئحـة التنظيميـة ل�سناديـق اال�ستثمـار العقـاري

 

ا�ستنادا اإىل قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم 2009/1 ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ل�سناديق اال�ستثمار العقاري املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

 

�سدر فـي : 16 من ربيـع الثانــي 1439هـ

املوافـــــق :  4  من ينايـــــــــــــــــر 2018م

يحيـى بن �سعيــد بن عبد اللـه اجلابــري

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال 
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الالئحـة التنظيميـة ل�سناديـق اال�ستثمـار العقـاري

الف�ســل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فــي تطبيــق اأحكــام هـــذه الالئحـــة ، يكــون للكلمــات والعبــارات االآتيــة املعنــى املبــني قريــن 

كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :    

الهيئـــة :

الهيئة العامة ل�سوق املال .      

ال�ســـوق :

�سوق م�سقط لالأوراق املالية .    

القانــون :

قانون �سوق راأ�س املال .    

ال�سنــدوق :

�سندوق اال�ستثمار العقاري .    

الوحـدات اال�ستثماريـة :

االأجزاء التي ينق�سم اإليها راأ�س مال ال�سندوق .     

ال�سنـدوق املغلــق :

�سندوق ذو راأ�س مال ثابــت ، وال يجوز ا�سرتداد وحداتــه اال�ستثماريــة اإال فــي نهايـة مـدة 

ال�سندوق ، ويجوز زيادة راأ�س ماله وفقا ملا يقرره النظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة .  

ال�سنــدوق العـــام :

ال�سندوق الذي تطرح وحداته اال�ستثمارية لالكتتاب العام .  

ال�سنـدوق اخلا�ص :

ال�سندوق الذي ال تطرح وحداته اال�ستثمارية لالكتتاب العام .    

اإدارة ال�سنــــدوق :

جمل�س اإدارة ال�سندوق بالن�سبة لل�سناديق التي تاأخذ �سكل �سركة م�ساهمة عامة ، وجلنة 

اإدارة ال�سندوق بالن�سبة لل�سناديق امللحقة ب�سركات ، وذلك بح�سب االأحوال .    
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النظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة :

الوثيقة ال�سادرة باإن�ساء ال�سندوق مبوجب اأحكام هذه الالئحة .     

احلافظ االأمني / اأمني العهدة :

ال�سركة املرخ�سة من الهيئة مبمار�سة اأعمال ن�ساط احلفظ واالأمانة ، والتي يعهد اإليها 

بحفظ اأموال ال�سندوق مبوجب عقــد ومقابــل عمولـــة بق�ســـد حمايتهــا واملحافظــة على 

م�سالح حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي ال�سندوق ، والقيام بكل عمليات الدفع والت�سلم 

نيابة عن ال�سندوق .  

م�ســوؤول االلتــزام :

ال�سخ�س الذي يقوم بالتاأكد من التزام ال�سركة العاملة فـي جمال االأوراق املالية بتطبيق 

واأي متطلبات   ، له  املنفذة  والتعليمات  واللوائح  القانون  فـي  الواردة  القانونية  املتطلبات 

اأخرى .    

اللجنــة ال�سرعيــة :

جلنة الرقابة ال�سرعية بال�سندوق .

االأطـراف ذات العالقـة :

ت�سمل االآتي :

اأ - مقدمي اخلدمات .

ب - اأي م�ساهم رئي�سي ميتلك )5%( خم�سة فـي املائة ، اأو اأكرث من راأ�س مال ال�سندوق 

امل�سدر .

ج - ع�سو اإدارة ال�سندوق اأو جمل�س ال�سركاء ، والرئي�س التنفـيذي اأو من فـي حكمه ، 

اأو م�ساهـــم رئي�ســـي ميـــتلك )5%( خم�ســـة فــي املائــة ، اأو اأكرث من راأ�س مال مدير 

اال�ستثمار .

د - �سخ�ســا ذا �سلة باأي ع�سو جمل�س اإدارة اأو جمل�س ال�سركاء ، اأو الرئي�س التنفـيذي 

اأو من فـي حكمه ، اأو م�ساهــم رئي�ســـي ميـــتلك )5%( خم�ســـة فـــي املائـــة ، اأو اأكثـــر ، 

اأو �سخ�س له �سلة باإدارة ال�سركـــة ، احلافـــظ االأمـــني / اأمـــني العهــدة اأو اأحد كبار 

مالك الوحدات اال�ستثمارية لل�سندوق .  
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االأ�سخـا�ص املنت�سبـون :

والـــزوج  والبنــــات  واالأبنــــاء  واالأم  االأب   ، ذلـــك  وي�سمـــل  الطبيعيـــون  االأ�سخـــا�س   - اأ 

والزوجة ، كما ي�سمــل اأي�ســـا االأعمـــال التجاريــة التـــي ميتلكـــون فـيهـــا جمتمعــني 

اأو منفردين )25%( خم�سة وع�سرين فـي املائة على االأقل من حق الت�سويت .

ب - االأ�سخا�س االعتباريون وي�سمل ذلك ، ال�سركة االأم اأو ال�سركات التابعة اأو ال�سركات 

ال�سقيقة ، وال�سركات التي ميتلك فـيها ال�سخ�س االعتباري منفردا )25%( خم�سة 

وع�سريــن فـي املائــة علــى االأقـــل مــن حـــق الت�سويـــت ، كما ي�سمل اأي�سا االأعمال 

التجارية التي يت�سرف اأع�ساء جمل�س اإدارتها وفقا الإرادة اجلهة امل�سدرة .

الع�ســو امل�ستقــل :

الع�سو الذي لي�ست له اأي عالقة مبدير اال�ستثمار اأو امل�ساهمني امل�سيطرين اأو الرئي�سيني 

بها اأو انتهت عالقته باأي منهم قبل )6( �ستة اأ�سهر على االأقل .

وال يعترب اأي من االأ�سخا�س االآتية اأع�ساء م�ستقلني :

 اأ - موظفو مدير اال�ستثمار .

ب - موظفو احلافظ االأمني/ اأمني العهدة .

ج - موظفو اأي جهة تكون لها �سلطة تعيني اأو التو�سية بتعيني اأع�ساء اإدارة ال�سندوق 

واللجنة ال�سرعية .

د - ال�سخ�س الذي له عالقة مبوظف مديـــر اال�ستثـــمار اأو احلافـــظ االأمــني / اأمني العهدة .

هـ - ال�سخ�س الذي ميثل اأو يعترب ممثال الأي جهة لها م�سلحة م�سيطرة فـي مدير 

اال�ستثمار .

و - ال�سخ�س الذي ح�سل خالل )6( �ستة اأ�سهر - قبل تعيينه كع�سو م�ستقل - على اأي 

مكافاأة اأو منفعة )بخالف منافع التقاعد( من مدير اال�ستثمار ، اأو اأي كيان تكون 

له �سلطة تعيني اأو التو�سية بتعيني اأع�ساء اإدارة ال�سندوق واللجنة ال�سرعية .

االأ�سخا�ص ذوو امل�سلحة مبدير اال�ستثمار :

ي�سمـــل م�ساهمـــي مديــر اال�ستثمـــار ، واأع�ســـاء جملـــ�س االإدارة اأو جملـــ�س ال�سركـــاء فـيــه ، 

والرئي�س التنفـيذي له ، اأو من فـي حكمه .
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: )NAV( سافـي قيمة االأ�سول�

بتاريخ  املرتتبة عليه  اإجمايل االلتزامات  ال�سندوق خم�سوما منها  اأ�سول  اإجمايل  قيمة 

التقييم ، ويجوز الأغرا�س احت�ساب الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة ملقدمي اخلدمات ، ت�سمني 

الر�سوم امل�ستحقة لتلك اجلهات عند احت�ساب �سافـي قيمة االأ�سول لذلك اليوم .

: )NAV/Unit( سافـي قيمة االأ�سول للوحدة اال�ستثمارية�

�سافـي قيمة اأ�سول ال�سندوق مق�سومة على عدد الوحدات اال�ستثمارية امل�سدرة فـي وقت 

التقييم .  

اإجمايل قيمة االأ�سول :

قيمة اإجمايل اأ�سول ال�سندوق بناء على اآخر تقييم .     

االأ�سول ذات ال�سلة بالعقارات :

�سركات  بوا�سطـــة  وامل�ســـدرة  املدرجــة  املالية  واالأوراق   ، االأخرى  ال�سناديق  ت�سمل وحدات 

عقارية ، واأدوات الدين املدرجة اأو غري املدرجة امل�سدرة مـــن �سركـــات عقاريـــة ، واالأوراق 

املالية امل�سمونة باأ�سول عقارية .

االأ�سول غري  ذات ال�سلة بالعقارات :

ت�سمل االآتي :

 اأ - االأ�سهم املدرجة وامل�سدرة من �سركات غري عقارية .

ب - االأوراق املالية امل�سدرة بالكامل من قبل حكومة �سلطنة عمان .

اأو موؤ�س�ســـات  اأدوات الديــن االأخـــرى امل�ســـدرة مـــن �سركـــات  اأو  ج - االأوراق التجارية 

. )Investment Grade( بت�سنيف ائتماين ي�سمح باال�ستثمار بها

العقــــار :

االأر�س وكل املباين املقامة عليها .

: )SPV( سركة الغر�ص اخلا�ص�

ال�سخ�س االعتباري املرخ�س له من الهيئة ، ويكون فـي �سكل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

اأو اأي كيان قانوين اآخر يوؤ�س�س لغر�س االحتفاظ بالعقارات .  

جمهور حملة الوحدات اال�ستثمارية:

راأ�س مال  املائة من  اأقل من )5%( خم�سة فـي  اإليه الذين ميلكون  ، واملنت�سبون  ال�سخ�س 

ال�سندوق ، وال يعترب من �سمنهم االأطراف ذات العالقة بال�سندوق واملنت�سبون اإليهم .
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املــادة ) 2 (

يتمتع ال�سندوق بال�سخ�سية االعتبارية ، ويهــدف اإلــى جتمـــيع االأمــوال مـــن امل�ستثمريـــن 

بغر�س ا�ستثمارها نيابة عنهم فـي اأوجه اال�ستثمار التي ت�سمح بها هـــذه الالئحـــة ، ووفقا 

الأ�سول االإدارة املهنية لال�ستثمارات اجلماعية .

املــادة ) 3 (

ي�سمح لل�سناديق التي تطرح وحداتها اال�ستثمارية لالكتتاب العام بتاأ�سي�س �سركات الغر�س 

اخلا�س فـي �سكل �سناديق ا�ستثمار .

املــادة ) 4 (

يق�سم راأ�س مال ال�سندوق اإىل وحدات ا�ستثمارية مت�ساوية احلقوق ، وتقت�سر م�سوؤولية 

امل�ستثمرين على قيمة م�ساهمتهم ، ويتم ت�سديد قيمة الوحدات اال�ستثمارية عند االكتتاب 

فـيها .

املــادة ) 5 (

ملقدمي  املالية  احل�سابات  فـي  ت�سجيلها  يتم  وال   ، با�سمه  ال�سندوق  اأ�سول  ملكية  ت�سجل 

اخلدمات ، كما يجب اأال تتاأثر ، اأو تكون عر�سة الأي مطالبات تن�ساأ عن ت�سفـية اأو اإفال�س 

اأي منهم .

املــادة ) 6 (

الوحدات  اإف�ساح لت�سويق  اأو  ات�سال  اأي  اإجراء  ال�سندوق ومقدم اخلدمة عند  يجب على 

 ، ب�سكل �سفاف ووا�سح  املتعلقة بذلك  اال�ستثمارية مراعاة ك�سف كل احلقائق واملعلومات 

وفـي جميع االأحوال ، تخ�سع االإعالنات الرتويجية اأو الت�سويقية ملوافقة الهيئة .

املــادة ) 7 (

يجب على ال�سندوق ومقدمي اخلدمة تقدمي كافة املعلومات وامل�ستندات والبيانات التي 

، ويجوز للهيئة زيارة وفح�س مكاتب و�سجالت  تطلبها الهيئة خالل املدة التي حتددها 

ال�سندوق اأو اأي من مقدمي اخلدمة ، واأخذ البيانات واملعلومات الالزمة الإجراء عمليات 

التدقيق والتفتي�س .

املــادة ) 8 (

يجوز للهيئة تعيني طرف ثالث ، لتقييم اأ�سول ال�سندوق اأو للتدقيق على اأعماله وذلك 

على نفقته .
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الف�ســل الثانــي

تاأ�سيــ�ص ال�سنــدوق

املــادة ) 9 (

يجب على كل �سخ�س يرغب فـي تاأ�سي�س �سنـــدوق ، تعيـني اإحـــدى ال�سركـــات املرخ�س لها 

من الهيئة مبمار�سة ن�ساط اإدارة االإ�سدارات لتتوىل التن�سيق مع الهيئة فـي كل ما يتعلق 

باإجراءات تاأ�سي�س ال�سندوق واإ�سدار وحداته اال�ستثمارية واإدراجها .

ويجوز لل�سركة املرخ�سة من الهيئة مبمار�سة ن�ساط مدير اال�ستثمار القيام بهذه املهمة 

بعد اأن تثبت ال�سركة للهيئة اأن لديها االإمكانيات املادية والب�سرية الكافـية للقيام بذلك .

املــادة ) 10 (

يجب على مدير االإ�سدار التقدم بطلب اإىل الهيئة للح�سول على موافقتها املبدئية على 

تاأ�سي�س ال�سندوق ، ويرفق بالطلب م�سودة النظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة ، وم�سودة ن�سرة 

االإ�ســـدار وفـــق النـــموذج الـــذي تعــده الهيئة فـي هذا ال�ساأن ، كما يرفق بالطلب اأي بيانات 

اأو م�ستندات اأخرى تطلبها الهيئة .

املــادة ) 11 (

تتوىل الهيئة درا�سة الطلب واإ�سدار قرارها ب�ساأنه خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

فـي  البت  دون  املدة  هذه  فوات  ويعترب   ، املطلوبة  والبيانات  وامل�ستندات  االأوراق  ا�ستكمال 

الطلب مبثابة رف�س له .

املــادة ) 12 (

يجب على مدير االإ�سدار ا�ستكمال متطلبات التاأ�سي�س خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ 

اإخطاره مبوافقة الهيئة املبدئية ، واإال اعتربت تلك املوافقة كاأن مل تكن .

املــادة ) 13 (

واحـــد  �سهـــر  والتخ�سيـــ�س خــالل  الطـــرح  اإجـــراءات  ا�ستكمال  االإ�سدار  يجب على مدير 

مــن تاريــخ اإخطــاره مبوافقـــة الهيئـــة النهائيـــة علـــى الطلـــب ، واإال اعتبـــرت تلـــك املوافقــة 

كاأن مل تكن .

املــادة ) 14 (

ت�ســري فـي �ســـاأن اإ�ســـدار الوحـــدات اال�ستثماريـــة مــن حــيث اإجراءات االإ�سدار واالكتتاب 

والتخ�سي�س االأحكام ذاتها املتعلقة باإ�سدار االأوراق املالية ، واملن�سو�س عليها فـي الالئحة 

التنفـيذية للقانون مبا يتفق مع اأحكام هذا الف�سل .
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املــادة ) 15 (

يجوز ا�ستثناء بعــ�س ال�سناديق التـــي تطـــرح وحداتهـــا اال�ستثماريـــة فـــي اكتتـــاب خـــا�س 

واالكتتـــاب  االإ�ســــدار  اإجـــراءات  بعـــ�س  مـــن  العاليـــة  املالـــية  املـــالءة  ذوي  للم�ستثمريـــن 

والتخ�سي�س املن�سو�س عليها فـي الالئحة التنفـيذية للقانون ، ويجوز للهيئــة فــر�س اأي 

ا�سرتاطــات اأو متطلبات اإ�سافـية .

املــادة ) 16 (

يظل االكتتاب مفتوحا وفقا لالآتي :

 اأ - فــــي حالــــــة االكتتـــاب العـــــام : مـــدة )15( خم�ســـة ع�ســـر يومـــا ، وللهيـــئـــة عــنـــد 

االقتــ�ساء متديدها اإىل مدة مماثلة .

ب - فـي حالــة االكتــتاب اخلــا�س : مدة )15( خم�ســة ع�سر يومــا ، ما لــم يقـــدر مديـــر 

االإ�سدار مدة اأقل .

املــادة ) 17 (

تتوىل الهيئة اإعداد �سجل لل�سناديق ، وتقيد فـيه ال�سناديق التي ت�ستوفـي �سروط التاأ�سي�س 

بعد انتهاء فرتة االكتتاب .

املــادة ) 18 (

يجـــب اأن يت�سمـــن النـــظام االأ�سا�ســـي/ �سنـــد العـــهدة كحـــد اأدنــى مـــن املتطلبــــات املقـــررة 

فـي النموذج الذي تعده الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 19 (

يجب على مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار - بح�سب االأحوال باالتفاق مع املوؤ�س�سني - 

تعيني مقدمي اخلدمة قبل اعتماد ن�سرة االإ�سدار من الهيئة .

املــادة ) 20 (

النظـــام  وجــود  من  التاأكـــد  العهــدة  اأمني  االأمني/  واحلافظ  اال�ستثمار  مدير  على  يجب 

االأ�سا�سي/ �سند العهدة ، يكون �ساريا فـي كل االأوقــات ، ويحـــتوي علـــى الــحد االأدنـــى من 

املتطلبات املقررة فـي النموذج الذي تعده الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 21 (

يكون مدير اال�ستثمار واحلافظ االأمني/ اأمني العهدة م�سوؤولني عن مراجعة النظام االأ�سا�سي/ 

�سند العهدة والتو�سية الإدارة ال�سندوق بالتعديالت الالزمة عليه ، وفقا لهذه الالئحة .
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املــادة ) 22 (

 يجب اأال يقل راأ�س املال املدفوع لل�سندوق عن )10( ع�سرة ماليـــني ريال ، اأو مـــا يعادلـــه 

بالعمالت االأخرى .

املــادة ) 23 (

يجب على ال�سندوق املطروح لالكتتاب العام و�سركة الغر�س اخلا�س اململوكة له ، توزيع 

مـــا ال يقــل عـــن )90%( ت�ســـعني فـــي املائــة من �سافـي الربح ال�سنوي على حملة وحداته 

اال�ستثمارية .

املــادة ) 24 (

يجب على مدير اال�ستثمار اإذا كانت اال�سرتاتيجيات املقررة لتحقيق االأهداف اال�ستثمارية 

 ، اأو منطقة جغرافـية معينة   ، �سوقا  اأو  العقارات  نوعا حمددا من  تت�سمن  الأي �سندوق 

التحقق من اأن جزءا مالئما من اأ�سول ال�سندوق يتم ا�ستثماره وفقا لذلك .

املــادة ) 25 (

يجــب علــى ال�سنــدوق حــال طــرح وحداتــه اال�ستثمارية لالكتتــاب العـــام االلتــــزام بطــرح 

مـــا ال يقل عن )40%( اأربعني فـي املائة منها للجمهور .

املــادة ) 26 (

ال يجـــوز تخ�سيـــ�س الوحـــدات اال�ستثماريـــة املطروحـــة لالكتــتاب العام حلملة الوحدات 

اال�ستثمارية احلاليني اأو الأي من االأ�سخا�س املنت�سبني اإليهم .

املــادة ) 27 (

يجب على مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار - بح�سب االأحوال - اأن يقدم للهيئة القائمة 

اأ�سماء  ، مت�سمـــنة  لهـــم  الوحدات اال�ستثمارية  الذين مت تخ�سي�س  النهائية لالأ�سخا�س 

الوحـــدات  وعـــدد  واالإيداع  للمقا�سة  م�سقـــط  �سركـــة  لـــدى  احل�ســـاب  ورقـــم  االأ�سخـــا�س 

اال�ستثمارية املخ�س�سة لهم ، و�سعرها ، وذلك بعد انتهاء عملية التخ�سي�س بالتن�ســيق مع 

الهيئة ، وقبل اإدراج الوحدات اال�ستثمارية فـي ال�سوق .

املــادة ) 28 (

يجوز للهيئة طلب اأي معلومات اأو بيانات حول عملية التخ�سي�س ، واملخ�س�س لهم ، للتاأكد 

من �سالمة عملية االكتتاب والتخ�سي�س وا�ستقاللية املخ�س�س لهم .
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املــادة ) 29 (

يجـــب قــبل طـــرح الوحـــدات اال�ستثماريــة لالكتتـــاب العــام ، تعيني متعهد بالتغطية من 

ال�سركات العاملة فـي جمال االأوراق املالية املرخ�ســـة مـــن الهيئـــة للقيـــام بهـــذه املهمـــة ، 

ال�سعــــري  البنـــاء  مـــن خـــالل عمليـــة  الوحــــدات اال�ستثماريـــة  اإذا متــــت عمليـــة طـــرح  اإال 

. )Book Building(

املــادة ) 30 (

يجب اأن يكون مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار - بح�سب االأحوال - املرخ�س من الهيئة 

جزءا من جمموعة املتعهدين بالتغطية فـي الوحدات اال�ستثمارية املطروحة لالكتتــاب ، 

، والن�سبة التي تعهد كل منهم  وعليــه تقديـــم قائمة للهيئة بجميع املتعهدين بالتغطية 

بتغطيتها قبل اعتماد ن�سرة االإ�سدار . 

الف�ســل الثالــث

اإ�ســدار االأوراق املاليــة

املــادة ) 31 (

يجـــب احلـــ�سول علــى موافقــة الهيئة واجلمعية العامــة غيـــر العاديـــة حلمـــلة الوحـــــدات 

اال�ستثمارية قبل اإ�سدار اأي اأوراق مالية .

املــادة ) 32 (

يجب فـي حالة منح اجلمعية العامة غري العادية حلملة الوحدات اال�ستثمارية ، تفوي�سا 

االإ�ســـدار وفقـــا  يتـــم  اأن   ، اكتتــاب خــا�س  ا�ستثمارية فـي  باإ�سدار وحدات  ملدير اال�ستثمار 

لل�سروط االآتية :

اأ - اأال يزيد عدد الوحدات اال�ستثمارية التي �سوف ت�سدر على ن�سبة )20%( ع�سرين 

فـي املائة من راأ�س املال امل�سدر .

ب - اأال تزيد ن�سبة الوحدات اال�ستثمارية املخ�س�سة ل�سخ�س واحد من اإجمايل عدد 

الوحدات اال�ستثمارية املقرر اإ�سدارها علــى ن�سبـــة )10%( ع�ســـرة فــــي املائـــة من 

راأ�س مال ال�سندوق امل�سدر .
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ج - ال يجوز تخ�سي�س الوحدات اال�ستثمارية بخ�ســم يزيـــد علــى ن�سبة )10%( ع�سرة 

فـي املائة من �سعر ال�ســوق املرجــح للوحدات اال�ستثمارية الآخــــر )5( خم�ســـة اأيــام 

تداول بالن�سبة لل�سناديق العامة .

وتكـــون هـــذه الن�سبـــة فـــي �ســـاأن ال�سناديـــق اخلا�ســـة وفـــق القيمــة االأحدث ل�سافـي 

قيمة االأ�سول ، والتي ت�سبق تاريخ حتديد ال�سعر مبا�سرة .

فـي  اال�ستثمارية  الوحدات  واإدراج  اإ�سدار  اإجراءات  اال�ستثمار  ي�ستكمل مدير  اأن   - د 

ال�سوق .   

هـ - اأال يتم تخ�سي�س وحدات ا�ستثمارية الأ�سخا�س ذوي م�سلحة مبدير اال�ستثمار 

بهم  املرتبطني  االأ�سخا�س  اأو  وكالء(  اأو من خالل  ال�سخ�سية  باأ�سمائهم  )�سواء 

اأو �سركات وكالة )Nominee-companies( ما مل يتم االإف�ساح عن امل�ستفـيدين 

النهائيني .      

وفـي جميع االأحوال ، يجب اأن يكون التفوي�س ال�سادر ملدير اال�ستثمار �ساحلا فقط ملدة 

)12( اثني ع�سر �سهرا من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .

املــادة ) 33 (

الوحدات  طـــرح  اال�ستثماريـــة  الوحـــدات  حلملـــة  العاديـــة  غيـــر  العامـــة  للجمعيـــة  يجـــوز 

اال�ستثمارية فـي اكتتاب خا�س ، وفق اال�سرتاطات االآتية :    

1 - اأن يو�سح للجمعية ما ياأتي :      

اأ - االأ�سخا�س الذين �ست�سدر لهم الوحدات اال�ستثمارية )ي�سار اإليهم فـيما بعد 

باملخ�س�س لهم( .

ب - عدد الوحدات اال�ستثمارية التي �ستخ�س�س لكل مكتتب .   

ج - �سعــر اإ�ســــدار الوحـــدات اال�ستثماريــة واالأ�ســـ�س التـــي مبوجبهـــا تـــم احت�سابـــه 

اإال اإذا اأجازت اجلمعية عملية حتديد ال�سعر فـي وقت الحق .   

د - الغر�س من االإ�سدار ، وكيفـية ا�ستخدام عوائده .

2 - فـي حالة اإ�سدار الوحدات اال�ستثمارية الأ�سخا�س ذوي م�سلحة مبدير اال�ستثمار 

اأو اأي اأ�سخـــا�س مرتبطـــني بهـــم ، فـيجـــب علـــى هوؤالء االمتنـــاع عــــن الت�سويـــت 

على قرار اجلمعية .
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املــادة ) 34 (

يجب اأن يتم تخ�سي�س واإ�سدار الوحدات اال�ستثمارية بعد تاريخ حتديد ال�سعر .

وفـي جميع االأحوال ، يجب على املخ�س�س لهم �سداد قيمة الوحدات اال�ستثمارية خالل 

مدة ال تتجاوز )5( خم�سة اأيام تداول من تاريخ التخ�سي�س .

املــادة ) 35 (

يجب على مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار - بح�سب االأحوال - بعد انتهاء عملية التخ�سي�س ، 

االلتزام باالأحكام ذاتها املن�سو�س عليها فـي املادة )27( من هذه الالئحة .

املــادة ) 36 (

يجب تعيني متعهد بالتغطية من ال�سركات العاملة فـي جمال االأوراق املالية قبل طرح حق 

االأف�سلية .

ويتم اإ�سدار حق االأف�سلية وفق االأحكام املتعلقة باإ�سدار االأوراق املالية واملن�سو�س عليها 

فـي الالئحة التنفـيذية للقانون ، وذلك ح�سب منوذج ن�سرة االإ�سدار التي ت�سدرها الهيئة 

فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 37 (

يجب اأن يكون مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار - بح�سب االأحوال - املرخـــ�س من الهيئة 

جزءا من جمموعة املتعهدين بالتغطية فـي الوحدات اال�ستثمارية املطـــروحــة لالكتتاب 

فـي حق االأف�سلية ، وعليه تقدمي قائمة للهيئة بجميع املتعهدين بالتغطية ، والن�ســـبة التي 

تعهد كل واحد منهم بتغطيتها قبل اعتماد ن�سرة االإ�سدار .

املــادة ) 38 (

يجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة الرغبة فـي اإ�سدار وحدات ا�ستثمارية لتمويل �سراء 

عقار ، القيام باالآتي :     

اأ - احل�ســــول علـــى موافقـــة الهيئـــة واجلمعيــة العامــة غري العادية حلملة الوحدات 

اال�ستثمارية .     

ب - االلتزام باأحكام التقييم املن�سو�س عليها فـي الف�سل العا�سر من هذه الالئحة .

ج - تقدمي تفا�سيل ومبــررات كافـــية للهيـــئة وحلملـــة الوحـــدات اال�ستثماريـــة حـــول 

منافع ال�سراء ، وتقييم العقار .
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املــادة ) 39 (

 يجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من االلتزام باأحكام التعامالت مع االأطراف ذات العالقة 

الواردة فـي الف�سل الثاين ع�سر من هذه الالئحة ، اإذا كان �سراء العقار �سيتم من طرف 

ذي عالقة .

املــادة ) 40 (

يجوز ملدير اال�ستثمار ، من خالل ال�سندوق و�سركة الغر�س اخلا�س التي ميتلكها اإ�سدار 

�سندات / �سكوك .

املــادة ) 41 (

يخ�سع اإجمايل املبلغ الذي يتم جمعه من اإ�سدار ال�سندات / ال�سكوك لقيود االقرتا�س 

املفرو�سة على ال�سندوق الواردة فـي قواعد اال�ستثمار فـي الف�سل التا�سع من هذه الالئحة .

املــادة ) 42 (

يجوز ا�ستخدام ما ال يزيد على )90%( ت�سعني فـي املائة من فائ�س اإعادة تقييم االأ�سول 

اال�ستثمارية الإ�سدار وحدات ا�ستثمارية جمانية .     

الف�ســل الرابــع

اإدراج وتـداول الوحـدات اال�ستثماريـة

املــادة ) 43 (

يجب اأن تكون جميع ال�سناديق مغلقة ، ويجب اإدراج وحداتها اال�ستثمارية فـي ال�سوق .

املــادة ) 44 (

يتم اإدراج وتداول الوحدات اال�ستثمارية لل�سناديق بال�سوق وفقا الأحكام اإجراءات االإدراج 

والتداول املن�سو�س عليها فـي القانون والئحته التنفـيذية .

املــادة ) 45 (

يجب على مدير اال�ستثمار لل�سندوق الذي طرح وحداته للجمهور ، التاأكد من امتالك 

جمهور حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي كل االأوقات بعد االإدراج لن�سبة ال تقل عن )%25( 

خم�سة وع�سرين فـي املائة من راأ�س مال ال�سندوق .
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العمـــل علـــى  الن�سبـــة  انخـــفا�س لهـــذه  اأي  ويجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة حدوث 

اإرجاعها خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ حدوث االنخــفا�س ، وذلك من 

خالل اإ�سدار وحدات ا�ستثمارية اإ�سافـية اأو بيع كبار حملة الوحدات اال�ستثمارية جلزء من 

وحداتهم اال�ستثمارية للجمهور اأو اأي اإجراء اآخر يراه منا�سبا ، ويجوز منح مهلة اإ�سافـية 

مبوافقة الهيئة .

الف�ســل اخلامــ�ص

اجلمعيــات العامــة

املــادة ) 46 (

اجلمعية العامة هي ال�سلطة العليا لل�سندوق وتتاألف من جميع حملة الوحدات اال�ستثمارية .

املــادة ) 47 (

اأو مــن ينــوب عنــه كتابــة ،  يجوز اأن يح�سر اجلمعية العامة كل حامل وحدة ا�ستثماريــة 

ويكون له �سوت واحد مقابل كل وحدة ا�ستثمارية ميتلكها .

املــادة ) 48 (

يجوز للجمعية العامة العادية اأن تنظر وتبت فـي جميع االأمور التي ال يعود اأمر البت بها 

ح�سرا ، عمال بالقانون اأو النظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة ، اإىل اإدارة ال�سندوق اأو اجلمعية 

العامة غري العادية .

املــادة ) 49 (

انتهاء  اأ�سهر من  �سنة خالل )3( ثالثة  فـي كل  ال�سنوية  العامة  اأن تعقد اجلمعية  يجب 

ال�سنة املالية لل�سندوق ، وتنعقد جمعيات عامة عادية اأخــرى عندمــا يوجــب ذلك القانــون 

اأو النظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة اأو عندما تدعو احلاجة اإىل مثل هذا االجتماع .

املــادة ) 50 (

تنعقد اجلمعية العامة غري العادية للنظر والــبت فـــي جميـــع االأمـــور الـــتي ال يعـــود اإىل 

اجلمعية العامة العادية ح�سرا اأمر البت فـيها مبوجب القانون اأو هذه الالئحة اأو النظام 

االأ�سا�سي/ �سند العهدة .

وفـي جميع االأحوال ، يجب دعوة اجلمعية العامة غري العادية لالنعقاد للنظر فـي امل�سائل 

االآتية :
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اأ - تغيري االأهداف اال�ستثمارية االأ�سا�سية لل�سندوق .    

ب - تغيري و�سع ال�سندوق باالندماج اأو االنف�سال اأو التحويل اأو غري ذلك .   

ج - تعديل النظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة .

د - حل وت�سفـية ال�سندوق .

املــادة ) 51 (

يجوز ملدير اال�ستثمار اأو احلافظ االأمني/ اأمني العهدة طلب الدعوة الجتماع جمعية عامة 

حلملة الوحدات اال�ستثمارية فـي اأي وقت .

املــادة ) 52 (

يجوز حلاملي الوحدات اال�ستثمارية - جمتمعني اأو من ينوب عنهم - اأن يعقدوا جمعية 

اأي قرارات  ت�سدر  اأن  لهذه اجلمعية  ، ويحق  املقررة لدعوتها  االأحكام  دون مراعاة  عامة 

تدخل فـي �سالحيتها .

املــادة ) 53 (

يجب على مدير اال�ستثمار دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد اإذا تخلفت اإدارة ال�سندوق عن دعوتها .

املــادة ) 54 (

مبوجب  اال�ستثمارية  الوحدات  حلملة  عامة  جلمعية  الدعوة  ال�سندوق  اإدارة  على  يجب 

طلب كتابي يقدمه حملة وحدات ا�ستثمارية ميتلكون ب�سكـــل منفـــرد اأو جمتمعـــني ن�سبـــة 

ال تقل عن )5%( خم�سة فـي املائة من اإجمايل راأ�س مال ال�سنــدوق امل�ســـدر ، ويقـــدم الطـــلب 

فـي املقر الرئي�سي ملدير اال�ستثمار .

املــادة ) 55 (

يجب على اإدارة ال�سنــدوق عنــد دعوتــها جلمعيــــة عامـــة حلملــة الوحــدات اال�ستثماريـــة ، 

االلتزام مبا ياأتي :    

اإر�سال دعوة حلملة الوحــدات اال�ستثماريـــة قـــبل تاريـــخ االجتـــماع مبـدة ال تقـــل  اأ - 

عـــن )14( اأربعة ع�سر يوما .    

ب - اأن يحدد فـي اإعالن الدعوة مكان ووقت االجتمــاع وجـــدول االأعمـــال املعـــرو�س 

على اجلمعية .

 ج - ن�سر اإعالن الدعوة فـي املوقع االإلكرتوين لل�سوق خالل مدة ال تتجاوز )2( يومني 

من اإر�سال الدعوة .
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املــادة ) 56 (

يجب على اإدارة ال�سندوق اأو مدير اال�ستثمار - بح�سب االأحـوال - فـــي حالـــة طلــب عقــد 

جمعية عامة بوا�سطة حملة الوحدات اال�ستثمارية اأو احلافـــظ االأمـــني / اأمـــني العهـــدة 

االلتزام باالآتي :    

1 - الدعـــوة للجمعيــة خــالل مــدة ال تتجــاوز )21( واحــدا وع�سريــن يوما من تاريخ 

ت�سلمها للطلب .

2 - اإر�سال الدعوة حلملة الوحدات اال�ستثمارية ، وفق ال�سوابط االآتية :   

اأيام على االأقل من التاريـــخ املقتــرح لعقـــد  اأ - اأن يتم االإر�سـال قــبل )10( ع�سرة 

اجلمعية .  

ب - ن�ســر اإعالن الدعوة فـي املوقع االإلكرتوين لل�سوق ، وفـي �سحيفتني يوميتني 

حمليتني ، اإحداهما باللغة العربية ، واأخرى باللغة االإجنليزية مبدة ال تقل 

عن )2( يومني قبل تاريخ اإر�سال الدعوة .

3 - اأن يحـــدد فــــي الدعـــوة مـــكان ووقـــت االجتمـــاع وجـــدول االأعمـــال املعـــرو�س علــى 

اجلمعية .

4 - تقدمي ن�سخة من اإعالن الدعوة للحافظ االأمني / اأمني العهدة .

املــادة ) 57 (

يجب اأن يرتاأ�س اجلمعية العامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية االآتي :     

االإدارة  قـــبل  من  للجمعـــيـة  الدعــوة  متــت  اإذا   ، نائبه  اأو  ال�سندوق  اإدارة  رئي�س   - اأ 

وفـــقا للمتطلبات الرقابية ، واإذا تعذر ح�سور الرئي�س اأو نائبـــه ، وجب على اإدارة 

ال�سندوق ت�سمية اأحد اأع�سائها لرتوؤ�س االجتماع .

ب - �سخ�س يعينه حمــلة الوحــدات اال�ستثماريـــة اأو احلافـــظ االأمــني / اأمــني العهــدة ، 

اإذا كان طلب عقد االجتماع �سادرا منهم .
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املــادة ) 58 (

يكون انعقاد اجلمعية العامة �سحيحا اإذا ح�سر االجتماع ن�سبة ال تقل عن )50%( خم�سني 

و)%60(   ، العادية  العامة  اجلمعية  حالة  فـي  اال�ستثمارية  الوحدات  حملة  من  املائة  فـي 

�ستني فـي املائة فـي حالة اجلمعية العامة غري العادية ، �سواء كان احل�سور ب�سفة �سخ�سية 

اأم بتفوي�س عنهم .

املــادة ) 59 (

بداية  �ساعة من  بعد مرور ن�سف  العامة  اكتمال ن�ساب اجلمعية  عــدم  فــــي حالــة  يجــب 

االجتماع ، اتخاذ االإجراءات االآتية :    

اأ - اإذا كان االجتماع بطلب من حملة الوحدات اال�ستثمارية اأو احلافظ االأمني/ اأمني 

العهدة ، فال تنعقد اجلمعية العامة ، وال يتم تاأجيلها ملوعد اآخر .     

ب - اإذا كــان االجتمـــاع بطلب مــن غري الفئات املحددة فـي البند ال�سابق ، يتم تاأجيل 

التاريخ  واحدا من  �سهرا   )1( تتجاوز  ال  مدة  اآخر خالل  ملوعد  العامة  اجلمعية 

املحـــدد النعقاد اجلمعية االأولـــى ، علـــى اأن تتم الدعوة مبوجب اإعالن ينـــ�سر فـي 

املوقـــع االإلكرتوين لل�سوق ، وفـي �سحيفتني يوميتني حمليـــتني ، اإحداهما باللغة 

العربية ، واالأخرى باللغة االإجنليزية ، وذلك قبل املوعد املحدد باأ�سبوع واحد على 

االأقل .

املــادة ) 60 (

يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية الثانية �سحيحا اأيا ما كانت ن�سبة احل�سور ، وي�سرتط 

ل�سحة انعقاد اجلمعية العامة غري العادية الثانية ، ح�سور حملة الوحدات اال�ستثمارية 

الذين ميتلكون ن�سبة )50%( خم�سني فـي املائة على االأقل من الوحدات اال�ستثمارية .

املــادة ) 61 (

يجب االإف�ساح عن قرار اجلمعية العامة فورا من خالل املوقع االإلكرتوين لل�سوق ، وذلك 

قبل بداية جل�سة تداول اأول يوم عمل يلي تاريخ انعقاد اجلمعية .

املــادة ) 62 (

ال يجوز ملدير اال�ستثمار واالأطراف ذات العالقة به الت�سويت فـي اأي جمعية ، اإذا كانت له 

م�سلحة فـي نتيجة املعاملة التي قدمت للموافقة عليها .
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املــادة ) 63 (

يكون الت�سويت فـي اأي قرار معرو�س على اجلمعيــة العامــة بوا�سطــة االقتــراع ال�ســـري ، 

على اأن يتم اإعالن نتيجة االقرتاع بوا�سطة اأي من :    

 اأ - الرئي�س .

ب - احلافظ االأمني / اأمني العهدة .

ج - مدير اال�ستثمار .

، مــمن ميلكون  ينـــوب عنهـــم  مـــن  اأو   ، الوحدات اال�ستثمارية احلا�سرين  د - حملة 

فـيما بينهم ما ال يقـــل عـــن )10%( ع�ســـرة فــي املائـة من اإجمايل عدد الوحدات 

اال�ستثمارية امل�سدرة .

املــادة ) 64 (

يجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من ا�ستمال املحا�سر على كل القرارات واالإجراءات التي 

االجتماع  حم�سر  اإيداع  وعليه   ، اال�ستثمارية  الوحدات  حلملة  العامة  اجلمعية  فـي  تتم 

بالهيئة موقعا من اأمني ال�سر ، ومعتمدا من رئي�س االجتماع ومراقب احل�سابات وامل�ست�سار 

القانوين ، وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة .

الف�ســل ال�ســاد�ص

مقــدم اخلدمـــة

املــادة ) 65 (

حلـــملة  اأو  لل�سنـــدوق  خدمـــات  يقـــدم  الذي  االعتباري  ال�سخ�س  اخلدمة  مبقدم  يق�سد 

الوحدات اال�ستثمارية فـي مقابل اأتعاب ، وذلك مبوجب عقد يربم معه ، وي�سمـــل مـــقدم 

اخلدمة مدير اال�ستثمار ، ومدير �سناديق اال�ستثمار ، واحلافظ االأمني/ اأمني العهدة .

املــادة ) 66 (

لديه  تتوفر  واأن   ، الهيـــئة  مـــن  املرخ�ســني  االأ�سخا�س  اأن يكون مقدم اخلدمة من  يجب 

االأجهــزة واملوارد الب�سرية واملالية بالقدر الذي يكفـي لتنفــــيذ التزاماتـــه ، ويجـــوز ملـــقدم 

اخلدمة اإ�سناد املهام امل�سندة اإليه لطرف ثالث ، �سريطة احل�سول على موافقة الهيئة .
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املــادة ) 67 (

يجوز ملقدم اخلدمة اأن يقدم خدماته الأكرث من �سندوق مع التزامه حال تقدمي خدماته 

الأكرث من �سندوق بو�سع ال�سوابط الالزمة لتجنب ت�سارب امل�سالح ، وبالعمل على تقدمي 

خدماته بالعناية واجلهد الالزمني لتحقيق اأف�سل م�سلحة لكل �سندوق وحملة الوحدات 

اال�ستثمارية .

املــادة ) 68 (

يجب على مقدم اخلدمة ممار�سة مهامه وم�سوؤولياته وفقا للنظام االأ�سا�سي/ �سند العهدة ، 

ون�سرة االإ�سدار ، وهذه الالئحة والقانون وقوانني االأوراق املالية فـي الدول االأخرى التي 

ي�ستثمر بها ال�سندوق ، واملمار�سات العاملية املعمول بها فـي قطاع ال�سناديق .

املــادة ) 69 (

يجب على مقدم اخلدمة فـي اأثنــاء ممار�ستـــه �سالحيتـــه ، العمـــل علـــى تقديـــم خدماتـــه 

مبا يتفق مع اأحكام هذه الالئحة ، ومن ذلك :    

اأ - االلتزام بالقدر املنا�سب من احليطة واحلذر .    

ب - يجب اإعطاء االأولوية مل�سالح حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي حالة وجود ت�سارب 

فـيما بني م�ساحله وم�سالح حملة الوحدات اال�ستثمارية .     

ج - مراعاة اأرفع معايري النزاهة والعدالة فـي اإدارة �سوؤون ال�سناديق التي يقدم خدمة 

اإليها مبا يحقق امل�سلحة احل�سرية واالأف�سل حلملة الوحدات اال�ستثمارية .

د - عدم ا�ستخدام املعلومات التي يح�سل عليها ب�سورة غري �سليمة لتحقيق مكا�سب 

لنف�سه ، اأو الأ�سخا�س اآخرين اأو الت�سبب فـي �سرر حلملة الوحدات اال�ستثمارية .

هـ - االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر الالزمة لبيان اأ�ســـول ال�سنـــدوق والتاأكـــيد على 

اأنها منف�سلة عن اأ�سوله ، وعن اأ�سول اأي �سندوق اآخر يقدم خدمة اإليه .

والنظام   ، الالئحة  وهذه   ، القانون  مبوجب  به  يكلف  اآخر  واجب  باأي  االلتزام   - و 

االأ�سا�سي/ �سند العهدة .     
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الفـــرع االأول

مديــر اال�ستثمــار

املــادة ) 70 (

يجــوز فقــط لل�سركات املرخ�سة من الهيئة مبمار�سة ن�ساط مدير اال�ستثمار ، العمل على 

اإدارة اأ�سول ال�سناديق .

املــادة ) 71 (

يجـــب عــلى مديـــر اال�ستثمـــار تعـــيني �سخـــ�س ميـــلك اخلبـــرة واملعرفة ال�سروريتني فـي 

اال�ستثمار العقاري ليكون م�سوؤوال عن اإدارة حمفظة ال�سندوق .

ويجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من امتالك مدير حمفظة ال�سندوق اخلربة واملعرفة 

الالزمتني ، اإذا ا�ستملت اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�سندوق على ا�ستثمارات فـي اأ�سول 

ذات �سلة اأو غري ذات �سلة بالعقارات ، واإال وجب على مدير اال�ستثمار العمل على اإ�سناد 

املهمة لطرف ثالث .

املــادة ) 72 (

يجب اأن يكون الطرف الثالث - الذي �سوف ي�سند اإليه مدير اال�ستثمار اأيا من املهام امل�سندة 

اإليه - �سركة مرخ�سة من الهيئة مبمار�سة ن�ساط مدير اال�ستثمار .

واإذا كان الطرف الثالث موؤ�س�سة موجودة خارج ال�سلطنة ، فـيجب اأن تكون مرخ�سة للقيام 

بن�ساط اإدارة اأ�سول �سناديق اال�ستثمار من ال�سلطة املخت�سة فـي البلد االأم ، مع مراعاة 

موافقة الهيئة .

املــادة ) 73 (

يجب على مدير اال�ستثمار اإذا كان يدير �سندوقا متوافقا مع مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية ، 

التاأكد من امتالك م�سوؤول االلتزام لديه الدراية واملعرفة باملبــادئ االأ�سا�سيـــة لل�سريعــة ، 

اأو املالية االإ�سالمية .

املــادة ) 74 (

اإدارة  فـــي  الكافـيــة  اخلبــرة  لديها   ، �سركة متخ�س�سة  تعيني  اال�ستثمار  على مدير  يجب 

العقارات )Property Management( الإدارة عقارات ال�سندوق .
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املــادة ) 75 (

ال�ضـــندوق تت�ضـــمن عقـــارات  ا�ضتثمـــارات  اإذا كانت  اأن تتوفر لدى مدير اال�ضتثمار  يجب 

املتطلبات  ال�ضرورية للتعامل مع  , اخلربة والكفاءة واالإمكانات  ال�ضلطنة  موجودة خارج 

القانونية والرقابية للدولة املوجودة بها , واأي متطلبات اأخرى متعلقة بتلك اال�ضتثمارات .

املــادة ) 76 (

يجب على مدير اال�ضتثمار اأن يثبت اأن لديه اخلربة والكفاءة واالإمكانات الالزمة للقيام 

مبهامه , ومن ذلك االآتي :    

اأ - حتليل امل�ضائل واملخاطر التي تنطوي عليها اال�ضتثمارات االأجنبية .

ب - تطوير وتطبيق وحتديث جمموعة من ال�ضوابط الداخلية واأنظمة اإدارة املخاطر 

للتعامل مع املخاطر احلالية واملنظورة التي تنطوي عليها اال�ضتثمارات االأجنبية .

ج - اإخطار حملـــة الوحـــدات اال�ضتثمارية بطريقة وا�ضحة وخمت�ضرة وعاجلة بو�ضع 

ا�ضتثمارات ال�ضندوق واأي خماطر قد يتعر�ض لها ال�ضندوق .

املــادة ) 77 (

يجب اأن يكون لدى مدير اال�ضتثمار خطة بديلة متكنه من اال�ضتجابة اال�ضتباقية الأي اأمر 

عاجل قد يطراأ على ا�ضتثمارات ال�ضندوق خارج ال�ضلطنة , والعمل على اإدارتها , والتخل�ض منها .

الفــرع الثانــي

مديــر �سناديــق اال�ستثمــار

املــادة ) 78 (

يجوز فقط لل�ضركات املرخ�ضة من الهيئة مبمار�ضة ن�ضاط اإدارة �ضناديق اال�ضتثمار , العمل 

على تقدمي اخلدمات االآتية لل�ضندوق :

اأ - ح�ضاب �ضافـي قيمة االأ�ضول .

ب - ح�ضاب االأرباح حلملة الوحدات اال�ضتثمارية .

ج - حفــــظ وحتديــــث �ضجـــالت ال�ضنـــدوق وح�ضـــاب م�ضاريـــف واإيـــرادات ال�ضنـــــدوق 

امل�ضتحقة , واالأرباح واإعداد البيانات املالية .

د - مراقبة عملية حل اأو ت�ضفـية ال�ضندوق .

هـ - اإدارة حوكمة ال�ضندوق .

و - القيام بعمليات املكتب اخللفـي لل�ضندوق , واملت�ضمــنة ت�ضــوية عمليـــات التــداول 

اليومية , اإ�ضافة اإىل عمليات الت�ضوية البنكية .
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املــادة ) 79 (

يجب على مدير �ضناديق اال�ضتثمار اتخاذ خطوات منا�ضبة , وممار�ضة متطلبات احليطة 

يتوافق  مبا  �ضحيحا  تقييما  مقيمة  ال�ضندوق  ممتلكات  اأن  من  للتاأكد  الالزمة  واحلذر 

واأحكام )التقييم( الواردة فـي الف�ضل العا�ضر من هذه الالئحة , والنظام االأ�ضا�ضي/�ضند 

العهدة , ون�ضرة االإ�ضدار .

املــادة ) 80 (

الأغرا�ض تقييم ممتلكات ال�ضندوق , يجب على مدير �ضناديق اال�ضتثمار عدم القيام باأي 

اأمـــر قـــد يحقـــق منافـــع اأو مزايـــا لــه علـــى ح�ضــاب حملة الوحدات اال�ضتثمارية احلاليني 

اأو املحتملني .

املــادة ) 81 (

, واتخاذ متطلبات  يجـــب علـــى مديـــر �ضناديـــق اال�ضتثمار القيام بكل اخلطوات املعقولة 

احليطة واحلذر للتاأكد من اأن الوحدات اال�ضتثمارية قـــد تـــم ت�ضعريهـــا ب�ضــورة �ضحيحــة 

مبا يت�ضق مع اأحكام )الت�ضعري والتداول( الواردة فـي الف�ضل احلادي ع�ضر من هذه الالئحة , 

والنظام االأ�ضا�ضي / �ضند العهدة , ون�ضرة االإ�ضدار .

الفــرع الثالــث

احلافــظ االأمــني/ اأمــني العهــدة

املــادة ) 82 (

يجب تعيني حافظ اأمني / اأمني عهدة لل�ضندوق , يكون م�ضتقال عن مدير اال�ضتثمار , 

الهيئة مبمار�ضة  املرخ�ضة من  املالية  االأوراق  فـي جمال  العاملة  ال�ضركـــات  ومــن �ضمـــن 

ن�ضاط احلفظ واالأمانة .

املــادة ) 83 (

يلتزم احلافظ االأمني / اأمني العهدة بالتحكم واملحافظة على ممتلكات ال�ضندوق ل�ضالح 

حملة الوحدات اال�ضتثمارية وفقا للنظام االأ�ضا�ضي / �ضند العهدة , وهذه الالئحة , وقوانني 

االأوراق املالية املعمول بها فـي هذا ال�ضاأن .
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املــادة ) 84 (

يلتزم احلافظ االأمني/ اأمني العهدة بالتاأكد من اأن ممتلكات ال�ضندوق ال تخل باالآتي :

اأ - اأن تكون حمددة بو�ضوح فـي دفاتره كممتلكات لل�ضــندوق اإمــا ب�ضـــورة مبا�ضــرة , 

واإما ب�ضورة غري مبا�ضرة .

ب - اأن تكـــون حمتــفظا بهـــا ب�ضـــورة منف�ضلة عن اأي اأ�ضول / ممتلكات اأخرى ميلكها 

اأو يحتفظ بها .

ج - اأن تكون م�ضجلة با�ضم اأو الأمر ال�ضندوق .

املــادة ) 85 (

يجب على احلافظ االأمني/ اأمني العهدة اأن يتابع بعناية عملية ت�ضغيل مدير اال�ضتثمار 

الأ�ضول ال�ضندوق وحمايته لها .

كـــما يجـــب عليـــه ل�ضمــان حماية م�ضالح حملة الوحدات اال�ضتثمارية , القيام مبراجعة 

م�ضتقلة ب�ضكل م�ضتمر وعدم االعتماد فقط على املعلومات التي يقدمها مدير اال�ضتثمار .

املــادة ) 86 (

يجب اأن تتوفـــر لـــدى احلافـــظ االأمــني / اأمني العهـــدة فـي كل وقــت , املعلومات الكاملة 

والتغيريات  اال�ضتثمار  مدير  و�ضعها  التي  اال�ضتثمارية  ال�ضندوق  �ضيا�ضات  عن  والكافـية 

التي تتم عليها .

ويكون له حال تبينه اأن ال�ضيا�ضات املتبعة لي�ضت فـي م�ضلحة حملة الوحدات اال�ضتثمارية , 

توجيــه مديــر اال�ضتثمــار ب�ضرورة القيام باالإجراءات الت�ضحيحية الالزمة التي يرى اأنها 

مالئمة , واإبالغ اإدارة ال�ضندوق بذلك اأو الدعوة اإىل جمعية عامة غري عادية , للح�ضول 

على توجيهات حملة الوحدات اال�ضتثمارية فـي هذا ال�ضاأن .

املــادة ) 87 (

يجب على احلافظ االأمني / اأمني العهدة اإ�ضعار الهيئة واإدارة ال�ضندوق فورا باأي تالعب , 

اأو خمالفـــة قـــد تقــع مـــن مديـــر اال�ضتثمـــار اأو مديـــر �ضناديــق اال�ضتثمـــار الأحـكام النظام 

االأ�ضا�ضي / �ضند العهدة اأو لقوانني االأوراق املالية اأو اأن هناك تعار�ضا بني االإف�ضاح الوارد 

فـي ن�ضرة االإ�ضدار واأحكام النظام االأ�ضا�ضي / �ضـــند العهـــدة تكـــون فــي راأيه دليال على عدم 

مراعاة مل�ضالح حملة الوحدات اال�ضتثمارية .
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املــادة ) 88 (

يجب على احلافظ االأمني / اأمني العهدة فـي حالة اإدارة ال�ضندوق وفقا ملبادئ ال�ضريعة 

االإ�ضالمية , تقدمي تقاريره عن تعامالت ال�ضندوق اإىل اللجنة ال�ضرعية .

املــادة ) 89 (

ال يجوز للحافظ االأمني / اأمني العهدة امتالك وحدات ا�ضتثمارية اأو م�ضالح اأخرى فـي 

ال�ضندوق الذي يقدم خدمات له .

الف�ســل ال�سابــع

تفويــ�ض املهــام

املــادة ) 90 (

يجوز ملقدم اخلدمة تفوي�ض اأي من املهام امل�ضندة اإليه اإىل طرف ثالث , �ضريطة احل�ضول 

على موافقة الهيئة .

املــادة ) 91 (

ال يعفـــي التفويـــ�ض اأو اإ�ضـــناد اخلدمـــة لطـــرف ثالث مقدم اخلدمة من م�ضوؤولياته عن 

 , اإليه  اإ�ضناده  اأو  تفوي�ضه  التي مت  باالأن�ضطة  القـــيام  فـي  الطرف  لذلك  ال�ضليم  ال�ضلوك 

ويظل م�ضوؤوال عن اأي ت�ضرفات غري �ضحيحـــة اأو تق�ضيـــر فـــي ممار�ضة ال�ضالحيات , قد 

يقع من اأي طرف ثالث كما لو اأن الت�ضرف اأو التق�ضري قد وقع منه نف�ضه .

املــادة ) 92 (

يجب على مقدم اخلدمة التاأكد مما ياأتي :

اأ - وجود اإجراءات كافـية ملراقبة �ضلوك الطرف الثالث املفو�ض من جانبه , ل�ضمان 

ح�ضن اأدائه للمهام املوكلة اإليه ب�ضورة �ضليمة وفعالة .     

ب - وجــود �ضوابط ل�ضمان التزام الطرف الثالث بالنظام االأ�ضا�ضي/ �ضنــد العهــدة , 

ون�ضرة االإ�ضدار , وهذه الالئحة وقوانني االأوراق املالية املعمول بها فـي هذا ال�ضاأن .

املــادة ) 93 (

على مقدم اخلدمة التاأكد من توافر االآتي بالن�ضبة للطرف الثالث قبل تفوي�ض اأي مهام 

اأو اخت�ضا�ضات اإليه :     
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اأ - الرتخي�ص الالزم له ح�صب الأ�صول من ال�صلطات املخت�صة .

ب - املوارد املالية الكافـية للقيام باملهام املوكلة اإليه .

ج - �صجل خا�ص لأداء املهام املوكلة اإليه .

د - املوارد الب�صرية والأنظمة والإجراءات الداخلية الكافـية للقيام باملهام املوكلة اإليه .

املــادة ) 94 (

يجب اأن تت�صمن اتفاقية تقدمي اخلدمة بني مقدم اخلدمة واأي طرف ثالث , على الأقل 

التفا�صيل الآتية :

اأ - اخلدمة املقدمة .

ب - اأتعاب ومكافاآت املفو�ص اإليه .

ج - القيود اأو املحظورات الواردة على املهام التي مت التفوي�ص ب�صاأنها .

د - متطلبات التقارير مبا فـي ذلك و�صوح التقارير بني مدير ال�صتثمار اأو احلافظ 

الأمني/ اأمني العهدة , و�صبل تقييم اأداء املفو�ص اإليه .

املــادة ) 95 (

مع عدم الإخالل باأحكام املادة )94( من هذه الالئحة , يجب على مقدم اخلدمة فـي حالة 

التاأكد من ت�صمني   , اإليه  تفوي�صه جلهة خارج ال�صلطنة للقيام باأي من الأعمال املوكلة 

التفاقية املربمة مع تلك اجلهة , البنود الآتية :

اأ - �صرورة نقل املعرفة واخلربة املتوفرة لدى اجلهة اخلارجية اإىل اجلهة املرخ�صة 

داخل ال�صلطنة .

ب - �صلطة مقدم اخلدمة فـي الفح�ص والتفتي�ص على تلك اجلـــهة ل�صــمان التزامها 

باملتطلبات املعمول بها فـي النظام الأ�صا�صي/ �صند العهدة , ون�صرة الإ�صدار , وهذه 

الالئحة , واأي قوانني اأخرى .

املــادة ) 96 (

يجب األ يعمل موظفو اأي جهة مفو�صة من جانب مدير ال�صتثمار فـي من�صب ع�صو اإدارة 

ال�صندوق لأي �صندوق مت تعيينها لإدارته .

املــادة ) 97 (

يلتزم مقدم اخلدمة دون غريه ب�صداد نفقات اأعمال املفو�ص اإليه .    
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الف�صــل الثامــن

اإدارة ال�صـندوق واللجنـة ال�صرعيـة

املــادة ) 98 (

يجــب علــى مديــــر ال�صتثمـــار - اإ�صافــــة لتعيـــني احلافـــظ الأمــني/ اأمــني العهــدة - التاأكد 

من وجــود اإدارة لل�صنـــدوق تتــوىل مهمــة الإ�صراف والرقابة على اأعمال ال�صندوق ومقدمي 

اخلدمات .

املــادة ) 99 (

تتكون اإدارة ال�صندوق من اأع�صاء ل يقل عددهم عن )3( ثالثة , ول يزيد على )7( �صبعة , 

على اأن يكون من بينهم ع�صوان م�صتقالن على الأقل , �صريطة اأن يكون ثلث اأع�صاء الإدارة 

على الأقل من امل�صتقلني .

املــادة ) 100 (

يتم انتخاب جميع اأع�صاء اإدارة ال�صندوق بالقرتاع ال�صري , فـي جمعية عامة عادية حلملة 

الوحدات ال�صتثمارية , وذلك ملــدة )5( خم�ص �صنوات على الأكرث , ويجوز اإعادة انتخاب 

الع�صو ملدة اأخرى .

املــادة ) 101 (

ل يجوز لع�صو اإدارة ال�صندوق اأن يكون :     

اأ - ع�صوا فـي اإدارة �صندوق عقاري اآخر يديره مدير �صندوق اآخر .

 ب - ع�صو جمل�ص اإدارة اأو �صريكا ل�صندوق اآخر , اأو مدير ال�صندوق ل�صندوق اآخر .

 ج - ع�صو اللجنة ال�صرعية لل�صندوق نف�صه .

د - موظــفا لـــدى اأي طـــرف ثالـــث يعهـــد اإليـــه مديـــر ال�صتثمـــار مبهمــة القــيام بــاأي 

من الأعمال امل�صند اإليه .

املــادة ) 102 (

يجب على اإدارة ال�صندوق التاأكد من اأن ال�صندوق تتم اإدارته وفقا لالآتي :
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اأ - اأهدافه ال�صتثمارية .

ب - النظام الأ�صا�صي/ �صند العهدة .

ج - ن�صرة الإ�صدار .

ذات  والقــرارات  واللوائـح  القوانني  فـي  املن�صو�ص عليها  والقواعد  الأحكام  كافة   - د 

ال�صلة .

املــادة ) 103 (

ت�صمل مهام وم�صوؤوليات اإدارة ال�صندوق على الأخ�ص ما ياأتي :

اأ - اختيار ال�صرتاتيجية املالئمة لتحقيق الأداء املنا�صب لل�صندوق , وفقا ل�صيا�صته 

ال�صتثمارية .

ب - التاأكـــد مــن اأن ال�صرتاتيجيـــة ال�صتثماريـــة املتبعـــة مالئمــة , ومطبقـــة بفعاليــة 

من قبل مدير ال�صتثمار , اأو اجلهة املفو�صة بذلك )اإن وجدت( .

ج - املتابعة الفعالة وقيا�ص وتقييم اأداء مدير ال�صتثمـــار اأو اجلهـــة املفو�صـــة بذلـــك 

)اإن وجدت( .

د - تعيني وف�صل وحتديد اأتعاب مقدم اخلدمة , ما عدا مدير ال�صتثمار , فتتم عملية 

تعيينه اأو تغيريه وحتديد اأتعابه من اجلمعية العامة غري العادية حلملة الوحدات 

ال�صتثمارية , بناء على تو�صية من اإدارة ال�صندوق .

املــادة ) 104 (

يجب على مدير ال�صتثمار تكوين جلنة �صرعية اأو ال�صتعانة بلجنة �صرعية لطرف ثالث 

فـي حالة تاأ�صي�ص و/ اأو اإدارة �صندوق ا�صتثمار عقاري متوافق مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية .

املــادة ) 105 (

يجب على اللجنة ال�صرعية اللتزام مبا ياأتي :

       اأ - اأن يكون اأع�صاوؤها م�صتقلني عن مدير ال�صتثمار .

ب - اأن تتكون من )3( ثالثة اأع�صاء على الأقل .

املــادة ) 106 (

ل يجوز لأع�صاء اللجنة ال�صرعية اأن يكونوا اأع�صاء فـي اإدارة ال�صندوق الذي يديره مدير 

ال�صتثمار نف�صه .
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املــادة ) 107 (

ت�صمل مهام اللجنة ال�صرعية ما ياأتي :

اأ - تقدمي امل�صورة فـي كل جمالت ال�صتثمار العقارية واإدارة ال�صندوق وفقا ملبادئ 

ال�صريعة الإ�صالمية .

ب - توفـري اخلربة واملوجهات ال�صرعية فـي كل امل�صائل , وب�صفة خا�صة حول النظام 

الأ�صا�صي/ �صند العهدة , ون�صرة الإ�صدار , وهيكلة ال�صندوق , وال�صتثمار , وامل�صائل 

الت�صغيلية الأخرى .

ج - التاأكد من اأن ال�صندوق يتم ت�صغيلــه وفقــا ملبــادئ ال�صريعــة الإ�صالميــة , ولوائح 

الرقابة  خدمات  تقدمي  فـي  املتخ�ص�صة  اجلهات  من  ال�صادرة  والقرارات  الهيئة 

ال�صرعية .     

ب�صاأن مدى  العهدة  اأمني   / الأمني  اأو احلافظ  د - مراجعة تقرير مدير ال�صتثمار 

التزام ال�صندوق ومعامالته ال�صتثمارية مع مبادئ ال�صريعة الإ�صالمية .

يت�صمن  لل�صندوق  املرحلي  اأو  ال�صنوي  التقرير  اإىل  يتم ت�صمينه  اإعداد تقرير   - هـ 

راأيها حـــول مـــا اإذا كـــان ت�صغيـــل ال�صـــندوق يتم وفقا ملبادئ ال�صريعة الإ�صالمية 

للفرتة املالية املعنية من عدمه .

املــادة ) 108 (

يجب اأن يتحقق فـي ع�صو اإدارة ال�صندوق واللجنة ال�صرعية ما ياأتي :

 اأ - اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك وال�صمعة .

ب - اأن تتوافر لديه املوؤهالت واخلربات الالزمة لأداء املهام املوكلة اإليه .

املــادة ) 109 (

يجب على اأع�صاء اإدارة ال�صندوق واللجنة ال�صرعية اللتزام مبا ياأتي :    

اأ - مراعاة معايري النزاهة والعدالة فـي اأداء مهامهم وم�صوؤولياتهم .

ب - الت�صرف والتحلي باملهارة واحليطة واحلذر فـــي اأداء واجباتهــم وم�صوؤولياتهــم , 

وفقا للقوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها .
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املــادة ) 110 (

حتظر ع�صوية اإدارة ال�صندوق اأو اللجنة ال�صرعية على من تتوافر ب�صاأنه اإحدى احلالت 

الآتية :

اأ - اإقامة دعوى �صــده مبوجــب قوانــني الإفــال�ص اأو �صـــدور حكـــم ق�صائــي باإفال�صـــه 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

ب - �صدور حكم ق�صائي باإدانته فـي جرمية خملة بال�صرف والأمانة ما مل يكن قد رد 

اإليه اعتباره .

املــادة ) 111 (

اأ�صبح غري  اإذا  اأو اللجنة ال�صرعية التنحي فورا  اإدارة ال�صندوق  اأي ع�صو فـي  يجب على 

موؤهل ل�صغل من�صبه .

املــادة ) 112 (

اإذا �صغر مقعد اأحد اأع�صاء اإدارة ال�صندوق اأو اللجنة ال�صرعية قبل نهاية مدة الولية , يتم 

اختيار ع�صو اآخر بدل منه ل�صتكمال هذه املدة , وفقا لالإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه 

الالئحة .

املــادة ) 113 (

يجب على اأي �صخ�ص يتم تعيينه كع�صو فـي اأكرث من جلنة رقابة �صرعية ل�صناديق يقوم 

بت�صغيلها مدير ال�صتثمار نف�صه , اأن يت�صرف ب�صورة م�صتقلة لكل �صندوق يتم تعيينه به .

الف�صــل التا�صــع

قواعــد اال�صتثمــار

املــادة ) 114 (

يجب اأن تكون ممتلكات ال�صندوق ذات �صلة ومت�صقة مع اأهدافه و�صيا�صته ال�صتثمارية , 

ويجب على مدير ال�صتثمار �صمان وجود توزيع معقول ومنا�صب للمخاطر �صمن حمفظة 

ال�صندوق .

املــادة ) 115 (

ل يجوز لل�صندوق القيام بالأن�صطة الآتية :

اأ - تقدمي القرو�ص اأو الت�صهيالت املالية .
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ب - تطوير العقارات , ما مل يكن الغر�ص من التطوير القيام باإحدى عمليات جتديد 

اأو ترميم اأو تزويد اأو تو�صيع العقارات القائمة �صمن حمفظته ال�صتثمارية .

ج - �صراء اأر�ص ف�صاء .

د - ال�صتثمــار خــارج ال�صلطنــة بن�صبــة تزيــد علــى )25 %( خم�صــة وع�صريـــن فـــــي املائـــة 

من اإجمايل قيمة اأ�صوله اإل مبوافقة الهيئة .

املــادة ) 116 (

يجب على مدير ال�صتثمار القيام مبا ياأتي :

اأ - اإ�صعـــار احلافـــظ الأميـــن / اأمـــني العهـــدة كتابة باأي عملية �صراء اأو بيع لأ�صول 

ال�صندوق فـي مدة اأق�صاها )3( ثالثة اأيام عمل لتاريخ تنفـيذ العملية .

ب - التاأكـــد مــن اأن ممتلكـــــات ال�صــنــدوق لــهــا اإثباتـــات وم�صتنـــدات كافـــية تثبـــت حــق 

ال�صندوق فـيها .

املــادة ) 117 (

يجوز لل�صندوق ال�صتثمار فقط فـي الأوجه الآتية :

اأ - العقارات .

ب - �صركات الغر�ص اخلا�ص .

ج - الأ�صول ذات ال�صلة , وغري ذات ال�صلة بالعقارات .

د - النقد والودائع واأدوات �صوق النقد .

املــادة ) 118 (

يجب فـي كل الأوقات ا�صتثمار ما ل يقل عن )50%( خم�صني فـي املائة من اإجمايل قيمة 

اأ�صول ال�صندوق فـي عقارات مدرة للدخل و/ اأو �صركات الغر�ص اخلا�ص .

املــادة ) 119 (

يجب األ تتجاوز ا�صتثمارات ال�صندوق فـي الأ�صول غري ذات ال�صلة بالعقارات , و/ اأو النقد 

قيمة  اإجمايل  من  املائة  فـي  وع�صرين  خم�صة   )%25( ن�صبة  النقد  �صوق  واأدوات  والودائع 

اأ�صوله .
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املــادة ) 120 (

يجب على مدير ال�صتثمار التاأكد من اأن العقارات التي �صوف ي�صرتيها ال�صندوق تتوفر 

فـيها ال�صروط الآتية :

اأ - اأن تكون موؤجرة بالكامل .

ب - اأن يكون لها �صجل تاريخي جيد و/ اأو احتمـــالت مبــ�صرة بح�صول ال�صندوق على 

م�صتوى دخل جيد , ومب�صر من الإيرادات املتاأتية من العقار .

ج - اأن تكون ذات جدوى اقت�صادية وفقا لدرا�صات ال�صوق .

, فـيمـــا عدا  اأو حقوق للغري فـي وقت ال�صـــراء  اأي التزامـــات  اأن تكون خالية من  د - 

اللتزامات املرتبطة بت�صهيالت قر�ص .

املــادة ) 121 (

, يجـــوز لل�صــندوق �صــراء  املادة )120( من هذه الالئحة  ا�صتثناء من حكم البند )اأ( من 

عقارات غري موؤجرة بالكامل وفق ال�صرتاطات الآتية :     

اأ - وجود احتمال قوي باحل�صول على م�صتاأجر .

ب - األ يوؤثر اأي �صرف راأ�ص مايل لتعزيز حالة العقار ب�صورة جوهرية على عائد حملة 

الوحدات ال�صتثمارية .

ال�صتثمارية  الوحدات  �صيحقق عائدا معقول حلملة  �صراوؤه  الذي مت  العقار  اأن   - ج 

خالل فرتة معقولة من الزمن .

املــادة ) 122 (

يجب على مدير ال�صتثمار التاأكد مما ياأتي عند �صرائه لأي عقار :

اأ - اأن ت�صمل عملية ال�صراء كافة احلقوق وامل�صالح واملنافع ذات ال�صلة مبلكية العقار .

ب - اأن تكون لل�صندوق اأغلبية امللكية وال�صيطرة على العقار الذي مت �صراوؤه , ليتمكن 

من ممار�صة كافة احلقوق وامل�صالح املرتبطة به بدون قيود اأو معوقات .

املــادة ) 123 (

يجوز لل�صندوق �صراء عقارات فـي احلالت التي ل تكون له فـيها اأغلبية م�صيطرة , وفق 

ال�صرتاطات الآتية :

اأ - األ يتجاوز اإجمايل قيمة هذه العقــارات ن�صبــة )25%( خم�صــة وع�صريــن فــي املائــة 

من اإجمايل قيمة اأ�صول ال�صندوق بعد ال�صتحواذ .
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ب - اأن حتقق عملية ال�صتحواذ اأف�صل م�صلحة حلملة الوحدات ال�صتثمارية .

ج - وجود اإف�صاح وا�صح فـي ن�صرة اإ�صدار ال�صندوق عن املخاطر املرتبطة لمتالكه 

لعقارات بدون اأن يكون له اأغلبية م�صيطرة عليها .

املــادة ) 124 (

يجب على مدير ال�صتثمار , فـي حالة متلك ال�صندوق لعقار مبوجب عقد حق انتفاع قائم 

اأن يتاأكد من ح�صول ال�صندوق على موافقة اجلهات املخت�صة على نقل عقد حق النتفاع 

با�صم ال�صندوق قبل اإدراج الوحدات ال�صتثمارية لل�صندوق فـي ال�صوق اأو قبل �صراء العقار 

امل�صتاأجر )بالن�صبة لل�صناديق القائمة( .

املــادة ) 125 (

اأي  فـي  اتفاقية  اأو  فـي تدابري  الدخول   , الإن�صاء  للعقارات قيد  بالن�صبة  لل�صندوق  يجوز 

مرحلة من مراحل الإن�صاء ل�صراء العقار �صريطة اللتزام مبا ياأتي :      

اأ - اأن يكون الدخل من العقارات املوجودة فـي حمفظة ال�صندوق كافـيا للتاأكد من عدم 

حدوث انخفا�ص كبري فـي عوائد ال�صندوق خالل فرتة الإن�صاء .

ب - اأن تكون اتفاقية ال�صراء م�صروطة باكتمال عملية بناء العقار , مع �صرورة التحوط 

للمخاطر املرتبطة بعملية البناء .

ج - اأن تكون عملية بناء العقار ب�صروط تكون هي الأف�صل لل�صندوق , وعلى اأ�صا�ص 

جتاري بحت بني اأطراف م�صتقلة .

الوحدات  الأفــ�صل حلملــة  هــي  اكتمالــه  للعقار حال  بالن�صبة  التوقعات  اأن تكون   - د 

ال�صتثمارية .

بوا�صطــة  �صراوؤهــا  �صيتم  التي  الإن�صاء  قيد  العقــارات  قيمــة  اإجمالــي  يتجاوز  األ   - هـ 

ال�صنـــدوق ن�صبــة )10%( ع�صــرة فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�صول ال�صندوق بعد 

ال�صراء .

وفـي جميع الأحوال , يجب اأخذ موافقة حملة الوحدات ال�صتثمارية فـي جمعية 

عامة غري عادية اإذا اقت�صت م�صلحة ال�صندوق تنفـيذ عملية ال�صراء بن�صبة تزيد 

على تلك الن�صبة قبل اإمتام عملية ال�صراء .

و - عدم الت�صرف بالبيع للعقار حمل الإن�صاء اإل بعد مرور �صنتني على اكتماله .
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املــادة ) 126 (

يجب على مدير ال�صتثمار بالن�صبة للعقارات املوجودة خارج ال�صلطنة , التاأكد من التقيد 

بالقواعد وال�صوابط والقوانــني ذات ال�صلــة , وعليـــه احل�صـــول علـــى املوافقـــات الالزمــة 

من اجلهات ذات الخت�صا�ص فـي تلك البلدان قبل اإنهاء عملية ال�صراء .

املــادة ) 127 (

ذلك  فـي  مبا  ا�صتبدالها  قيمة  بكامل  �صراوؤها  يتم  التي  العقارات  كل  على  التاأمني  يجب 

خماطر خ�صارة الإيجار , لدى �صركة/ �صركات تاأمني يوافق عليها احلافظ الأمني/ اأمني 

العهدة .

املــادة ) 128 (

يجب اأخذ موافقة حملة الوحدات ال�صتثمارية مبوجب قرار جمعية عامة غري عادية , اإذا 

جتاوزت قيمة اأي عقار �صيتم بيعه ن�صبة )35%( خم�صة وثالثني فـي املائة من اإجمايل قيمة 

اأ�صول ال�صندوق .

املــادة ) 129 (

يجب على ال�صندوق عدم �صراء عقارات ب�صعر يزيد على )110%( مائــة وع�صــرة فـــي املائــة 

من ال�صعر الوارد فـي تقرير التقييم , كما يجب عليه عدم بيع اأي عقار ب�صعر يقل عن )%90( 

ت�صعني فـي املائة من القيمة الواردة فـي تقرير التقييم .

وفـي جميع الأحوال , يجب اأخذ موافقة حملة الوحدات ال�صتثمارية فـي جمعية عامة غري 

عادية اإذا اقت�صت م�صلحة ال�صندوق تنفـيذ عملية البيع وال�صراء خارج تلك الن�صب , وذلك 

قبل اإمتام العملية .

املــادة ) 130 (

يجب على مدير ال�صتثمار - عند رغبته فـي ال�صتحواذ على �صركة غر�ص خا�ص متتلك 

عقارات - الأخذ بعني العتبار ما ياأتي :

اأ - اأن يكون ال�صتحواذ فـي م�صلحة حملة الوحدات ال�صتثمارية  .

ب - وجود �صبب جتاري �صحيح لال�صتحواذ على ال�صركة بدل من العقارات .

ج - ا�صتيفاء العقارات التي متلكها �صركة الغر�ص اخلا�ص للمتطلبات املن�صو�ص عليها 

فـي املواد من )120( اإىل )127( من هذه الالئحة .
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د - يجب اأن ي�صتحوذ ال�صندوق على كامل �صركة الغر�ص اخلا�ص , واإذا كان ذلك غري 

امللكية  اأغلبية  له  ت�صمن  ملكية  حقوق  على  ال�صتحواذ  ال�صندوق  فعلى   , ممكن 

ال�صركة وممار�صة كل  وال�صيطرة عليها ليتمكن من ممار�صة �صيطرة فعالة على 

احلقوق وامل�صالح على العقارات بدون معوقات .

هـ - عــــدم حتميــل ال�صنـــدوق اأي التزامــــات قــد تكــون علــى �صركـــة الــغــر�ص اخلـــا�ص 

فـي وقت ال�صراء , فـيما عدا اللتزامات املالية املرتبطة بت�صهيالت القرو�ص .

و - اأن تكون �صركة الغر�ص اخلا�ص ذات قيمة بالنظر اإىل قيمة العقارات التي متتلكها .

املــادة ) 131 (

يجب على مدير ال�صتثمار اللتزام باأحكام املادة )128( من هذه الالئحة عند بيعه لأي 

جزء من ا�صتثمار ال�صندوق فـي �صركة الغر�ص اخلا�ص .

املــادة ) 132 (

يجوز اأن تتكون ممتلكات ال�صندوق من اأ�صول ذات �صلة , وغري ذات �صلة بالعقارات �صريطة 

اللتزام مبا ياأتي :

اأ - اأن تكون الأوراق املالية مدرجة فـي �صوق ر�صمية )البور�صة املعدة لتداول الأوراق 

املالية( .

ب - األ تتجاوز قيمة ا�صتثماراته فـي الأوراق املالية امل�صــدرة مــن م�صــدر واحــد ن�صبــة 

)5%( خم�صة فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�صوله .

جتارية  جمموعة  من  امل�صدرة  املالية  الأوراق  فـي  ا�صتثماراته  قيمة  تتجاوز  األ   - ج 

واحدة ن�صبة )10%( ع�صرة فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�صوله .

اأي فــئة مــن الأوراق املاليـــة ن�صــبة  اأو  اأي ورقة مالية  األ تتجاوز ا�صتثماراته فـي  د - 

)10%( ع�صرة فـي املائة من الأوراق املالية امل�صدرة من م�صدر واحد .

املــادة ) 133 (

على مدير ال�صتثمار التاأكــد مــن التزامــه بحـــدود وقيـــود ال�صتثـــمار الــواردة فـــي النظــام 

الأ�صا�صي/ �صند العهدة ون�صرة الإ�صدار , وهذه الالئحة فـي كل الأوقات على اأ�صا�ص القيمة 

الأحدث ملمتلكات ال�صندوق .
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املــادة ) 134 (

ل تنطبق الن�صب املن�صو�ص عليها فـي املادة )132( من هذه الالئحة على الأوراق املالية 

امل�صدرة من حكومة �صلطنة عمان .

املــادة ) 135 (

يجــوز لل�صـــندوق ا�صتـــثمار جـــزء من اأ�صوله فـي الودائع لدى موؤ�ص�صة مالية اأو م�صرف 

مرخ�ص لهم بذلك .

املــادة ) 136 (

يجب على مدير ال�صتثمار اإذا كان ال�صندوق يرغب فـي �صراء عقار كائن خارج ال�صلطنة , 

التاأكد من اأن ال�صراء يحقق اأف�صل م�صلحة لل�صندوق وحملة وحداته ال�صتثمارية , ويجب 

على مدير ال�صتثمار فـي هذه احلالة الأخذ بعني العتبار على الأقل العوامل الآتية :

العمالت  , والقيود على  البلدان  الأجنبية فـي تلك  امللكية  املفرو�صة على  املوانع   - اأ 

الأجنبية والتحويالت والأحكام املتعلقة باملناف�صة والحتكار .

ب - البيئة القت�صادية وال�صيا�صية والقانونية والأنظمة الق�صائية واملحا�صبية و�صوق 

العقارات فـي تلك الدول .

ج - القيود الت�صغيلية و�صفافـية اأنظمة املحا�صبة واإعداد التقارير املالية .

د - القيود اأو املوانع ال�صريبية التي ميكن اأن توؤثر على عمليات ال�صندوق فـي تلك 

الدول .

هـ - وجود كيان اأجنبي مرخ�ص ميكن تفوي�صه للقيام باأعمال ومهام مدير ال�صتثمار , 

والتاأكـــد مــن مقـــدرة مديـــر ال�صتثــمار مــن الإ�صــراف ب�صكـــل كـــاف , ومتوا�صـــل 

عليه , وعدم وجود اأي موانع اأو قيود من التعاقد معه .

لبيــع  الالزمـــة  والتدابـــري   , الأجنـــبي  ال�صوق  من  التخارج  ا�صرتاتيجية  اأو  اآلية   - و 

ال�صتثمارات املوجودة فـي تلك البلدان .

ز - التدابري العملية والفعالة التي �صتعالج اأي م�صاألة وتعمل على التخفـيف من اأي 

خماطر قد تن�صاأ من ال�صتثمارات فـي تلك البلدان .
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املــادة ) 137 (

يجوز لل�صندوق الذي يقوم بال�صتحواذ على عقارات كائنة خارج ال�صلطنة التحوط لتقلبات 

اأ�صعار ال�صرف لعمالت تلك البلدان .

املــادة ) 138 (

اإدارة املخاطر فقط , وهي  يجـــوز لل�صـــندوق امل�صاركـــة فــــي العقــــود امل�صتقبلـــية لأغرا�ص 

حم�صورة مبقدار انك�صاف غطاء ال�صندوق املايل للعملة الأجنبية .

املــادة ) 139 (

�صوق  اأي  فـي  بها  ال�صلة  ذات  , وغري  بالعقارات  ال�صلة  ذات  الأ�صول  فـي  ال�صتثمار  يجوز 

خارج ال�صلطنة , اإذا توافر فـي تلك ال�صوق ال�صرتاطات الآتية :

اأ - وجود رقابة اإ�صرافـية من قبل اجلهات املعنية على ال�صوق .

ب - الإملام باقت�صاديات ال�صوق وجدوى ال�صتثمار فـيه .

ج - تطبيق متطلبات احلوكمة .

د - وجود تدابري كافـية ت�صمن عدم وجود اأي قيود على حتويل الأرباح اأو راأ�ص املال 

من ال�صوق الأجنبية لل�صندوق .

هـ - اأن تكون اجلهة الرقابية لهذه ال�صوق ع�صوا فـي املنظمة الدولية للهيئات الرقابية 

على اأ�صواق الأوراق املالية )الي�صكو( .

املــادة ) 140 (

يجوز لل�صندوق القرتا�ص ل�صراء عقارات و�صركات الغر�ص اخلا�ص , وللوفاء بامل�صاريف 

الراأ�ص مالية , وذلك من خالل القرتا�ص فقط من البنوك واملوؤ�ص�صات املالية املرخ�صة 

بذلك اأو من خالل اإ�صداره ل�صندات / �صكوك .

املــادة ) 141 (

يجب األ يتجاوز اإجمايل حجم ديون ال�صندوق )مبا فـي ذلك اإ�صدار ال�صندات / ال�صكوك( 

ن�صبة )60%( �صتني فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�صوله فـي وقت القرتا�ص , ويجوز ا�صتثناء 

اأن تتجاوز اإجمايل تلك الديون لهذه الن�صبة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية .
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املــادة ) 142 (

اإدارة  , مبوافقة  ال�صتثمار  ملدير  , يجوز  الالئحة  املادة )141( من هذه  مع مراعاة حكم 

اأي مـــن ممتـــلكات ال�صنــدوق ك�صمان  ال�صندوق واحلافظ الأمني / اأمني العهدة , رهـــن 

للح�صول على قر�ص .

املــادة ) 143 (

يجب على مدير ال�صتثمار توفـيق اأو�صاع ال�صندوق خالل مدة ل تتجاوز )12( اثني ع�صر 

�صهرا من تاريخ واقعة ف�صل ال�صندوق فـي اللتزام باأحكام املادة )118( من هذه الالئحة .

املــادة ) 144 (

فـيمــا عــدا ما تختـــ�ص به اجلمعيـــة العامـــة غـــري العاديــة يجوز للهيئة ال�صماح لل�صندوق 

بن�صبة   , الف�صل  فـي هذا  الواردة  الالئحة  املفرو�صة مبوجب هذه  املئوية  الن�صب  بتجاوز 

زيادة اأو نق�صان ل تتجاوز )5%( خم�صة فـي املائة من قيمة اأ�صول ال�صندوق .

الف�شـــل العا�شـــر

التقييــــم

املــادة ) 145 (

اأ�صول  اإجراء تقييم عادل ودقيق جلميع  التاأكد من  يجب على مدير �صناديق ال�صتثمار 

والتزامات ال�صندوق .

املــادة ) 146 (

يجب اأن يتم تقييم جميع العقارات التي �صيتم �صراوؤها اأو بيعها مبا فـي ذلك التي متلكها 

�صركة الغر�ص اخلا�ص .

املــادة ) 147 (

مرة  ال�صندوق  ا�صتثمارات  حمفظة  فـي  العقارات  لكل  تقييم  اإعادة  بعملية  القـــيام  يــجب 

واحدة على الأقل كل )3( ثالث �صنوات .

ويجب اأن تتم كل عمليات التقييم واإعادة التقييم العتيادية بوا�صطة مقيم م�صتقل يعني 

ح�صب الأ�صول بوا�صطة مدير �صناديق ال�صتثمار .

ويجــوز للحافــظ الأمــني / اأمني العهــدة , فـي اأي وقــت , اإذا كانت لديه املربرات الكافـية , 

تعيني مقيم م�صتقل للعقارات التي ميلكها ال�صندوق على نفقة ال�صندوق .
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املــادة ) 148 (

ل يجوز تعيني نف�ص املقيم ليقوم بعملية تقييم للعقار نف�صه لأكرث من مرتني متتاليتني . 

ويجوز ال�صتعانة به مرة اأخرى بعد اأن يتم تقييم العقار ذاته من مقيم اآخر .

املــادة ) 149 (

يجب على املقيم الذي يتم تعيينه من جانب مدير �صناديق ال�صتثمار اإعداد تقرير تقييم 

تف�صيلي للعقار يقدم ملدير �صناديق ال�صتثمار واحلافظ الأمني / اأمني العهدة .

املــادة ) 150 (

يجب اإعداد تقرير التقييم وفق معايري التقييم الدولية املعتمدة فـي هذا ال�صاأن .

املــادة ) 151 (

اأ�صهر قبل تاريخ توقيع  األ يكون قد م�صى على تقرير التقييم اأكرث من )6( �صتة  يجب 

اتفاقية بيع اأو �صراء العقار اأو تاريخ اإعداد امليزانية , وذلك حتى يت�صنى العتداد به .

املــادة ) 152 (

فـي حالة حدوث ظروف توؤثر ب�صورة جوهرية على العقارات , على احلافظ الأمني / اأمني 

العهدة التاأكد من اأن املقيم الذي يتم تعيينه �صوف ياأخــذ بعـــني العتـــبار تـــلك الظـــروف 

فـي اأثناء اإعداده لتقرير التقييم .

املــادة ) 153 (

يجب اأن يتم تقييم جميع الأ�صول ذات ال�صلة , وغري ذات ال�صلة بالعقارات ب�صكل م�صتمر 

ومرتابط , للو�صول اإىل تقييم مو�صوعي وم�صتقل لتلك الأ�صول , وقابل للتحقق منه .

املــادة ) 154 (

اأمني العهدة فورا ب�صافـي  اإ�صعار احلافظ الأمني /  يجب على مدير �صناديق ال�صتثمار 

قيمة الأ�صول للوحدة ال�صتثمارية عند اكتمال عملية تقييــم الأ�صــول املنـــ�صو�ص عليهـــا 

فـي املادة )153( من هذه الالئحة .

املــادة ) 155 (

اإذا تبني له اأن اأي تقييم قد مت اإجراوؤه لأ�صول  يجـــب علــى مديـــر �صناديــق ال�صتثمـــار , 

ال�صندوق كان غري �صحيح , القيام فورا بالآتي : 

اأ - اإ�صعار الهيئة واإدارة ال�صندوق واحلافظ الأمني / اأمني العهدة بذلك .
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اإجـــراءات عالجـــية فوريـــة لت�صـــحيح اأي تبعـــات ناجتة عن التقييم غري  ب - اتخـــاذ 

ال�صحيــح . ويجـوز اأن ت�صتمل عملية الت�صحيح على ح�صول ال�صندوق على تعوي�ص 

مايل , اأو غري مايل .

املــادة ) 156 (

ال�صندوق للوحدة  اأ�صول  يجب على مدير �صناديق ال�صتثمار الإعالن عن �صافـي قيمة 

ال�صتثمارية الواحدة من خالل املوقع الإلكرتوين لل�صوق ب�صكل ربع �صنوي , وذلك خالل 

مدة ل تتجاوز )15( خم�صة ع�صر يوما من نهاية الربع املعني , ويجب تقريب �صافـي قيمة 

الأ�صول للوحدة ال�صتثمارية اإىل )3( ثالث خانات ع�صرية .

الف�شــل احلــادي ع�شــر

الت�شعيــر والتــداول

املــادة ) 157 (

يجب األ يقل �صعر الوحدات ال�صتثمارية املطروحة لالكتتاب عن )100( مائة بي�صة للوحدة .

املــادة ) 158 (

يجب اأن تتم عملية التداول فـي الوحدات ال�صتثمارية وفق ال�صوابط والتعليمات املعمول 

بها فـي ال�صوق .

املــادة ) 159 (

يجب على مدير الإ�صدار اإذا تزامنت عملية طرح وحدات ا�صتثمارية لأطراف ذات عالقة 

مع طرح عام للجمهور , التاأكد من األ يقل �صعر الوحدة لالأطراف ذات العالقة عن �صعر 

الوحدة املطروحة للجمهور .

املــادة ) 160 (

يتم تداول الوحدات ال�صتثمارية لل�صناديق اخلا�صة بعد اإدراجها فـي ال�صوق على اأ�صا�ص 

�صافـي قيمة الأ�صول .

املــادة ) 161 (

الوحدات  تداول  اإيقاف  ال�صوق  من  يطلب  اأن  العهدة  اأمني  الأمني/  احلافظ  على  يجب 

ال�صتثمارية فـي حالة ن�صوء ظروف ا�صتثنائية كافـية ت�صتوجب القيام بذلك , مع �صرورة 

الأخذ فـي العتبار م�صالح حملة الوحدات ال�صتثمارية وامل�صتثمرين املحتملني .
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املــادة ) 162 (

الظروف  انتهاء  بعد  ميكن  ما  باأ�صـــرع  للتــداول  ال�صتثماريـــة  الوحـــدات  تعـــاد  اأن  يجب 

ال�صتثنائية , التي يجب األ تتجاوز فـي كل الأحوال )21( واحدا وع�صرين يوما من بدء 

الإيقاف , وميكن متديد فرتة الإيقاف لفرتات اأخرى مبوافقة الهيئة .

املــادة ) 163 (

يجب على احلافظ الأمني / اأمني العهدة فـي حالة اإيقاف الوحدات ال�صتثمارية عن التداول 

وفقا للمادة )161( من هذه الالئحة , اإ�صعار الهيئة كتابيا فورا وقبل بداية تداول اليوم 

التايل لإيقاف الوحدات ال�صتثمارية , مع ذكر اأ�صباب الإيقاف والتاريخ املتوقع لإعادتها 

للتداول .

الف�شــل الثانــي ع�شــر

التعامـالت مـع الأطـراف ذات العالقـة

املــادة ) 164 (

اإذا كان مدير ال�صتثمار يدير اأكرث من �صندوق , وكانت املعاملة تت�صمن �صندوقني اأو اأكرث 

من ال�صناديق التي يديرها , فاإن التعامالت بني هذه ال�صناديق تعترب تعامالت اأطراف 

ذات عالقة لكل �صندوق م�صارك فـي التعامالت .

املــادة ) 165 (

يجب اأن يتم تنفـيذ جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة وفق الآتي :

اأ - على اأ�صا�ص جتاري بحت .

ب - اأن تكون فـي م�صلحة حملة الوحدات ال�صتثمارية .

ج - ب�صعـــر يعـــادل القيمـــة التــي مت تقديرها فـي تقرير التقييم بالن�صبة للتعامالت 

العقارية .

املــادة ) 166 (

اأ - يجب احل�صول على املوافقة امل�صبقة حلملة الوحدات ال�صتثمارية بقرار فـي جمعـــية 

عامة غري عادية اإذا كانت قيمة املعاملة العقارية مــع الأطـــراف ذات العالقــــة ت�صـــاوي 

اأو تزيــد علـــى ن�صبـــة )5%( خم�صــــة فـــي املائـــة مـــن اإجمالـــي قيمـــة اأ�صـــول ال�صنــــدوق 

)بعد ال�صراء( .    
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اأ�ص�ص جتارية  العقارية متت على  املعاملة  اأن  التاأكد من  ال�صندوق  اإدارة  يجــب على   - ب 

بحتة وعلى قدم امل�صاواة , ول ت�صر مب�صالح حملة الوحدات ال�صتثمارية , اإذا كانت 

اأقل بن�صبة )5%( خم�صة فـي املائة  قيمة املعاملة العقارية مع الأطراف ذات العالقة 

من اإجمايل قيمة اأ�صول ال�صندوق )بعد ال�صراء( .

املــادة ) 167 (

لأغرا�ص تطبيق اأحكام املادة )166( من هذه الالئحة , يجب اللتزام بالآتي :

اأ - يجب تنفـيذ املعاملة ح�صب قيمة اإجمايل اأ�صول ال�صندوق املف�صح عنها فـي اأحدث 

بيانات مالية ن�صرت لل�صندوق , واأي تعامالت لحقة لعملية ن�صر البيانات املالية 

يجـــب اأن تاأخـــذ بعـــني العتـــبار اأي تغيريات تكون قد طراأت على اإجمايل اأ�صول 

ال�صندوق .

ب - األ تتجاوز قيمة التعامالت مع الأطــراف ذات العالقـــة بال�صنـــدوق جمتمــعني 

خالل )12( الثني ع�صر �صهرا الأخيــرة ن�صبــة )5%( خم�صة فـي املائة من اإجمايل 

قيمة �صافـي اأ�صول ال�صندوق .

الف�شــل الثالــث ع�شــر

الأتعــاب وامل�شاريــف

املــادة ) 168 (

يتم حتديد الأتعاب واملكافاآت ال�صنوية ملقدمي اخلدمات بناء على العـــقد الـــذي يربم مع 

ال�صندوق , وفـي جميع الأحوال يجب اأن يتنا�صب مع الآتي :

اأ - مهام وواجبات وم�صوؤوليات كل منهم .

ب - طبيعة ونوع ومقدار اخلدمات التي قدمها كل منهم .

ج - حجم وت�صكيلة ممتلكات ال�صندوق .

د - جناحهم فـي حتقيق اأهداف ال�صندوق ال�صتثمارية .

هـ - دور ال�صندوق فـي تعظيم العوائد حلملة الوحدات ال�صتثمارية  .

و - احلد الأق�صى املحدد فـي النظام الأ�صا�صي/ �صند العهدة .

ويجب الإف�صاح عن الأتعاب بو�صوح فـي ن�صرة الإ�صدار , وفـي تقرير ال�صندوق .
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املــادة ) 169 (

�صنوية  ومكافاآت  اأتعاب  على  احل�صول  ال�صرعية  واللجنة  ال�صندوق  اإدارة  لأع�صاء  يجوز 

يتحملها ال�صندوق , ح�صب ما تقرره اجلمعية العامة العادية , ومبا ل يتعار�ص مع النظام 

الأ�صا�صي/ �صند العهدة .

املــادة ) 170 (

تدفع من ال�صندوق فقط امل�صاريف التي تتعلق مبا�صرة باأعماله ال�صرورية لت�صغيل واإدارة 

و�صيانة ممتلكاته , وعلى الأخ�ص الآتي :

اأ - �صيانة العقارات التي تعود اإىل ال�صندوق .

ب - ال�صرائب والر�صوم التي تفر�ص على ال�صندوق من اجلهات وال�صلطات املعنية .

ج - الأتعاب وامل�صاريف الأخرى التي يتحملها مراقبو احل�صابات الذين يتم تعيينهم 

للتدقيق على ح�صابات ال�صندوق اأو �صركات الغر�ص اخلا�ص .

اأي ا�صتثمارات لل�صندوق بوا�صطة مقيم م�صتقل ل�صالح  د - الأتعاب املتعلقة بتقييم 

ال�صندوق .

هـ - الأتعاب والتكاليف التي تدفع ملقدم اخلدمة و�صركة اإدارة العقارات وغريها .

و - التكاليف التي يتم حتملها لتعديل النظام الأ�صا�صي/ �صند العهدة .

ز - م�صاريف الإدراج فـي ال�صوق .

ح - م�صاريف عقد اجلمعيات العامة .

املــادة ) 171 (

يجب على احلافظ الأمني / اأمــني العهــدة التاأكــد مــن اأن امل�صاريـــف التــي يتــم حتميلهــا 

لل�صندوق  يتم حتميلها  التي  امل�صاريف  اأن  التاأكد من  , ويجب عليه  لل�صندوق م�صروعة 

غري مبالغ فـيها , اأو تتجاوز املعدلت التجارية العتيادية , فاإذا تبني له خالف ذلك جاز 

له تقدير مالءمة املوافقة على امل�صاريف التي �صوف يتحملها ال�صندوق من عدمه .
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الف�شــل الرابــع ع�شــر

التقاريــر والتدقيــق

املــادة ) 172 (

يجب على مدير ال�صتثمار اإعداد التقارير الآتية لل�صناديق التي يديرها :

اأ - تقرير �صنوي لل�صناديق اخلا�صة .

ب - تقرير �صنوي , ومرحلي لل�صناديق العامة .

املــادة ) 173 (

يحدد النظام الأ�صا�صي/ �صند العهدة بداية ونهاية ال�صنة املالية لل�صندوق .

فاإذا تاأ�ص�س ال�صندوق خالل الن�صف الأول من ال�صنة املالية الأوىل , فاإن �صنته املالية تنتهي 

اإذا تاأ�ص�س خالل الن�صف الثاين , فاإن �صنته املالية تنتهي بنهاية  اأما   , بنهاية هذه ال�صنة 

ال�صنة التالية .

املــادة ) 174 (

يجب اأن يحتوي التقرير ال�صنوي لل�صندوق على الأقل ما ياأتي :

اأ - معلومات عن ال�صندوق .

ب - تقرير عن اأداء ال�صندوق .

ج - تقريــــر مديـــر ال�صتثمــار .

د - تقرير احلافظ الأمني/ اأمني العهدة .

هـ - تقرير اللجنة ال�صرعيــة ) اإن وجـــد( .

و - البيانات املالية املدققة للفرتة املحا�صبية .

ز - تقرير مراقب احل�صابات اخلارجي .

ح - تقريــــر اإدارة ال�صنـــــدوق .

املــادة ) 175 (

يجب اأن يحتوي التقرير املرحلي لل�صندوق على الأقل ما ياأتي :

اأ - معلومات ال�صندوق .

ب - تقرير عن اأداء ال�صندوق .
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ج - تقرير مدير ال�صتثمار .

د - تقرير احلافظ الأمني/ اأمني العهدة .

هـ - تقرير اللجنة ال�صرعية )اإن وجد( .

و - البيانات املالية للفرتة املحا�صبية املرحلية املعنية .

ز - تقرير اإدارة ال�صندوق .

املــادة ) 176 (

يجــــب علــــى مديــــر ال�صتثمــــار خـــالل مـــدة ل تتجـــاوز )2( �صهريـــن مـــن نهايـــة الفتـــرة 

املاليــة التي يغطيها التقرير , القيام بالآتي :

اأ - اإعداد ون�صر التقارير ال�صنوية واملرحلية لل�صندوق على املوقع الإلكرتوين لل�صوق .

بالربيد  جمانا  ال�صتثمارية  الوحدات  حلملة  واملرحلي  ال�صنوي  التقرير  اإر�صال   - ب 

امل�صجل خالل )2( يومني من تاريخ ت�صلمه لطلب حامل الوحدة ال�صتثمارية .

املــادة ) 177 (

يجب على مدير ال�صتثمار واحلافظ الأمني/ اأمني العهدة التاأكد من اأن البيانات املالية 

لل�صندوق قد جرى التدقيق ال�صنوي عليها بوا�صطة مراقب ح�صابات م�صتقل عن مدير 

ال�صتثمار واحلافظ الأمني/ اأمني العهدة من بني مكاتب التدقيق املعتمدة لدى الهيئة .

املــادة ) 178 (

تعني اجلمعية العامة العادية حلملة الوحدات ال�صتثمارية مراقب احل�صابات , ول يجوز 

تعيني املكتب ذاته لأكرث من )4( اأربع �صنوات مالية متتالية اإل بعد م�صي )2( �صنتني ماليتني .

 , الأربع  ال�صنوات  نهاية  لها عزل مراقب احل�صابات مبوجب قرار م�صبب قبل  كما يجوز 

اأ�صباب عزله  اأن  , فاإذا تبني للهيئة  اإبالغ الهيئة بذلك فورا  ويجب على مدير ال�صتثمار 

غري �صحيحة , جاز لها طلب اإرجاعه .

املــادة ) 179 (

يجب على مدير ال�صتثمار واحلافظ الأمني/ اأمني العهدة اتخاذ اخلطوات الالزمة للتاأكد 

من قيام موظفـيه اأو مفو�صيه اأو اأي مقدم اآخر للخدمات ومن ذلك ما ياأتي :

اأ - تقدمي امل�صاعدة املطلوبة ملراقب احل�صابات لأداء مهامه .
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ب - ال�صماح ملراقب احل�صابات بالو�صول لل�صجالت واملعلومات فـي كل الأوقات .

 ج - عدم التدخل فـي عمل مراقب احل�صابات .

د - عدم تقدمي معلومات غري �صحيحة اأو م�صللة ملراقب احل�صابات .

هـ - تبليـــغ مراقـــب احل�صابـــات بـــاأي م�صاألـــة توؤثـــر ب�صــورة جوهرية على املركز املايل 

لل�صندوق .

املــادة ) 180 (

اأن  اآخر  اأي مقدم خدمة  اأو  العهدة  اأمني  الأمني/  واحلافظ  ال�صتثمار  على مدير  يجب 

مع  التعاون  �صرورة  مهام  باأي  بتكليفه  اأو  بتفوي�صه  قاموا  �صخ�س  اأي  من  كتابة  يطلبوا 

مراقب ح�صابات ال�صندوق .

الف�شـل اخلامـ�س ع�شـر

امل�شتنـدات والإ�شعـارات للهيئـة

املــادة ) 181 (

يجب على مدير ال�صتثمار اإ�صعار الهيئة فورا , وخالل مدة ل تتجاوز )2( يومني من علمه 

باأي مما ياأتي :

اأ - تعيني وا�صتقالة اأع�صاء اإدارة ال�صندوق .

ب - تعيني وا�صتقالة الرئي�س التنفـيذي اأو املدير العام ومن فـي حكمهما .

ج - تعيني وا�صتقالة اأي ع�صو فـي اللجنة ال�صرعية .

د - تعيني وتفوي�س �صركة غري مرخ�صة من الهيئة .

هـ - عدم اأهلية ع�صو اإدارة ال�صندوق اأو اللجنة ال�صرعية .

و - تعيني واإعفاء مدير �صركة اإدارة العقارات واأي مفو�س .

ز - تعيني وا�صتقالة م�صوؤول اللتزام .

املــادة ) 182 (

يجب على مدير ال�صتثمار اإيداع امل�صتندات الآتية لدى الهيئة :

اأربعة ع�صر  اأ - حم�صر اجتماع اجلمعية العامة , وذلك خالل مدة ل تتجاوز )14( 

يوما لتاريخ انعقاد اجلمعية .

ب - اآخر ن�صخة حمدثة ومعتمدة من النظام الأ�صا�صي / �صند العهدة .
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الف�شــل ال�شــاد�س ع�شــر

حــل وت�شفـيــة ال�شنــدوق

املــادة ) 183 (

ت�صفـية  اأو  العادية بحل  العامة غري  للجمعية  تو�صية  ال�صندوق تقدمي  اإدارة  يجب على 

ال�صندوق لأي �صبب تقدره , وعلى الأخ�س الآتي :

اأ - انتهاء مدة ال�صندوق اأو الغر�س من اإن�صائه وفقا ملا ين�س عليه النظام الأ�صا�صي/ 

�صند العهدة , ون�صرة الإ�صدار .

ب - توقف ال�صندوق عن ممار�صة اأعماله دون �صبب م�صروع .

ج - انخفـا�س �صافــي قيــمة الأ�صــول اإلـــى م�صتـــوى تكـــون فـيـــه امل�صروفـــات التــي تقــع 

على امل�صتثمر مرتفعة دون مربر .

د - بناء على تو�صية من مدير ال�صتثمار .

هـ - �صدور حكم من املحكمة املخت�صة فـي هذا ال�صاأن .

و - بناء على طلب الهيئة .

وت�صدر اجلمعية العامة قرارها بحل وت�صفـية ال�صندوق مت�صمنا تعيني امل�صفي واأتعابه 

واإجراءات الت�صفـية , وتنتهي �صلطات اإدارة ال�صندوق ومقدم اخلدمة فور تعيني امل�صفي .

املــادة ) 184 (

بعد  ال�صندوق  على  الدفع  الواجبة  باللتزامات  الوفاء  فـي  الت�صفـية  عائدات  ت�صتخدم 

�صداد امل�صاريف املتعلقة باحلل اأو الت�صفـية , ويق�صم الر�صيد املتبقي بني حملة الوحدات 

ال�صتثمارية ح�صب الن�صبة والتنا�صب وفقا ملا ميلكونه من وحدات ا�صتثمارية .

الف�شــل ال�شابــع ع�شــر

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 185 (

لدى  ال�صوق  فـي  املدرجة  ال�صتثمارية  الوحدات  حملة  جميع  ب�صجالت  الحتفاظ  يجب 

�صركة م�صقط للمقا�صة والإيداع .
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املــادة ) 186 (

يجوز توزيع اأرباح نقدية على حملة الوحدات ال�صتثمارية فقط من الأرباح القابلة للتوزيع , 

ويجــب اإ�صــناد مهمــة توزيــع الأربــاح على حملـــة الوحـــدات ال�صتثماريــة اإلــى �صركة م�صقط 

للمقا�صة والإيداع .

املــادة ) 187 (

اأي  تفادي  واأي مفو�صني   , العهدة  اأمني   / الأمني  واحلافظ  ال�صتثمار  على مدير  يجب 

ت�صارب للم�صالح قد ين�صاأ خالل اأي معاملة , مع التاأكد فـي حالة حدوثه من عدم الإ�صرار 

بال�صندوق من املعاملة املذكورة .

املــادة ) 188 (

اأن تتم التعامالت والتداولت وال�صتثمارات والتعيينات التي تخ�س الأطراف ذات  يجب 

الفائدة  اأقل من حيث  تكون  ول   , لل�صندوق  الأف�صل  تكون  ب�صروط  بال�صندوق  العالقة 

لل�صندوق من املعامالت التجارية البحتة التي تتم بني الأطراف امل�صتقلة .

املــادة ) 189 (

ل يجــوز ملقدمــي اخلدمـــة اأو املفو�صــني مـــن جانبــهم الـح�صــول علـــى اأي خ�صـــم اأو امل�صاركـــة 

فـي اأي عمولة مع اأي و�صيط مقابل توجيه التعامالت فـي ممتلكات ال�صــندوق اإليــه , واأي 

خ�صم اأو م�صاركة فـي العمولة يجب اأن توجه حل�صاب ال�صندوق املعني .

املــادة ) 190 (

يجوز ملدير ال�صتثمار اأو اجلهة التي يفو�صها احل�صول على �صلع وخدمات )عمولت غري 

اإذا كان لذلك فائدة وا�صحة حلملة الوحدات ال�صتثمارية  مبا�صرة( يقدمها اأي و�صيط , 

على اأن يتم الأخذ بعني العتبار ما ياأتي :

اأ - اأن التعامل مع الو�صيط مت ب�صروط هي الأف�صل لل�صندوق .

ب - اأنه قد مت الإف�صاح ب�صكل كاف , وتف�صيلي عن تلك املمار�صة فـي ن�صرة الإ�صدار , 

وتقارير ال�صندوق .

وت�صمل العمولت غري املبا�صــرة التــي ل يجــوز القــبول بهـــا , الرتفـيـــه وال�صفـــر وال�صكـــن 

وع�صوية الأندية ومثيالتها .
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املــادة ) 191 (

يجب على م�صوؤول اللتزام لدى مدير ال�صتثمار التحقق واإفادة اإدارة ال�صندوق باأن ال�صلع 

واخلدمات التي ح�صل عليها مدير ال�صتثمار اأو اأي جهة مفو�صة من جانبه قد متت وفق 

اأحكام هذه الالئحة . 

املــادة ) 192 (

اإتاحة امل�صتندات التالية فـي مكاتبهم الرئي�صية خالل �صاعات العمل  على مقدم اخلدمة 

الر�صمية لطالع امل�صتثمرين وحملة الوحدات ال�صتثمارية عليها جمانا :

اأ - النظام الأ�صا�صي/ �صند العهدة , وامل�صتندات التكميلية ل�صند العهدة )اإن وجدت( .

ب - ن�صرة الإ�صدار احلالية , ون�صرة الإ�صدار التكميلية ) اإن وجدت( .

ج - اأحدث تقارير البيانات املالية ال�صنوية اأو الف�صلية لل�صندوق )اإن وجدت( .

د - العقود الرئي�صية وكافة التقارير والر�صائل وامل�صتندات والبيانات من اأي خبري , 

واأي جـــزء منــها قد اقتطف اأو متت الإ�صارة اإليه فـي ن�صرة الإ�صدار , ما مل تكن 

بطبيعتها �صرية , اأو اأن ن�صرها من �صاأنه الإ�صرار مب�صلحة واأعمال ال�صندوق .

هـ - احل�صابات املالية لل�صندوق وملدير ال�صتثمار لآخر )3( ثالث �صنوات )اإن وجدت( .
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جملــ�س ال�ضــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء 

قــــرار 

رقــــم 2017/300

بنقـل مقـر املحكمـة البتدائيـة فـي وليـة �ضنــا�س

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�ســادر باملــر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 99/90 ،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2012/10 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء ،

واإىل القرار الوزاري رقــم 2001/119 بتحديد مقار ونطاق اخت�سا�ص املحاكم االبتدائية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ينقل مقــر املحكمـــة االبتدائية فـي واليـــة �سنا�ص من مقرها احلالــي اإىل مقرهــا اجلديــد 

مبنطقة الغريفة قطعة رقم )128( .

املــادة الثانيــــة

ين�ســـر هـــذا القـــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمــل بـــه اعتبـــارا مـــن احلـــادي والثالثــــني 

مــن دي�سمبــــر 2017م .

�ضدر فـي :   9 /   4  / 1439هـ

امل�افــــق : 28 / 12 / 2017م

د / اإ�ضحاق بن اأحمد بن نا�ضر الب��ضعيدي

                                                                     رئيـــــ�ص املحكمــــة العليــــا 

                                                                            رئيـــ�ص جملــ�ص ال�ســـوؤون االإداريـــة للق�ســـاء
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وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخـــ�ص نظـــام 

اجلمعيـة العمانيـة للملكيـــــة الفكريــة

 

ا�ستنادا اإىل قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14 ، 

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام " اجلمعية العمانية للملكية الفكرية " ، على النحو الآتي :

ا�ســم اجلمعيــة : اجلمعية العمانية للملكية الفكرية .

رقــــــم القيــــــد : 2017/118 .

2017/169 ال�سادر بتاريخ 7 من ربيع الثاين 1439هـ ،  رقــم وتاريــخ اإ�سهــار اجلمعيــة : 

املوافـــق 26 من دي�سمرب 2017م .

االأهـــــــداف :

1- ن�ســر الوعي باأهمية حماية امللكية الفكرية . 

2 - العمل على تفعيل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .

3 - دعم وت�سجيع اأ�سحاب املواهب فـي جمال امللكية الفكرية . 

4 - ت�سجيع البحث العلمي فـي جمال امللكية الفكرية .

5 - خلق �سبكة من الكفاءات العلمية الوطنية فـي جمال امللكية الفكرية .

6 - تبادل اخلربات واملعارف حول موا�سيع امللكية الفكرية فـي خمتلف املجالت .

اإدارة اجلمعيــــــــة :

يدير اجلمعية جمل�ص اإدارة يتكون من )5( خم�سة اإىل )12( اثني ع�سر ع�سوا ، وتكون مدته 

)2( �سنتني ، ويجوز انتخاب من تنتهي ع�سويته .
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مــــوارد اجلمعيــــة :

تتكــون املـــوارد املاليــة مـــن :

  1 - ا�سرتاكات الأع�ساء .

  2 - التربعـــــات والهبـــــات والو�سايـــــا ، ب�ســــــرط موافقـــــة وزيـــــر التنمــيـــــة الجتماعيـــــة 

علـــى قبولهـــا .

  3 - اإيـــرادات الأن�سطـــة .

  4 - الإعانـات احلكوميـة .

  5 - الإيـرادات الأخـرى املختلفة التي توافــق وزارة التنميــة الجتماعية عليها .
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 ¿ÉªY áæ£ °S , 218 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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2017/3/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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2017/8/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 . .¢T á«ªæàdGh QÉªãà°SÓd Ióëà�ŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 2906 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

ALAMAT-R-1224.indd   5 1/1/18   9:51 AM

-109-



(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 IQÉéà d õ«ª�ŸG ÍdG ¿Ééæa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£�ŸGh ºYÉ£�ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e �™«H

 IQÉéà d Iõ«ªà�ŸG á«æW�ƒdG Q�ƒ°U áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 411 : Ü.Q 599 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

ALAMAT-R-1224.indd   6 1/1/18   9:51 AM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 4 áÄØdG »`a

. ºëa

 . .¢T IQÉéà d » Y ÒeCG øjô°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 827 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OhQ�ƒdGh äÉj�ƒ G IQÉ�Œ

 á eÉµà�ŸG �™jQÉ°ûª d »H�ƒgô�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , á«bô°ûdG Ü�ƒæL á¶aÉ , »`aG�ƒdGh eÉµdG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 42 áÄØdG »`a

. » NGódG º«ª°üàdG ò«`ØæJ ÉªYCG

 §°ShC�’G ¥ô°û d É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE�’Gh ájó ÷G äÉéàæ�ŸGh ájòMC�’G �™«H

 . .¢T IQÉéà d ôFÉ°ûÑdG ÉeQ �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 82 : Ü.Q 614 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

ALAMAT-R-1224.indd   8 1/1/18   9:52 AM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   105165 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 14 áÄØdG »`a

. äGôg�ƒ�›

    ¢T Ióëà�ŸG »ÑgòdG ô°ü dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 311 : Ü.Q 675 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   105761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

  

  IQÉéà d IQÉ°�† G É«fO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   1 1/2/18   2:15 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   106813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( ¥�ƒ°ùàdG õcGôe) É¡¡HÉ°T Éeh ájõcô�ŸG ¥G�ƒ°SC�’G

  

      ¢T IOhóë�ŸG jóæ dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S ,  á«dÉª°ûdG IÈ¨dG , ô°T�ƒH 112 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   109892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YG�ƒfCÉH á°ûªbC�’Gh äÉL�ƒ°ùæ�ŸG

  

   äÉeóÿGh j�ƒ°ùà d á«bô°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   2 1/2/18   2:15 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   110218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh OhQ�ƒdG

  

     ¢T áÑîædG IOQh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 133 : Ü.Q 440 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   110884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG OG�ƒ�ŸGh «ªéàdG OG�ƒe �™jR�ƒJ

  

  á«�ŸÉ©dG äÉæL á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 102 : Ü.Q 12 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   3 1/2/18   2:15 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ájQ�ƒØdG áªLÎdGh á«f�ƒfÉ dG ájôjôëàdG áªLÎdG äÉeóN

  

   ájQ�ƒØdGh á«f�ƒfÉ dG áªLÎ d FGhC�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 738 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

111639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JGójó�“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »`a áFõéàdÉH �™«ÑdG

  

     ¢T áãjó G ihõf QÉªK : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , á« NGódG á¶aÉ , ihõf 365 : Ü.Q 611 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¿�ƒHÉ°Uh Q�ƒîÑdGh «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£© d á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »`a áFõéàdÉH �™«ÑdG

 . áæjõdG

  

    áeÉ©dG » gòdG ó«dh �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 119 : Ü.Q 700 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �™FÉ°�†ÑdG j�ƒ°ùJh èjhôJ

 

    Ióëà�ŸG êQG�ƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 85 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   5 1/2/18   2:16 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ( É°ùLC�’G Éªc ª°ûj á«fóÑdG ábÉ« dG õcôe ) á«ë°üdG ájófC�’G

 

   ájQÉéàdG ójôa øH �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 611 : Ü.Q 77 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓ�ŸG IQÉ�Œ

 

  ¢T áãjó G �™jQÉ°ûª d ¿�ƒfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/8/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   6 1/2/18   2:16 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �…OÉ`````f

 

    ¢T IQÉéà d IOÉ©°ùdG áY�ƒª�› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 734 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. �…OÉ`````f

  

    ¢T IQÉéà d IOÉ©°ùdG áY�ƒª�› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 734 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   7 1/2/18   2:16 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG µ°ûH äÉHhô°ûe ó J »àdG »gÉ �ŸG

  

     ¢T ¬µjô°Th »FÉ«ë«dG Ö«Ñd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 900 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 20 áÄØdG »`a

. çÉKC�’G áYÉæ°U

  

   ¢T º«e áY�ƒª�› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 324 : Ü.Q 94 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   8 1/2/18   2:16 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG êÉàfEG

  

   ´  ¢T á«ØjôdG WÉæ�ŸG AÉHô¡c ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 24473200 : ºbQ JÉg : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©�ŸG É«�ŸG áÄÑ©Jh  êÉàfEG

 

    ¢T á ãdG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 119 : Ü.Q 273 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   9 1/2/18   2:16 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 6 áÄØdG »`a

. Ö«HÉfC�’G áYÉæ°U

 

      ¢T á«æØdG äÉeóî d §°ShC�’G ¥ô°ûdG fhôJÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 326 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥�ƒ°ùJ õcôe

 

  �…QÉ°üfC�’G °ù«Y �ƒHCG  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Ü�ƒæL , á©æ°ü�ŸG 312 : Ü.Q 242 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   10 1/2/18   2:17 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Q�ƒgõ d á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »`a áFõéàdÉH �™«ÑdG

 

  IQÉéà d Iõ«ª�ŸG iô°ûH �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , QÉë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh «°üØJ

 

  á«æeÉ°�†J - IQÉéà d QÉë°U �…Q�ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , QÉë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   11 1/2/18   2:17 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 2 áÄØdG »`a

. ÆÉÑ°UCG

 

     ¢T »éª«c ÆÉÑ°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 100 : Ü.Q 19 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( õHÉî�ŸG ª°ûJ) ájôµ°ùdG äÉj�ƒ Gh õHÉî�ŸG äÉéàæ�Ÿ á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »`a áFõéàdÉH �™«ÑdG

 

  IóFGôdG �™jQÉ°ûª d » FG�ƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 511 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/19 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   12 1/2/18   2:18 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113806 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 

    ¢T �™jQÉ°û�ŸGh äÉeóî d ájQÉéàdG ´GóHE�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 117 : Ü.Q  1129 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ d «ªéàdG ´G�ƒfCGh ô©°ûdG «Ø°üJ

 

  �‹ÉÑ �ŸG ó«©°S øH ¬` dGóÑY âæH á« Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 311: Ü.Q  314 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   13 1/2/18   2:18 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114120 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©�ŸG É«�ŸG êÉàfEG

 

   IQÉéà d áæWÉÑdG Éª°T QÉæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôg�ƒé�ŸGh Ögò d á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »``a áFõéàdÉH �™«ÑdG

 

  IQÉéà d ÒÿG ÚMÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 311 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-3.indd   14 1/2/18   2:19 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

    á«dhódG IóëàŸG �Éà°ùjôc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 437 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôeCGh , ájƒeódG á«YhC’Gh Ö��dG ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 , á«°SÉ°ù²Gh , ¿ÉWô°ùdGh , »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCGh , »£«ëŸGh …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G

 RÉ``¡÷G ¢VGô```eCGh , á````«dƒÑdG �dÉ````°ùŸG ¢VGôeCGh , �õ«JÉehôdG ¢VGôeCGh , AÉ°ùædG ¢VGôeCGh

 áYÉæŸG ¢VGôeCGh , á```jó�÷G ¢VGôeC’Gh Ú©dG ¢VGôeCGh , á```jó©ŸG ¢VGô``eC’Gh , »```ª°†¡dG

 ¢VGôeCGh , AÉª°üdG Oó¨dG ¢VGôeCGh , á«�°SÉæàdG AÉ°†YC’G ¢VGôeCGh , �ódG ¢VGôeCGh , á«JGòdG

 IOÉ````°†ŸG á```jhOC’G , äÉ```æ«eÉà«`ØdG , Ö````��dG ¢VGô````eCGh , »æWÉÑdG Ö£dG ¢VGô````eCGh , AÉ``©eC’G

 . ¿Égò�d IOÉ°†ŸG äÉéàæŸG , äÉfƒeô¡dG OGóYEG , äÉjô£Ø�d

�.�.P ÉeQÉa �ÉHƒ�L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »HO  ,  ¤hC’G  á�MôŸG  ,  QÉªãà°SÓd »HO ™ª› , 72168 :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 1225-3.indd   15 1/3/18   8:52 AM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   107472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. º« ©àdG

 

    »MÉÑ°üdG óªMCG øH «°S øH ¬` dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , á«H�ƒæ÷G « G , Ö«°ùdG 124 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   109128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Q�ƒgõdGh Q�ƒîÑdGh áæjõdG ¿�ƒHÉ°Uh «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£©dG IQÉ�Œ

  

    IQÉéà d ájô°ü©dG áeÉîØdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 511 : Ü.Q 898 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   1 1/2/18   2:00 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   109621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉæj�ƒªàdG , âcQÉeôH�ƒ°ùdG , ádÉ ÑdG äÓ

 

    á«æeÉ°�†J - IQÉéà d äÉMô°ùdG ID�ƒdD�ƒd ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , IQ�ƒHÉÿG áj�’h  , 326 : Ü.Q 272 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£ °S

2017/4/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   112137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 . º« ©àdG äÉeóN

    ¢T á«Hô©dG äÉéàæª d ¿�ƒ«bô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 1517 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   2 1/2/18   2:00 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. âfÎfE�’G jôW øY äGhOC�’G �™«H

 

    ¢T �‹Q�ƒH �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , § °ùe á¶aÉ , ô°T�ƒH , ô dG  115 : Ü.Q 738 : Ü.¢U  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

   112344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«ÑjQóJh á«ª« ©J äÉeóN

 

 ÖjQóàdG äÉeóÿ áHG�ƒÑdG Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   3 1/2/18   2:00 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ ©dG áWÉ°S�ƒdG ÖJÉµe

  

       ¢T äGQÉ ©dGh ä�’hÉ ª d õeôg â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 902 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. JG�ƒ¡dG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

   »�ŸÉ©dG õ©dG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   4 1/2/18   2:00 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. øë°ûdG äÉeóN

  

    øë°ûdG äÉeóÿ Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 788 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113077 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ÑjQóJh á«ª« ©J äÉeóN

 

á«bô°ûdG á©eÉL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 400 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/27 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   5 1/2/18   2:00 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ ©dG áWÉ°S�ƒdG

 

  IQÉéà d IófôdG  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 317 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ ©dG áWÉ°S�ƒdG

 

  IQÉéà d IófôdG  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 317 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   6 1/2/18   2:00 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . äGhGô°�†ÿGh ¬cG�ƒØ d á ª÷ÉH �™«ÑdG

       ¢T IQÉéà d LódG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 347 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ d «ªéàdG ´G�ƒfCGh ô©°ûdG «Ø°üJ

 

    ¢T ÉÑ°S �ƒg GP : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 336 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/8 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   7 1/2/18   2:01 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a

. á«M øLGhO

 

   ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d áæWÉÑdG §N ID�ƒdD�ƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , j�ƒ°ùdG , 315 : Ü.Q 332 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 

   ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d ájô°ü©dG ähÈM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 511 : Ü.Q  728 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   8 1/2/18   2:01 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

 . AÉ°ùæ d «ªéàdG ´G�ƒfCGh ô©°ûdG «Ø°üJ

 

     IQÉéà d á« gC�’G É¡�ŸG á°ù°SD�ƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 411 : Ü.Q 806 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£eh ¡ e

 

 »ã«¨dG Úæ°T É°S Ëôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   9 1/2/18   2:02 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ e

  

      IQÉéà d º°TC�’G �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

113663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

: äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓ�ŸG áWÉ«N

 

  IQÉéà d IôgÉ¶dG �…OG�ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 1424 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat 1225-2.indd   10 1/2/18   2:02 PM

-137-



(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

95578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 12 áÄØdG »`a

. ÉgQÉ«Z �™£bh äÉcôë�ŸG äGP ájÈdG äÉÑcô�ŸG

»°S EG EG RQ�ƒJ�ƒe GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3000-48265 , ¿É`````¨«°ûà«e , â`````jhÎjO , ô````àæ°S ¢ùfÉ``````°ù«æjQ 300 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2015/6/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

99518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

 . áàbD�ƒ�ŸG áeÉbE�’Gh ÜGô°ûdGh É©£dG Ò`a�ƒJ äÉeóN

. .P.¢T ÊÉK BG äÉcô°T áY�ƒª�› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 1 º``bQ Ö``àµe , ó``jGR øH ó``ª ï``«°ûdG ´QÉ```°T , AGô```ª G á```©bôdG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 äGQÉeE�’G , á``bQÉ°ûdG , 12 : Ü.¢U , ÊÉK BG äÉcô°T áY�ƒª�› e

Ióëà�ŸG á«Hô©dG

2015/12/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 DARE GREATLY

alamat1225-R.indd   1 1/2/18   1:46 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 12 áÄØdG »`a

. ¢VGôZC�’G IOó©àe á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdGh äGQÉ«°ùdG

»°S EG EG RQ�ƒJ�ƒe GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3000- 48265 , ¿É`````¨«°ûà«e , â`````jhÎjO , ô````àæ°S ¢ùfÉ``````°ù«æjQ 300 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2016/2/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

107722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a

 OG�ƒ``e , á``«ÑW ¢VGô``ZC�’ á``«ë°üdG äGô``°�†ëà°ù�ŸG , á``jô£«ÑdGh á``«f�’ó«°üdG äGô°�†``ëà°ù�ŸG

 OG�ƒ```e , (ô```à°SÓH) á```«Ñ£dG ``°ü dG , ÉØWC�’G ájòZCG , »Ñ£dG Éª©à°SÓd Ió©�ŸG ájò¨àdG

 äGô°�†ëà°ùe , äGô¡£�ŸG , ¿Éæ°SC�’G ÖW »`a óîà°ù�ŸG �™ª°ûdG , ¿Éæ°SC�’G �ƒ°ûM OG�ƒe , ó«ª°�†àdG

 . ÜÉ°ûYC�’G äGó«Ñe , äÉjô£ØdG äGó«Ñe , G�ƒ¡dG Y AÉ°�† dG

¬jG.¢SG , äÉØdÉ°S R�ƒjQ�ƒJGQ�ƒH�’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , (áf�ƒ °TôH) äÉ¨jôH�ƒd �…O ¢ù«L�ƒ Ñ°SEG 08950 , 36 - 30 , ÉZ : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/13 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

BLAZER

RELIVE
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110749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

 É```©£dG á``« �– »```a ```¡à°ù�ŸG Gó```îà°S�’ äÉ```« ë�ŸG ,  ô``µ°ùdG ``FGóH , á«©«Ñ£dG äÉ« ë�ŸG

 �…�ƒà�– »àdG á«©«Ñ£dG äÉ« ë�ŸG , á«©«Ñ£dG äÉ« ë�ŸG øe ¤hC�’G áLQódÉH áf�ƒµ�ŸGh ÜGô°ûdGh

 äÉ« ë�ŸG , ôµ°ùdG �ƒëc Y �…�ƒà�– »àdG á«©«Ñ£dG äÉ« ë�ŸG , á«Ñ°û©dG äÉ°ü îà°ù�ŸG Y

. É«`Ø«à°SE�’G äÉ°ü îà°ùe Y �…�ƒà�– »àdG á«©«Ñ£dG

»°S EG EG ÊÉÑe�ƒc Ôàj�ƒ°S çôjEG �ƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 60606 �…�ƒæ« jCG �ƒLÉµ«°T , 3150 âj�ƒ°S , jGQO ôcGh çhÉ°S 125 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/6/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

112792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. Ü�ƒÑ G øe áY�ƒæ°ü�ŸG áØ«`ØÿG áª©WC�’G

 fG , �ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 Q�ƒj�ƒ«f áj�’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ «g ¿�ƒ°SQófG 700 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/9/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

PURE VIA
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112793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 12 áÄØdG »`a

. äÉcôë�ŸG äGP ájÈdG äÉÑcô�ŸG

»°S EG EG RQ�ƒJ�ƒe GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3000 - 48265 , ¿É`````¨«°ûà«e , â`````jhÎjO , ô```àæ°S ¢ùfÉ```°ù«æjQ 300 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/9/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

113020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 34 áÄØdG »`a

 Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG dP »`a ÉÃ ÑàdG äÉéàæe , �™æ°ü�ŸG hCG ÉÿG ÑàdG

 �•�ƒ```©°ùdG  `ÑJh  °�†�ŸG  ÑJh  ¿�ƒ```« ¨dG  ÑJh  á°UÉÿG  ô```FÉé°S  `` H  ¢UÉÿG  `ÑàdGh

 ÑàdG  äÉéàæe ,  á«fhÎµdE�’G ôFÉé°ùdG (á«ÑW ¢VGôZC�’ ¢ù«d) ÑàdG  FGóHh «àjôµdGh

 ÑàdG  hCG  ôFÉé°ùdG  Úî°ùJ  ¢Vô¨d  ÉgDhGõLCGh  á«fhÎµdE�’G  Iõ¡LC�’G  ,  É¡æ«î°ùJ  ¢Vô¨d

 FÉ°ùdG  ÚJ�ƒµ«ædG  «dÉ  ,  ¥É°ûæà°SÓd ÚJ�ƒµ«ædG  Y  �…�ƒàëj ñÉîH ¥ÓWEG  LCG  øe

 ¥Qh dP »```a É`Ã Ú``æNó�ŸÉH á``°UÉÿG �™`` °ùdG , á``«fhÎµdE�’G ô``FÉé°ùdG »``a Gó```îà°SÓd

 , Ú``jÓ¨dG , ¢�†``aÉæ�ŸGh ô``FÉé°ùdG Ö`` Yh ÑàdG Ö Yh ôFÉé°ùdG ôJÓah ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh

. ÜÉ ãdG OG�ƒYCG , äÉY�’�ƒdG , Ö«÷ÉH �™°V�ƒJ »àdG ôFÉé°ùdG H á°UÉÿG äGhOC�’G

CG QBG ¬jEG ¢SCG RófGôH ¢ùjQ�ƒe Ö« «`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùj�ƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùj�ƒ°S , ¢ûJCG »°S 2000 , JÉ°T �ƒ«f , 3 OhÉæjÔ«L iG�ƒc : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

TAHOE CHROME

MARLBORO DOUBLE PURPLE

alamat1225-R.indd   4 1/2/18   1:46 PM

-141-



(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 12 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG Gójó�–h , ájÈdG äÉÑcô�ŸG

»°S EG EG RQ�ƒJ�ƒe GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 3000 - 48265 , ¿É`````¨«°ûà«e , â`````jhÎjO , ô````àæ°S ¢ùfÉ``°ù«æjQ 300 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/9/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

113155 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 24 áÄØdG »`a

 á«£ZCG , ôjô°ù d á°ûªbCG , ôjô°ùdG äÉ«fÉ£H , (¢ùHÓ�ŸG AÉæãà°SÉH) Éªë d ¿ÉàµdG äÉéàæe

 ¢TÉªb , IRô£�ŸG á°ûªbC�’G , (ôjô°S) äÉ«fÉ£H , ¢TQÉØ�ŸG , ôjô°ù d ¿Éàc äÉ°VÉ«H , ôjô°ùdG

 ,  ø£ dG  è«°ùf  ,  (Úd  HÉJ)  ä�’hÉ£dG  äÉjÉbh  ,  «æ°ûdG  è«°ùf  ,  õjô£àdG  hCG  è«°ùæ d

 õ¨dG ¢VGô```ZC�’ á```°ûªbCG , »à«ÁO , OÒHÉjódG ¿Éàc , (AÉ£Z) óFÉ°Sh , (¢TQÉØ�ŸG)äÉ«fÉ£H

 çÉ``KC�’G , á````«ë°üdG É« «fÉØdG , (è«°ùædG) Ó«fÉØdG , è«°ùædG øe ¬L�ƒdG °TÉæe , è«°ùædGh

 ¢TÉ```ªb , »```°SÒL è«°ùædG , á```«dõæ�ŸG äÉ```°ThôØ�ŸG , Ö```æ dG ¢TÉ``ªb , (á°VÉØ°�†ØdG á«£ZC�’G)

 »£¨j , (è«°ùædG) äÉfÉ£H , (á```«dõæ�ŸG) ¿ÉàµdG , (OÒHÉjO) ¿Éàc , (ôjô°S) ¿Éàc ,  �ƒÑ

 è«°ùf , ±É````  , äGOÉ```°Sh , ¢ùª°T IOÉ°Sh , áL�ƒ°ùæe ÒZ á°ûªbCG ,  ¢V�ƒ©ÑdG äÉµÑ°T , ¢TGôa

 , (¢TGôa á«```£ZCG) OGô``` dG , (¿ÉàµdG) Y áeÓY �™``°V , ôjô G , OÉé°ùdG ôØ°ùdG , ¿�ƒjGQ

. á«`a�ƒ°üdG á°ûªbC�’G , ªî�ŸG

CHEVROLET BOLT EV
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äÉ°ThôØ�ŸGh çÉKCÓd øj�’ �ƒ«f ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«àj�ƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ñª«g �™æ°üe ÖfÉéH , Ü �ƒ H , áãdÉãdG á«YÉæ°üdG ïj�ƒ°ûdG á £æe : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

 âj�ƒµdG , äÉfÉgó d

2017/9/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

113156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a

 . á«ª ÉH á ©à�ŸGh á«FGò¨dG äÓªµ�ŸGh äÉæ«eÉà«`ØdG äGô°�†ëà°ùeh äÉæ«eÉà«`ØdG

»`a.¿G ôØ «f�ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæd�ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæd�ƒg , GOôJhQ G CG 3013 , 455 Éæjh : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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113158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ôf�ƒàdGh , ÷Gh , ø°T�ƒ dGh äÉÁôµdG Gójó�–h , Iô°ûÑdÉH ájÉæ© d á«ÑW ÒZ äGô°�†ëà°ùe

 . äGô°û �ŸGh äÉØ¶æ�ŸGh

»`a.¿G ôØ «f�ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæd�ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæd�ƒg , GOôJhQ G CG 3013 , 455 Éæjh : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/28 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

113422 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

 `jôW øY äÉ``Ñcô�ŸG õ```é  ```«ªëà d á HÉ dG á```d�ƒªë�ŸG JG�ƒ¡dGh âfÎfE�’G Y äÉ «Ñ£J

. É¡àcQÉ°ûe áeóN

»°S EG EG RQ�ƒJ�ƒe GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3000 - 48265 , ¿É`````¨«°ûà«e , â`````jhÎjO , ô````àæ°S ¢ùfÉ```°ù«æjQ 300 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/10/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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113423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

 . äÉÑcôª d âbD�ƒe Góîà°SG Gójó�– , äÉÑcô�ŸG ácQÉ°ûe äÉeóN

»°S EG EG RQ�ƒJ�ƒe GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3000 - 48265 , ¿É`````¨«°ûà«e , â`````jhÎjO , ô````àæ°S ¢ùfÉ```°ù«æjQ 300 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/10/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

113832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôeC�’Gh �ƒHôdGh  ,  á«°SÉ°ù G  øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG  äGô°�†ëà°ù�ŸG

 ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG äGô°�†ëà°ù�ŸG , á«°ùØæàdG äÉHGô£°V�’Gh

 øe êÓ©dGh , ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG äGô°�†ëà°ù�ŸG , »ª°�†¡dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh

 á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG äGô°�†ëà°ù�ŸG , á«```Ñ dG á```«FÉY�ƒdGh á«```Ñ dG äÉ```HGô£°V�’Gh ¢VGôeC�’G

 äGô°�†ëà°ù�ŸG , �…ôµ°ùdG hCG Ö dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE�’G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d

 , �…õcô�ŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG

 á«°ùØædG äÉHGô£°V�’Gh ¢VGôeC�’G øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG äGô°�†ëà°ù�ŸG

 äÉHGô£°V�’Gh ¢VGôeC�’G øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG äGô°�†ëà°ù�ŸG , á« ©dGh

 ¢VGôeC�’G  øe  êÓ©dGh  ájÉb�ƒ d  á«Ñ£dGh  á«f�’ó«°üdG  äGô°�†ëà°ù�ŸG  ,  á« µ«¡dG  á« °�†©dG

 ájÉb�ƒ d á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG äGô°�†ëà°ù�ŸG , á«FÉ°ùædGh á« °SÉæàdG á«d�ƒÑdG äÉHGô£°V�’Gh

 á«Ñ£dGh  á«f�’ó«°üdG  äGô°�†ëà°ù�ŸG  ,  á« °SÉæàdG  äÉHGô£°V�’Gh  ¢VGôeC�’G  øe  êÓ©dGh

 á«Ñ£dG äGô°�†ëà°ù�ŸGh ájhOC�’G ,  á«f�ƒeô¡dG äÉHGô£°V�’Gh ¢VGôeC�’G øe êÓ©dGh ájÉb�ƒ d
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 á«f�’ó«°üdG  äGô°�†ëà°ù�ŸG  ,  »YÉæ�ŸG  RÉ¡÷G  äÉHGô£°VGh  ¢VGôeCG  øe  êÓ©dGh  ájÉb�ƒ d

 äGô°�†ëà°ù�ŸG  ,  GQhC�’ÉH  á ©à�ŸG  äÉHGô£°V�’Gh  ¢VGôeC�’G  øe  êÓ©dGh  ájÉb�ƒ d  á«Ñ£dGh

 . áæµ°ùeh IQGôë d á°�†aÉN äGô°�†ëà°ùe , ÜÉ¡àd�’G äGOÉ°�†e �™e á«Ñ£dGh á«f�’ó«°üdG

»L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH ä�ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùj�ƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùj�ƒ°S , «`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉeÒÁÉ¡æ«é«g : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

113899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô dG , äÉfÓYE�’Gh äÉ«`Ø ÿG , äÓé�ŸGh ë°üdG , äÉfÓYE�’Gh äGQ�ƒ°ûæ�ŸGh áYÉÑ£dG

 ,  á©àeC�’G  IQÉªà°SG  ,  äÉØ ¨�ŸG  ,  áj�ƒ¡dG  äÉbÉ£H ,  FÉ°SôdG  ,  IQÉjõdG  äÉbÉ£H dP  »`a  ÉÃ

 ,  Oó÷G  Ú`ØX�ƒ�ŸG  äÉÑ«àc  ,  �…O  »°ùdG  AÉ£Z  ,  äGôFÉ£dG  ¿GõJG  FÉØ°S  ,  O�ƒb�ƒdG  äÉÑ«àc

 á©àeCG äÉbÉ£H , , á©àeC�’G äÉbÉ£H , IôFÉ£dG ¤EG O�ƒ©°üdG äÉbÉ£H , äGQ�ƒ°ûæe , äÉ °ü �ŸG

 . ¥Q�ƒdG øe áY�ƒæ°üe ¢SÉ«cCG , äÉbÉ£ÑdG eÉM , ÓbC�’G , ºbÉ£dG

 .´. .¢T ÊÉª©dG ¿GÒ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 85 : Ü.¢U , �‹hódG Ö«°ùdG QÉ£e  : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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114046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 »`Ø«X�ƒdG ìÉéædG É�› »`a É¡eGóîà°S�’ º«« àdG äÉ«é¡æeh º ©àdG ä�’É�› »`a ç�ƒëÑdG

 º ©àdG  ä�’É�›  »`a  äÉe�ƒ ©�ŸG  º°�†j  âfÎfE�’G  áµÑ°T  Y  �™b�ƒe  Ò`a�ƒJh  ª©dG  ¿Éµeh

. á eÉ©dG i�ƒ dG ôj�ƒ£Jh »`Ø«X�ƒdG ìÉéædG ä�’É�› »`a É¡eGóîà°S�’ º«« àdG äÉ«é¡æeh

fEG , âcBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 52243 G�ƒjCG , »à«°S G�ƒjCG , jGQO âcBG 500 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

114047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«°ùØædG äÉ°U�ƒëØdG É�› »`a á« eÉµàdG çÉëHC�’G : Gójó�– , á«ª« ©àdG ç�ƒëÑdG äÉeóN

 äGÈN , �•É�‰C�’G IOó©àe äÓ« ëàdG , IôµàÑ�ŸG äÉª«« àdG , »YÉæ£°U�’G AÉcòdG , áÑ°S�ƒë�ŸG

 ä�’É�›  »`a  äÉe�ƒ ©�ŸGh  çÉëHC�’G  èFÉàf  ó J  á«fhÎµdEG  �™bG�ƒe  Ò`a�ƒJ  äÉeóN  ,  º ©àdG

 äÓ« ëàdG  ,  IôµàÑ�ŸG  äÉª«« àdG  ,  »YÉæ£°U�’G  AÉcòdG  ,  áÑ°S�ƒë�ŸG  á«°ùØædG  äÉ°U�ƒëØdG

 Ò`a�ƒJ  äÉeóN  ,  º« ©àdG  É�›  »`a  Góîà°SÓd  º ©àdG  äGÈNh  ,  �•É�‰C�’G  IOó©àe

 , áÑ°S�ƒë�ŸG á«°ùØædG äÉ°U�ƒëØdG É�› »`a á« eÉµàdG çÉëHC�’ÉH á ©à�ŸG á«ªbôdG äGQ�ƒ°ûæ�ŸG

 º``` ©àdG äGô```ÑNh , �•É```�‰C�’G IOó©àe äÓ« ëàdG , IôµàÑ�ŸG äÉª«« àdG , »``YÉæ£°U�’G AÉcòdG

. á eÉ©dG i�ƒ dG ôj�ƒ£Jh »æ¡�ŸG ôj�ƒ£àdGh º« ©àdG ä�’É�› »`a Góîà°SÓd

ACTNext

ACTNext
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fEG , âcBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG , 52243 G�ƒjCG , »à«°S G�ƒjCG , jGQO âcBG 500 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

114095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

 Ü�ƒ```Ñ Gh õ```ÑÿGh â```j�ƒµ°ùÑdGh ©µdGh âj�ƒµ°ùÑdG øe ¿�ƒµàJ »àdG äÉ````Hhô°û�ŸGh á`jòZC�’G

 äÉHhô°û�ŸGh áJ�’�ƒc�ƒ°ûdGh áµ ©dGh Ü�ƒÑ G Y áªFÉ dG áØ«`ØÿG ájòZC�’Gh Ü�ƒÑ G ìG�ƒdCGh

 äÉj�ƒ Gh  óªé�ŸG  �…OÉHõdGh  Ëôc  ¢ùjB�’Gh  á«FGò¨dG  ä�ƒjõdGh  áJ�’�ƒc�ƒ°ûdG  Y  áªFÉ dG

 ¿É```a�ƒ°ûdGh  ``©µdGh  è`` ã�ŸG  �…É``°ûdGh  hÉ````cÉµdG  `` Y  áªFÉ dG  äÉHhô°û�ŸGh  hÉcÉµdGh  Ióªé�ŸG

 á``©jô°S á```fhôµ©�ŸG , i�ƒ Gh ô```FÉ£ØdG , ©µ d i�ƒ`` G i�ƒ Gh äÉ```j�ƒ Gh äÉ``æé©�ŸGh

 áª©WC�’Gh RQC�’G ©ch , äÉj�ƒ Gh QÉ°ûØdGh , Gõà«ÑdGh ô`FÉ£ØdGh ´Éæ©ædG äÉj�ƒ M , Ò°�†ëàdG

. äÉ°ûjhóæ°ùdGh RQC�’G Y áªFÉ dG áØ«`ØÿG

ó«à«ª«d ÜhQ�ƒj º«à°ù«°S èæ«à°SÉcOhôH ôfÒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ« µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 7 ±EG 1 �ƒ« HO , ¿óæd , âjÎ°S hQ�ƒÑdQÉe âjôL 16 , ¢ShÉg ôfÒJ : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 Ióëà�ŸG áµ ª�ŸG , ¢SEG ¢ûJEG

2017/11/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL
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114122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 3 áÄØdG »`a

 øj�ƒ J  äGô°�†ëà°ùe  ,  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°�†ëà°ùe  ,  «¶æàdG  äGô°�†ëà°ùe  ,  ¿�ƒHÉ°üdG

 ««µJ äGô°�†ëà°ùe , �ƒÑeÉ°ûdG , ô©°ûdG èj�ƒ�“ äGô°�†ëà°ùe , ô©°ûdG �ƒ°ùZ , ô©°ûdG Ñ°Uh

 ¢S�ƒe , ô©°ûdG ¬«c�’ , ô©°ûdG ÚjõJ äGô°�†ëà°ùeh ô©°ûdG «MÉ°ùe , ô©°ûdG ¢T�ƒ°TQ , ô©°ûdG

 FÉ°S , ô©°ûdG Ö«WôJ äGô°�†ëà°ùe , ô©°ûdG L , ô©°ûdG °U äGô°�†ëà°ùe , ( L) ô©°ûdG

 É°ùàZ�’G äGô°�†ëà°ùe , ô©°ûdG «f�ƒJh äÉÁôc , ô©°ûdG ä�ƒjR , ô©°ûdÉH ¢UÉÿG áæjõdG

 . ¥ô©dG áëFGQ ádGREG äGô°�†ëà°ùeh ¥ô©àdG º«¶æJ äGô°�†ëà°ùe , Éª Gh ¢TódÉH

»°S G »H ôØ« f�ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

ájõ« µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ióëà�ŸG áµ ª�ŸG , ójÉ°ù«°SÒe , Gôjh , âjÓæ°U äQ�ƒH : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

114283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 29 áÄØdG »`a

 ````ª©d äGô```°�†ëà°ùe , AÉ°ù```` G ¥ô```e , äÉ````HQ�ƒ°ûdG , º``ë dG ¥ô```e äGõ````côe , �ƒ````ë dG ¥ô```e

 áHQ�ƒ°ûdG äÉ£ N , ájÒ©°ûdG áHQ�ƒ°T ,  AÉ°ù G  äGõcôe , á```jQ�ƒØdG äÉ```HQ�ƒ°ûdG ,  äÉHQ�ƒ°ûdG

 , ºë dG ¥ôe äGRÉcQ , ¥ô�ŸG , RQC�’G �™e ájQ�ƒØdG áHQ�ƒ°ûdG äÉ£ N , ájÒ©°ûdG �™e ájQ�ƒØdG

 , º```  Ó``g , �ƒ````  äÉ°UÓN , Ióªé�ŸG �ƒë dG , áX�ƒØë�ŸG �ƒë dG ,  Iô°�†ë�ŸG �ƒë dG

 ¢Sójô dG , Ióªé�ŸG ájôëÑdG ä�’�ƒcCÉ�ŸG , áX�ƒØë�ŸG ájôëÑdG ä�’�ƒcCÉ�ŸG , èdÉ©e �…ôëH É©W

 äGhGô°�†ÿG , áN�ƒÑ£�ŸG äGhGô°�†ÿG , Ióªé�ŸG äGhGô°�†ÿG , Ióªé�ŸG äGhGô°�†ÿG , ñ�ƒÑ£�ŸG

SCALPFOODS
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 ÜQ ,  ºWÉª£dG  ¿�ƒé©e ,  äGhGô°�†ÿG ¢S�ƒe ,  ô£ØdG  ,  äGhGô°�†ÿG äÉ£ °S  ,  áX�ƒØë�ŸG

 ô£ØdG , á¡µæ�ŸG äGô°ùµ�ŸG ,  Iô°�†ë�ŸG äGô°ùµ�ŸG , cCÓd á É°üdG á÷É©�ŸG QhòÑdG , IQhóæÑdG

 Óg , äÉÑ ©�ŸG , Hô�ŸG , áX�ƒØë�ŸG ¬cG�ƒØdG , Iõ¡é�ŸG ¬cG�ƒØdG , Ióªé�ŸG ¬cG�ƒØdG , ñ�ƒÑ£�ŸG

 ,  É©£ d  Ó¡dG  ,  ôµ°ùdÉH  IÉ£¨e  ¬cG�ƒa  ,  ôµ°ùdÉH  áN�ƒÑ£�ŸG  ¬cG�ƒØdG  ,  ¬cG�ƒØdG  (» L)

 ¢�†ªM äÉ`````Hhô°ûe ,  á```æÑ÷G ,  (Ö```« G  äÉ```éàæe) Ió````°û dG  ,  Ö« G  ,  Ö«`` M äÉéàæe

 , Ö«``` G `FGóH , �™°VôdG É````ØWCÓd ¢ù«d , (IQO�ƒÑdG) ±É÷G Ö```« G ,  IóHõdG , «àcÓdG

 ø`````gO , »````JÉÑædG øª°ùdG , cCÓd á`` HÉ dG ¿�ƒ```gódGh ä�ƒ```jõdG , �…OÉ`````HõdG Í````d , R�ƒ``` dG Ö« M

 ÒZ , cCÓd á HÉ dG á«FÉ�ŸG äÉfG�ƒ« G , ¢�†«ÑdG , êÉLódG ¢�†«H , ( �ƒ ) êÉLódG , ôjõæÿG

 ÚJhÈdG , áX�ƒØë�ŸG AÉ«d�ƒ°UÉØdG , èdÉ©�ŸG ¢�†«ÑdG , á« G ÒZ , ájô°ûb Éª°SCG  ,  á« G

 . �…ô°ûÑdG Ó¡à°SÓd

fG �ƒc �ƒJ�ƒe�ƒæ«LG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉHÉ«dG , 104-8315 �ƒ«c�ƒW , �ƒc - �ƒ°ûJ , �ƒ°ûJ -1 »°TÉH�ƒ«c 15-1 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

114284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

 , á«°ù«FôdG É¡JÉf�ƒµªc �ƒjO�ƒ°üdG ájOÉMCG äÉà«eÉJ�ƒ Z Y �…�ƒà�– »àdG HG�ƒàdG , HG�ƒàdG

 , õ«f�ƒjÉ�ŸG , IQhóæÑdG á°ü °U , Ö°ûJÉµdG , �ƒ¡£dG ìÓeCG , áW�ƒ î�ŸG HG�ƒàdG , á¡µædG äGRõ©e

 äÉ°ü °U , QÉë�ŸG á°ü °U , É Ñ°ùe áLhõª�ŸG äÉ°ü °üdG , ( HG�ƒJ) äÉ°ü °üdG , á£ °ùdG HG�ƒJ

 á°ü °U , ºë dG ¥ôe äÉ°ü °U , Ø ØdÉH á°ü °üdG , « îàdG AÉe , ÿG , »cÉjÎdG ÑW

 Éª©à°SÓd  I�ƒ¡£�ŸG  QhòÑdG  ,  ôµ°ùdG  Ö°üb  °ùY  ,  á«©«ÑW  äÉ«   ,  ôµ°ùdG  ,  Éj�ƒ°üdG

 I�ƒ¡ dG  ,  I�ƒ¡ dG  ,  ( HG�ƒJ)  ôëÑdG  ÜÉ°ûYCG  ,  ```Ø ØdG  ,  OôÿG ,  GQÉ``¡H  ,  äGQÉ¡H  hCG  HG�ƒàc
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 ,  Ö« G  �™e  I�ƒ¡ dG  äÉHhô°ûe  ,  I�ƒ¡ dG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°û�ŸG  ,  Ò°�†ëàdG  á©jô°ùdG

 , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°û�ŸG , hÉcÉµdG , á°üªë�ŸG I�ƒ¡ dG äÉÑM , á«YÉæ£°U�’G I�ƒ¡ dG

 äGô°�†ëà°ùe , á«dõæ�ŸG äÉjÉ¨ d �ƒë dG äÉ bôe , �…É°ûdG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°û�ŸG , �…É°ûdG

 , á°û¡dG IQòdG FÉbQ , á °Tô dG , Ü�ƒÑ G ìG�ƒdCG , ¢üªë�ŸG õÑÿG , �ƒ¡£�ŸG RQC�’G , Ü�ƒÑ G

 áfhôµ©�ŸG  ,  Ò°�†ëàdG  á©jô°S  áfhôµ©�ŸG  ,  õdO�ƒædG  áfhôµ©e  ,  ¿É````a�ƒ°ûdG  «bO  ,  áfhôµ©e

 á```«H�’õdG ,  á```«æ«°U ôFÉ£a ,   I�ƒ°ûë�ŸG IQhó�ŸG  á```æ«é©dGh ,  á``fhôµ©�ŸG  ,  (ÉH�ƒ°ù«cÉj) á« �ŸG

 äGôc , ºë dGh áæÑ÷ÉH I�ƒ°ûë�ŸG áæ«é©dG , »°T�ƒ°S , I�ƒ¡£e , QÉîÑdÉH Iô°�†ë�ŸG á«æ«°üdG

 äGhGô°�†ÿG �™e �ƒ¡£�ŸG RQC�’G øe É°SÉ°SCG ¿�ƒµàj �…Q�ƒc ÑW) ÜÉÑª«Ñ«H , �ƒJhõjôdG RQCG , RQC�’G

 ÑW ,  ÊÉHÉ«dG  ÉjQhódG  ÑW ,  É«fGõ dG  ,  ÊÉHÉ«dG  ÚJGô¨dG  ÑW ,  (áaÉ°�†�ŸG  é©dG  º

 , áfhôµ©�ŸG É¡°SÉ°SCG »àdG IõgÉ÷G äÉÑL�ƒdG , » �ŸG RQC�’G , (ºë dG ¥ôeh ºë dG �™e RQCG) hÓ«H

 , Oô``à°SÉµdG , äÉ°ûeô �ŸG , äÉ``j�ƒ G , á``«°ûë�ŸG Ó«JQ�ƒàdG FÉØd , á°S�ƒÑª°ùdG , Ió```«°ü©dG

 , fÉ ædG , Gõà«ÑdG , ºë dG ôFÉ£°T , �ƒ°ûë�ŸG ©``µdG , ôFÉ£°ûdG , ©``µdGh õ```ÑÿG , á```X�ƒÑdG

 äÉ£ N , »µ«°ùµ�ŸG Ó«JQ�ƒàdG õÑN , �ƒàjQ�ƒÑdG , (á``« e IQP Ó```«JQ�ƒJ) �ƒ```cÉJ , º```  ô`FÉ£a

 , É©£ d íª dG «bO , «bódG , ¬cG�ƒØdG äÉé ãe äÉ£ N , áX�ƒÑdG áLõeCG , IÓë�ŸG ôFÉ£ØdG

 äÉ¡µædG , ájô£©dG ä�ƒjõdG øe â``°ù«d , É```©£ d á```jô£©dG äGô```°�†ëà°ù�ŸG , É```c�ƒ«HÉàdG «```bO

 á¡µæ�ŸG OG�ƒ�ŸG , ájô£©dG ä�ƒjõdG GóY , äÉHhô°ûª d äÉ¡µædG , ájô£©dG ä�ƒjõdG GóY , É©£ d

 . IÒªÿG , õ«ÑÿG ¥�ƒë°ùe , Éà°SÉÑdG áfhôµ©e á°ü °U , (Ó«fÉØ d jóH) Ú «fÉa , I�ƒ¡ d

fG �ƒc �ƒJ�ƒe�ƒæ«LG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉHÉ«dG , 104-8315 �ƒ«c�ƒW , �ƒc - �ƒ°ûJ , �ƒ°ûJ -1 »°TÉH�ƒ«c 15-1 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/9 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
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114336 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 9 áÄØdG »`a

 á```« «°S�ƒ�ŸG äÓ````«é°ùàdGh �ƒ```jó«`ØdG ÜÉ```©dCGh á«fhÎµdE�’G Ö```àµdGh äÉ````«�›ÈdG äÉ```` «Ñ£J

 . ádÉ ædG JG�ƒ¡dG äÉ «Ñ£Jh á«fhÎµdE�’G

ø°ûjQ�ƒHQ�ƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ````j�’�ƒdG , 60523 �…�ƒ````æ« jG , hô`````H hG , GRÓH Ró```dÉfhócÉe ¿h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG

2017/11/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

114462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

 , «bódG , �ƒZÉ°ùdG , Éc�ƒ«HÉàdG , RQC�’G , ôµ°ùdG , á«YÉæ£°U�’G I�ƒ¡ dG , hÉcÉµdG , �…É°ûdG , I�ƒ¡ dG

 , ¢ùHódG , °ù©dG , äÉé ã�ŸG , äÉj�ƒ G , äÉæé©�ŸG , õÑÿG , Ü�ƒÑ G øe Ió©�ŸG äGô°�†ëà°ù�ŸG

, äGQÉ¡ÑdG , ( HG�ƒJ)äÉ°ü °üdG , ÿG , OôÿG , í �ŸG , õ«ÑÿG ¥�ƒë°ùe ,  IÒªÿG ¥�ƒë°ùe

 ,  Ü�ƒÑ G  ÚëW  øe  Ió©�ŸG  áØ«`ØÿG  ájòZC�’G  äÉéàæe  ,  áN�ƒÑ£�ŸG  Ü�ƒÑ G  ,  Ü�ƒÑ G

 Ió©�ŸG áØ«`ØÿG ájòZC�’G äÉéàæe , ¢ùWÉ£ÑdG ÚëW øe Ió©�ŸG áØ«`ØÿG ájòZC�’G äÉéàæe

 É¡°SÉ°SCG  »àdG  FÉbôdG ,  IQòdG «bO FÉbQ ,  �ƒcÉàdG  FÉbQ ,  äÉ°ûeô �ŸG ,  RQC�’G ÚëW øe

 ìG�ƒdCG , Ü�ƒÑ G É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑL�ƒdG , Ü�ƒÑ G É¡°SÉ°SCG »àdG FÉbôdG , Úë£dG

 , RQC�’G É¡°SÉ°SCG »àdG áª©WC�’G , ábÉ£dG ìG�ƒdCGh Ü�ƒÑ G ìG�ƒdCG , Ü�ƒÑ G É¡°SÉ°SCG »àdG ájòZC�’G

 áØ«`ØÿG ájòZC�’G , (RQCG) ©µdG , ïØæ�ŸG RQC�’G , RQC�’G FÉbQ , RQC�’G äÉ°ûeô e , RQC�’G FÉbQ

 IQòdG øe áØ«`ØÿG äÉÑL�ƒdG , áj�ƒ°û�ŸG IQòdG , QÉ°T�ƒÑdG , áN�ƒÑ£�ŸG IQòdG , IQòdG øe Ió©�ŸG

 áØ«`ØÿG  ájòZC�’G  ,  AGôØ°üdG  IQòdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG  ájòZC�’G  äÉéàæe  ,  áN�ƒØæ�ŸG

 Y  í ª�ŸG  âj�ƒµ°ùÑdG  ,  ¢ûeô �ŸG  «bôdG  õÑÿG  ,  AGôØ°U  IQP  Y  �…�ƒà�–  »àdG  á µ°û�ŸG

 , Ü�ƒÑ G QhòH , �’�ƒfGô÷G É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑL�ƒdG ìG�ƒdCG , �’�ƒfGôL , Ió Y µ°T

Happy Studio
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ¬```cG�ƒØdGh ¥ó````æÑdG , Ü�ƒ```Ñ G øe §```« N Y �…�ƒà�– »àdG á````Ø«`ØÿG á````jòZC�’G , Iô°�†ë�ŸG

 áØ«`ØÿG ájòZC�’G , (i�ƒ M) £¨�ŸG ¥óæÑdG , HG�ƒàdG ábôe , äÉ°ü °üdG , (i�ƒ M) áØØé�ŸG

 ájòZC�’G , AGôØ°üdG IQòdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG ájòZC�’G äÉéàæe , �’�ƒfGô÷G É¡°SÉ°SCG »àdG

. É¡æe èjõ�ŸG hCG Ü�ƒÑ G , IQòdG , Ü�ƒÑ G øe É°SÉ°SCG ¿�ƒµàJ »àdG cCÓd IõgÉ÷G áØ«`ØÿG

 fG , �ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 Q�ƒj�ƒ«f áj�’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ «g ¿�ƒ°SQófG 700 : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC�’G Ióëà�ŸG äÉj�’�ƒdG

2017/11/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

114702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóNh �…QÉéàdG «dódG äÉe�ƒ ©e Ëó Jh �™ªLh IQÉéàdGh ájQÉéàdG äÉe�ƒ ©�ŸG äÉeóN

 äÉeóÿG �™«ªL Ò`a�ƒJ dP »`a ÉÃ á«fÓYEG äÉMÉ°ùe QÉéjEGh Ò`a�ƒJh j�ƒ°ùàdGh äÉfÓYE�’G

. á«�ŸÉY ôJ�ƒ«Ñªc áµÑ°T ÈY ÓYCG IQ�ƒcò�ŸG

. .P.¢T �ƒc �…Q�ƒé«J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 QhÉ```J �ƒ``` c ô``````«f ``````æjó «H ¬```jG �ƒ````` H êÓ```«`a ¢ù````«fõ«H , 2 ````Ø«d : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG
Ióëà�ŸG á«Hô©dG äGQÉeE�’G , »HO IôjódG /QG

2017/11/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ
. .¢T ájôµØdG á«µ ª d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : ``````````«c�ƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

WALIF
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   102859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ�ŸG

  IQÉéà�d AÉMóe AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/5/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

. ºLÉæŸG »`a ôØ²G �É¨°TCG ä’BG

  

  � � ¢T ôØ²G �FGƒ°S �ƒ�² á�eÉµàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

    ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©�d è«�ÿG - …ÒãµdG ÖLQ : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG

  

   �.�.¢T ábÉ£dG äÉeóÿ á«bô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©�d è«�ÿG - …ÒãµdG ÖLQ : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   104016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

. äGôFÉW

  

   � � ¢T ¿GÒ£�d á«bô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©�d è«�ÿG - …ÒãµdG ÖLQ  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ádƒª²G �jôØJ , øë°ûdG äGQÉ«°S ÒLCÉJ , øë°ûdG

  

   � � ¢T á«à°ùLƒ�dG ¥ÉaB’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©�d è«�ÿG - …ÒãµdG ÖLQ  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   104018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG

  

   � � ¢T §ØædG �ƒ�M �ƒ�² á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©�d è«�ÿG - …ÒãµdG ÖLQ  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájÒÿG �ÉªYCÓd �GƒeC’G ™ªL

  

   ájÒÿG �ÉªYCÓd ÊGhÈdG óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 695 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©�d è«�ÿG - …ÒãµdG ÖLQ  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

104197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN

  

   � � ¢T IQÉéà�d AÉØ°üdG �jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 707 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN

  

   � � ¢T IQÉéà�d AÉØ°üdG �jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 707 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

 

  á«æeÉ°†J - ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á�ãdG �Ñ�à°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdGh á«ë°üdG äGhOC’Gh AÉæÑdG OGƒe ™«H

 

  IQÉéà�d »ë�°üŸG ô°UÉf øH QóH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É«�«HƒŸGh ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ

 

  IQÉéà�d »ë�°üŸG ô°UÉf øH QóH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG

 

   IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûª�d ¥QRC’G §«ëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«�°UC’G ádÉ²G ¢�Y ®ÉØë�d áfÉ«°üdG �ãe í«�°üàdGh äGQÉ«°ùdG �«°ùZ áeóN Ëó�J

  

  �.�.¢T É°ûæ«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉHÉ«dG , Éjƒ°S Éµ«eÉc 2591141 : Ü.Q 3 - 1007 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

    á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d »FÉæ¡dG áØ«�N  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1177 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG �«¶æàd äGRÉØbh ¢Tôah äÉéæØ°SEG

  

  �.�.¢T É°ûæ«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉHÉ«dG , Éjƒ°S Éµ«eÉc 2591141 : Ü.Q 3 - 1007 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

    á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d »FÉæ¡dG áØ«�N  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1177 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

108654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ù�d ™«ª°ûàdGh ™«ª�àdGh �«¶æàdG äGõ«¡Œ

  

  �.�.¢T É°ûæ«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉHÉ«dG , Éjƒ°S Éµ«eÉc 2591141 : Ü.Q 3 - 1007 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

    á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d »FÉæ¡dG áØ«�N  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1177 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 OGƒeh  Oƒ�÷Gh  è«°ùædGh  �hôµdGh  á«�£ŸGh  á«fó©ŸG  í£°SC’G  ájÉª²  á«FÉ«ª«c  äGõ«¡Œ

. QƒgóàdG øe äGQÉ«°ùdG AGõLCG øª°†J á«µ«à°SÓH

  

  �.�.¢T É°ûæ«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉHÉ«dG , Éjƒ°S Éµ«eÉc 2591141 : Ü.Q 3 - 1007 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

    á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d »FÉæ¡dG áØ«�N  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1177 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

109867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  …ôª©ŸG ⁄É°S ¿É£�°S ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 3262 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   9 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. Úd’ódG ÖJÉµe , äGQÉ�©dG áWÉ°Sh

 

   ácÈdG ¢SGÈf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1459 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110397 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

  � � ¢T á°ûªbCÓd »µ�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 5 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   10 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  35 áÄØdG »`a

. á�«�ãdG äGó©ŸGh á«£ØædGh á«fóŸG á°Sóæ¡dG

 

   IQÉéà�d »Ñ«gƒdG óªfi øH ó«©°S øH ¿ÉØ�N á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2209 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ( …ó«¡“h á°VhQ ) �ÉØWCG ¢VÉjQ

 

  áãjó²G äGQÉæŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3733 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   11 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG º«�©J , …ó«¡“ , á°VhQ

 

  áãjó²G äGQÉæŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3733 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 ƒ```jó«`ØdG  á```Wô°TC’ êÉàfE’G  ó```©H  Ée á£°ûfCG  ,  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  á«FÉªæ«°ùdG  �ÓaC’G êÉàfEG

 ,  á«fƒjõØ�àdG èeGÈdGh ƒjó«`ØdGh á«FÉªæ«°ùdG �ÓaC’G ™jRƒJ á£°ûfCG , ácôëàŸG Qƒ°üdG hCG

. äƒ°üdG �«é°ùJ á£°ûfCG

 

  IQÉéà�d áæ«æ÷G IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511 : Ü.Q 963 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   12 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110876 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. º««îàdG �RGƒdh ™«H , �É«ÿG IQÉŒ

 

  � � ¢T á«còdG ábô£ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q  1515 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  IQÉéà�d áæ°SGƒ²G …OGh ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/6/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   13 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG ±QÉ°üŸG á«©ªL

 

  á«fÉª©dG ±QÉ°üŸG á«©ªL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ôjƒÿG 133 : Ü.Q 2287  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

111397 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ( á«�°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG) ÜÉ©dC’G ¿óeh á«�°ùàdG ¿óe á£°ûfCG

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á«�NGódG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 614 : Ü.Q 99 : Ü.¢U: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   14 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

   á�eÉ°ûdG ihõf QGƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äÉeóÿG

 

  � � ¢T á«dhódG ÒcQÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   15 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114719 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh QƒîÑdGh Qƒ£©dG

 

  �.�.¢T á«ŸÉ©dG AGôeC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 696 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

 

  ôjƒ£àdG äÉeóNh á«é«JGÎ°S’G ™jQÉ°ûª�d QÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   16 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. �Éª°SC’G

 

  � � ¢T á�°üàŸG äÉ£«ëŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. »�NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

 

   º«eÉ°üà�d áeÉîØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 :  Ü.Q  380 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   17 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ïHÉ£eh ºYÉ£e

 

  IQÉéà�d ójó÷G ºbôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 á«YGQõdG äÓà°ûdGh áæà°ùÑdGh á``YGQõdG »````a áeóîà°ùŸG äÉjhÉª«µdGh á«``æ«LhÎ«f Ió```ª°SCG

 IOQGƒdG  äÉéàæŸG  áaÉch  IQÉ°†dG  ÜÉ°ûYC’Gh  äÉ``jô£ØdG  äGó«```Ñe  Gó```Y  á```«YGQR  äÉjhÉª«ch

. »©�°ùdG �«æ°üàdG øe (1) áÄØdÉH É¡©«ªL

 

  � � ¢T »YGQõdG ôjƒ£à�d á«ŸÉ©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   18 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üàdG AÉ°ûfEGh á«ªbôdG áYÉÑ£dG

 

  IQÉéà�d …OÉÑdG óªfi �°ü«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 518 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

  Iõ«ªàŸG �eC’G IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 318 : Ü.Q 348 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 1225.indd   19 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

   IQÉéà�d á�eÉ°ûdG è«�ÿG á�°ù�°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 

   AGô°†ÿG áæjóŸG ¢�à�e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2295 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   20 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 

  � � ¢T á©HQC’G øjOÉ«ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131: Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ°ûYC’Gh QƒªàdGh �°ù©dG ™«H

 

  QƒªàdGh »©«Ñ£dG �°ù©�d »Hô¨dG ôé²G IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1169 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   21 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉéàæŸG ™«H

   

  …Qƒ÷G �CG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 395 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæa äÉeóN

 

   � � ¢T QÉªãà°S’Gh IQÉéà�d ¢SƒHódG �°ü«`a ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   22 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™«H äGó©eh ä’BG

 

   � � ¢T ájQÉéàdG ÊGhôY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

. RQC’G

 

   � � ¢T �hÉJ »L ƒ«�HO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 678 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   23 1/2/18   1:27 PM
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉ«°V äÉeóN Ëó�J

 

  �.�.¢T á«Hô©dG É«fódG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 289 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. äÉjôªîŸGh QƒîÑdGh Qƒ£©dG ™«æ°üJ

 

   Oƒ©�d êƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 92005804 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   24 1/2/18   1:27 PM
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113968 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°U äÉeóN

 

  � � ¢T á«dhódG ÒcQÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh äÉ«`Ø°ûà°ùŸGh ¥OÉæØdG äÉeõ�à°ùe ójQƒJ

  

   IQÉéà�d ‹ƒ°üdG �°ü«`a ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   25 1/2/18   1:27 PM
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114241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ájôëÑdG AÉ«MC’Gh á«µª°ùdG äÉéàæŸGh �Éª°SC’G ßØM

  

  � � ¢T á«FGò¨dGh á«µª°ùdG äÉYÉæ°ü�d QÉØX ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi ,  ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. �ôc …É°T ¢¡�e

 

  á«æWƒdG QƒgõdG ¿Gó«e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 323 : Ü.Q 107 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   26 1/2/18   1:27 PM
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114324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ù�d áæjõdG äGhOCG ™«H

  

   IQÉéà�d »MGhôdG ¿É£�°S øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 418 : Ü.Q 312 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á°ûªbC’G ™«H

 

   � � ¢T ¥ƒ°ùà�d Ú©dG Qƒf õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 99379758 : ºbQ �JÉg , 318 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1225.indd   27 1/2/18   1:27 PM
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114303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ``eóÿGh ™````�°ù�d ø````«©FÉÑdGh ø``jÎ°ûª�d á`````«fhÎµdEG ¥ƒ`````°S ô```«aƒJh ¿Ó`````YE’G äÉ````eóN

 äÉeóNh �jƒ°ùàdGh ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Échh á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG ájQGOE’G IóYÉ°ùŸGh

 ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª�d á�ª÷G hCG áFõéàdG äÉeóNh áÑ°SÉëŸGh ájQÉJôµ°ùdG

 ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóNh á«Ñ£dG äGOGóeE’Gh á«ë°üdGh

. á«fÓYEG hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’

 

…O »J �G ,ƒc »Lƒ�æµJ ø°û«eQƒØfG ‹ƒL �fÉ«éjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒgõ¨fÉg , âcÎ°ùjOƒ°û¨fƒZ , OhQhÉª¨fÉ«°ùcG #2 �æjó�H 1ºbQ ±G 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

114304 : 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 »``dB’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

 …O »J �G ,ƒc »Lƒ�æµJ ø°û«eQƒØfG ‹ƒL �fÉ«éjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒgõ¨fÉg , âcÎ°ùjOƒ°û¨fƒZ , OhQhÉª¨fÉ«°ùcG #2 �æjó�H 1ºbQ ±G 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
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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÉHÉ¡àd’Gh á«°ShÒØdG ¢VGôeC’G á÷É©eh ájÉbƒ�d Ió©ŸG ájô°ûÑdG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 ¢VGôeC’Gh  ⁄C’Gh  »Ñ°ü©dG  RÉ¡÷Gh  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö��dG  ¢VGôeCGh  á«JGòdG  áYÉæŸGh

 ¢VGôeCGh ¿ƒ«©dG  ¢VGôeCGh �GQhC’Gh ¢†jC’G ¢VGôeCGh ájƒ©ŸG  ájó©ŸG  ¢VGôeC’Gh ájó�÷G

 . äÉMÉ��dGh »°ùØæàdG RÉ¡÷G

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``°SÒLƒ«f , �```jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ```°ùfƒL ó```fG ¿ƒ```°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 Ú```LÉ©eh ¿Éæ```°SC’G �```«¶æJh º``ØdG áaÉ¶f äGô°†ëà°ùeh ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe

 ¿É```æ°SC’G  º�WCG  �«```¶æàd  äGô```°†ëà°ùeh  ¿Éæ°SC’G  �«¶æàd  �FÉ°S  äGô°†ëà°ùeh  ¿Éæ°SC’G

 ¢ùØæàdG äGô£©eh (á«ÑW ÒZ) ºØdG ñÉîHh (á«ÑW ÒZ) ¿Éæ°SC’G �ƒ°ùZh ºØdG �ƒ°ùZh

 á«eÓ¡dG OGƒŸG ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJh (á«ÑW ÒZ) ��²G äÉNÉîHh ¢ùØæà�d á°û©æe §FGô°Th

 äGô°†ëà°ùe) ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe ™e áHô°ûe §FGô°T ¿Éæ°SC’G ¢†««ÑJh (�÷G)

 Ö«WôJ ¥ƒë°ùeh ¿É```æ°SC’G ¥ƒ```ë°ùeh ¿É```æ°SC’G º```�WCG ™«```ª�Jh ¿Éæ°SC’G ™«ª�Jh (�«ªéàdG

 . ¿Éæ°SC’G øe (Ò÷G) Ö°SGhôdG ádGREG »`a »°üî°ûdG �Góîà°SÓd ¢UGôbCGh ¿Éæ°SC’G

 »æÑeƒc �ÑeÉL ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 45202ƒjÉghCG , »JÉæ«°ùæ«°S , GRÓH �ÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÓ«JƒŸGh ¥óæØdGh äÉjÒàaÉµdGh »gÉ�ŸGh áàbDƒŸG áeÉbE’Gh ÜGô°ûdGh �É©£dG ÒaƒJ äÉeóN

 áàbDƒŸG ºYÉ£ŸGh áØ«ØÿG äÉÑLƒdG �ó�J »àdG ºYÉ£ŸGh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ºYÉ£ŸG

 á```«æµ°S �``�°T á``eÉbE’G �É``fi ÒLCÉJ ÖJÉµeh ÜGô°ûdGh �É©£dG Ëó�Jh ÚàfÉµdG á��æàŸG hCG

. QÉÑdG áeóNh »bóæØdG õé²Gh á«MÉ«°ùdG �RÉæŸGh áàbDƒŸG øcÉ°ùŸG ÒLCÉJh

 ø°ûjQƒHQƒc øjQGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 32837 GójQƒ�a óf’QhG , �jGQO Îæ°S øjQGO 1000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

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

114554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉjÎ«aÉµdGh  »gÉ�ŸGh  áàbDƒŸG  áeÉbE’Gh  ÜGô°ûdGh  �É©£dG  ÒaƒJ  äÉeóN

 »àdG ºYÉ£ŸGh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ºYÉ£ŸG äÓ«JƒŸGh ¥óæØdGh

 (ÜGô°ûdGh �É©£dG) Ëó�Jh (ÚàfÉµdG) á��æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸGh áØ«ØÿG äÉÑLƒdG �ó�J

 á«MÉ«°ùdG  �RÉæŸGh  áàbDƒŸG  øcÉ°ùŸG  ÒLCÉJh (á«æµ°S  ��°T) áeÉbE’G  �Éfi  ÒLCÉJ  ÖJÉµeh

. QÉÑdG áeóNh »bóæØdG õé²Gh

 ø°ûjQƒHQƒc øjQGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 32837 GójQƒ�a óf’QhG , �jGQO Îæ°S øjQGO 1000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

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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114710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ºë�dG äGô°†ëà°ùe , ºë�dG

 � � P á«FGò¨dG OGƒŸGh �ƒë�d ¢ùHƒL â«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 QhO , (80) áª«°ùb , ôHÉ÷G óªMCG ´QÉ°T (5) á©£b , ¥ô°ûdG , âjƒµdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (17)�ëŸG , ÜGOô°ùdG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ```°SóY , (á```jô°üH) ô``°üÑdG Ëƒ�J äÉ°SóY , á�°UÓdG äÉ°Só©�d á«YhCG , á�°U’ äÉ°SóY

 . äGQÉ¶f , (ájô°üH) á«Ä«°T äÉ°SóY , ájô°üH

 Ú°ùM ⁄É°S - ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d á«ŸÉ©dG RhQ ¿ƒe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 � � P ÊÉæµ°TG ¢SÉÑY

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG , á«ŸÉ°ùdG , (158) á©£b , (1) ájÉæH (9) Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : 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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(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 �Ó¡dG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , IóªéŸGh áXƒØëŸG øLGhódGh �ƒë�dG

 . (�cCÓd á²É°U) á«FGòZ ¿ƒgOh äƒjR , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«�²G , ¢†«ÑdGh äÉ«HôŸGh

 »YGôŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11492 : Ü.Q 8524 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/6 : 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

114947 : 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 ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

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

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

 èë°S ¥Qh (IôØæ°S) èë°S ¥Qh , (IôØæ°S) èë°S ¢TÉªb , á«°†ØdG äGQGƒ°ù°ùcÓd (IôØæ°S)

 ¢TƒeôdG â«Ñãàd �°UGƒd , á```«�«ªŒ ¢VGôZC’ ÜÉÑ°T ÖM äÉ�°üd , èë°S �eQ , (IôØæ°ù�d)

 äGô°†ëà°ùe , á```«�«ªŒ ¢VGô```ZC’ �```°UGƒd , QÉ````©à°ùŸG ô````©°ûdG â«Ñãàd �°UGƒd , IQÉ©à°ùŸG

 ¢VGôZCÓd ¢TGƒ°û�d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùe , (â«dGƒJ OGƒe) ¥ô©�d äGOÉ°†e , ƒ÷G Ò£©J

 áëFGôd á°û©æe OGƒe ,  º°ùé�d á¡jôc íFGhQ äÓjõe , »YÉæ£°UG ±ÉØN ôéM , á«dõæŸG

 ¢TÉ©fE’ áWô°TCG  ,  ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ äGPGPQ , ºØdG áëFGôd á°û©æe äGô°†ëà°ùe , ºØdG

 äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’Gh ÉjGôŸGh äGQÉ¶æ�d ��°Uh �«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ºØdG áëFGQ

 ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th

 á«````LÉLõdG  á«```£ZC’Gh  É````jGôŸGh  äGQÉ```¶æ�d  �«¶æJ  ™FGƒe  ,  ��°Uh  �«¶æJ  äGô°†ëà°ùe

 Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG  Iõ¡LCG  äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d
 äGô```°†ëà°ùe  ,  á```«�«ªŒ  äÉ`````Áôc  ,  »```°üî°ûdG  �Góîà°SÓd  �«¶æJ  ™FGƒe   ôJƒ«ÑªµdG

 �«ªŒ äGô````°†ëà°ùe , â«dGƒJ OGƒe , á«�«ªŒ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©�d á«�«ªŒ

 �õZ , �«````ªéàdG ¢VGô```ZC’ ø```£b OGƒYCG , �`«¶æà�d �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ÜÉÑ°ûdG Ö²
 äÓ```jõe , á`````«dõæŸG ¢VGôZCÓd ¿ƒ```gódG á```dGREG äGô```°†ëà°ùe , �```«ªéàdG ¢VGôZC’ »æ£b

 , á```¡jôc íFGhQ äÓ````jõe , ¿É```°ùfEÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , ¿Gƒ«ë�d á¡jôµdG íFGhôdG
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 â– ¥ô©�d á°UÉe óFÉ°Sh , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ §``HE’G â``– ¥ô```©�d IOÉ°†``e ó````FÉ°Sh

 á«£ZC’Gh ÉjGôŸGh äGQÉ¶æ�d ájô£Y äGô°†ëà°ùeh äÉØ¶æe , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ §HE’G

 ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG

 IóMGh IôŸ  �óîà°ùJ  á��Ñe �jOÉæe ,  äÉØ¶æe ,  ájô£Y äGô°†ëà°ùe ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh

 �«°ù¨dG »`a �óîà°ùJ á°ûªbCÓd äÉæ«�e , ‹õæŸG �Góîà°SÓd äÉÑcôeh äÉjhÉª«µH áHô°ûe

 �Éª©à°SÓd â°ù«d áÑ«W íFGhQ , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , ¬Lƒ�d ä’ƒ°ùZ »µdGh

 êÉLR  ¥Qh  ,  (IôØ```æ°ù�d)  êÉ````LR  ¢TÉ```ªb  ,  ¿Gƒ«ë�d  äGô```£©e  ,  áÑ```«W  íFGhQ  ,  »°üî°ûdG

 �«°ù¨�d ô°UÉb , QƒîH , ô©````°û�d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°ûdÉH ájÉæ©�d äGô°†ëà°ùe , (IôØæ°ù�d)

 äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’Gh ÉjGôŸGh äGQÉ¶ædG �«¶æàd á�FÉ°S äÉØ¶æe , »µdGh

 ä’ƒ°ùZ , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG

 ��°U ¥Qh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d ºØ�d ä’ƒ°ùZ , áÑWôe OGƒe , �«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd)

 , ájô£Y äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe óFÉ°Sh , âjõdG »`a ºµëà�d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ôaÉXCÓd

 äGô°†ëà°ùe , ��°U äGô°†ëà°ùe , ��°U ¥Qh , ��°U ¢TÉªb , ¿ÉgódG ádGREG äGô°†ëà°ùe

 OGƒe , CGó°üdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ±ô¨�d Ò£©J äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G º�WCG �«¶æàd

 á«£ZC’G ÉjGôŸGh äGQÉ¶ædG �«¶æàd ƒÑeÉ°T , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d Iô£©e á°û©æe

 ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG

 ¢†««Ñàd äGô°†```ëà°ùe , Iô```°ûÑ�d Ò```°û�J OGƒ```e , Iô```°ûÑ�d äÉ```ÑWôe , ô```Jƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh

 ádGRE’ äGô°†ëà°ùe ,  ™�ÑdG  ádGRE’ øjõæH  ,  á«còdG  �JGƒ¡dG  �«¶æàd  �«``dÉfi  ,  Iô``°ûÑdG

 �jOÉæeh á«bQh �jOÉæe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , øjõæÑdG ¢�Y …ƒà– ™�ÑdG

 ¿ƒé©e ,  ¿Éæ°SC’G  �«¶æàd  ¥ƒë°ùe ,  É«fƒdƒc  ,  �«¶æà�d  äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe á�````�Ñe

 �«¶æJ OGƒe , äÉ°Só©dG �«¶æàd �ƒ�ëÃ áHô°ûe äGQÉ¶ædG �«¶æàd á��Ñe �jOÉæe , ¿Éæ°SCG

 á«bQh �jOÉæe , ï£�à�d IOÉ°†e ¢VGôZC’ á��Ñe �jOÉæeh á«bQh �jOÉæe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd

. �«¶æàdG ¢VGôZC’ ï£�à�d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe á��Ñe �jOÉæeh
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114957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ,  á```«ÑW ¢VGô```ZC’ á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«ÑW äGô°†ëà°ùeh á«FGhO äGô°†ëà°ùe

 á«ªë�d  äÓªµe  ,  �ÉØWC’Gh  ™°Vô�d  ájòZCG  ,  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  Ió©e  á«ªM  ájòZCG

  ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ�°üd , ¿Gƒ«²Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG

 äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e

 , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ÜÉÑ°ûdG ÖM äÉ�°üd , ÜÉÑ°ûdG ÖM êÓ©d ájhOCG , ¢UÉe ø£b , ÜÉ°ûYCG

 OGƒe , äÉ�°üd , IQGôë�d á�°U’ á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , ÜÉÑ°ûdG ÖM êÓY äGô°†ëà°ùe

 á£°ûæe ájQGôM äÉ�°üd , äÓ°†©dG ÜÉ¡àdGh OÉ¡LEG êÓ©d �eGƒY , ¿Éæ°SC’G º�WC’ �°üd

 ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , »�°†©dG ôJƒàdGh äÓ°†©dG ¢ùÑ«Jh ¢ª²Gh ⁄C’G �«Øîàd AGƒ¡dÉH

 íFGhôdG äÓjõe , ��ë�d äÉª�©e , ��ë�d äÉHhôµ«e äGOÉ°†e , ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhôdG

 ,  äGOÉª°†�d  á£HQCG  ,  á«YÉæ°üdG  ¢VGôZCÓdh  ¿É°ùfEÓd  �óîà°ùe  ƒg  Ée  ±ÓîH  ájô£©dG

 �Góîà°SÓd ºØ�d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , ´É```°VQEÓd ó```FÉ°Sh , á«```ÑW ¢VGôZC’ QhÉ```°SCG

 ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  ºØdG  áëFGôd  á°û©æe  OGƒe  ,  PGPQ  hCG  ä’ƒ°ùÑc  ,  ÜƒÑM  �µ°T  »`a  »Ñ£dG

 ±ÓîH  á¡jôµdG  íFGhô�d  äÓjõe  ,  á«f’ó«°U  ¢VGôZC’  ä’ƒ°ùÑc  ,  ájhOCÓd  ä’ƒ°ùÑc

 íFGhô�d á�jõe äGô°†ëà°ùe , á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’Gh ¿Gƒ«²Gh ¿É°ùfEÓd �óîà°ùe ƒg Ée

 á«ªë�d  äÓªµe  ,  äÉXÉØM  ,  äÉXÉØM  á«£ZCG  ,  á«YÉæ°üdG  ¢VGôZCÓd  â°ù«d  á¡jôµdG

 ¢VGôZC’ Ió©e á«ªM ájòZCG , á«ÑW ¢VGôZC’ Ió©e á«ªM äÉHhô°ûe , ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG

 ,  ��ë�d  äGô¡£e  ,  …ô£«ÑdGhCG  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  Ió©e  á«ªM  ájòZCGh  OGƒe  ,  á«ÑW

 äÉHÉ¡àdG  øe �«Øîà�d  äGÒ°ùcEG  ,  ¿PCÓd  äÉ�°üd  ,  ¢ù�°ù�d  IóMGh  IôŸ  �óîà°ùJ  äÉXÉØM

 �«Øîàd  á«LQÉN  äGô°†ëà°ùe  ,  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùª�d  áZQÉa  ä’ƒ°ùÑc  ,  ��²G

 �ƒ°ùZ , á«ÑW ¢VGôZC’ Ú©�d äÉ�°üd , Ú©�d Iô£b , …ô°ûÑdG º°ù÷G ¢�Y ⁄C’Gh IQGô²G

 á«YÉæ°üdG  ¢VGôZC’Gh  ¿Gƒ«²Gh  ¿É°ùfEÓd  �óîà°ùe  ƒg  Ée  ±ÓîH  á°û©æe  OGƒe  ,  Ú©dG

 �Éª©à°SÓd IQGô²G  â«à°ûJh  ¢UÉ°üàe’ �L äGOÉªc hCG  íFÉØ°U  ó«ª°†à�d  ¢TÉ°T  ,  ºØ�dh

 áæî°ùe äGOÉªc ,  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd ójÈàdG  ¢VGôZC’ �L äGOÉ```ªchCG  í```FÉØ°U ,  »Ñ£dG

 �«Øîàd  áæî°ùe  äÉ�°üd  ,  »�°†©dG  ôJƒàdGh  äÓ°†©dG  ¢ùÑ«Jh  ¢ª²Gh  ⁄C’G  �«Øîàd
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 äGô°û²G  äGOQÉW ,  ¢ù```�°ù�d ó```FÉ°Sh ,  »�°†©dG  ôJƒàdGh äÓ°†©dG  ¢ùÑ«Jh ¢ª²Gh  ⁄C’G

 AGhO  ¢UGôbCG  ,  á``�FÉ°S  äGOÉª°V  ,  áæµ°ùe  ºgGôe  ,  �ÉØWC’Gh  ™°Vô�d  »æÑd  �«bO  ,  �ÑdGh

 �«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,  á«ÑW OGƒÃ áLhõ‡ ôcÉµ°S  ,  OÉª°V OGƒe ,  á«f’ó«°U ¢VGôZC’

 PGPQ  ,  º```ØdÉH  ájÉæ```©�d  á```«ÑW äGô°†ëà°ùe á«ÑW ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe á«FGhO  äÉjƒ�M ,  á«ÑW

  ¢†«ë�d äGOÉ```ª°V ,  ��ë�d á«ÑW äGPGPQ ,  ºØdG ¢TÉ©fE’ á«ÑW äGô°†ëà°ùe ,  ºØ�d »ÑW

 á°û©æe OGƒ``e , å```©�d OÉ```°†e ¥Qh á```«f’ó«°U ¢VGôZC’ ´Éæ©f , ¢†«``ë�d á«``æ£b äGOGó°S

 ºa ä’ƒ°ùZ , »``Ñ£dG �Éª©à°SÓd ºØ�d äGPGPQ , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd (ºØdG áëFGôd) ºØ�d

 �jhGô°S äÉfÉ£H , ⁄C’G �«Øîàd äGô°†ëà°ùe á«ÑW ¢VGôZC’ âjõe ¥Qh  á«ÑW ¢VGôZC’

 äGô°†ëà°ùe , áµ²G �«Øîàd »LQÉÿG �Góîà°SÓd á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , (á«ë°U)

 áÄaóàd äÉ�°üd ,  äÓ°†©dG  �’BG  êÓ©d á«f’ó«°U äÉéàæe ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©�d á«f’ó«°U

 �’BGh ¢ª²G �«Øîàd äGOÉªc á�«�°û�d äGOÉªc  á«ÑW ¢VGôZC’ …ô°ûÑdG º°ù÷G øe AGõLCG

 , ¥ô©à�d äÉLÓY , �GóbC’G ¥ô©àd äÉLÓY , á«ÑW ¢VGôZC’ �°TÉc ¥Qh , äGOÉªc  º°ù÷G

 º«�©à�d äGô°†ëà°ùe , ��²G ÜÉ¡àd’ êÓY á«ë°U �jhGô°S á«ë°U •ƒa , á«ë°U á©æbCG

 , á«ÑW ¢VGôZC’ …É°T , á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’Gh »µdGh �°ù¨dG »`a �óîà°ùe ƒg Ée ±ÓîH

 äÉjô£a äGó«Ñeh äGô¡£Ã áHô°ûe áµ«fi ÒZ äGAÓe hCG/h �jOÉæe , ��ë�d ¿ƒé©e

 »WÉ©àd OGƒe , â«dGƒàdG »`a íFGhQ äÓjõe , á¡jôc íFGhQ äÓjõeh º«KGôé�d äGOÉ°†eh

 �ƒ°ùZ , á«f’ó«°U äÉéàæe ¥ƒë°ùe ¢�Y …ƒà– �cCÓd á²É°U äÉbÉbQ �µ°T »`a ájhOC’G

 Úµ°ùàd á«f’ó«°üdG äÉéàæª�d Ö«�Mh á«eÓg OGƒeh ºgGôeh äÉÁôch »©°Vƒe (ø°Tƒd)

. á�«�°ûdG �’BG
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114958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 Iõ¡LCG , á«MGô÷G áWÉ«î�d OGƒe , ájÒÑŒ �°UÉØe , ¿Éæ°SCG ÖWh á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG

 , á«YÉæ£°UG ±GôWCG , á«YÉæ£°UG ¿ƒ«Y , �«dóà�d Iõ¡LCG , ÚbÉ©ª�d IóYÉ°ùeh á«LÓY

 , Iô°SCÓd äÉjô°üb , �ÉØWC’G äÉYÉ°VQ , á«YÉæ£°UG ¿PCG á�ÑW á«°ûZCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCG

  (OƒÑc) ä’ÉaQ , á«ÑW ¢VGôZC’ É«FÉ«ª«c á£°ûæe áæî°ùe äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ áeõMCG

 á�°U’ ójÈJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ ójÈJ äGOÉªc , á«FÉ«ª«c ÒZ �ªM ™fGƒe

 ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e ójÈJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’

 , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e ójÈJ äGOÉªc , á«ÑW

 óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e ójÈJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ ójÈJ äGOÉªc

 áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e ójÈJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G

 á«FÉ«ª«c  OGƒÃ  IÉ£¨e  ójÈJ  íFÉØ°U  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  ójÈJ  óFÉ°Sh  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’

 á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e ójÈJ íFÉØ°U , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg

 ¢VGôZC’) Ò£�àdÉH ¢üe Ö«HÉfCG , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg

 , (á«ÑW ¢VGôZC’) áYÉ°VQ ÜGƒcCG , »æ«Y Üƒc , Ú©�d ä’ƒ°ùZ , ¿PCÓd äÉ°TÉµf , (á«ÑW

 áÄLÉØŸG IQGô²G ¢UÉ°üàe’ ´ƒædG á«eÓg ójÈJ óFÉ°Sh , (á«ÑW ¢VGôZC’) ™HÉ°UCG äÉ«bGh

  ¿É°ùfE’G º°ùL øe áÄLÉØŸG IQGô²G ô°ûæd ´ƒædG á«eÓg ójÈJ óFÉ°Sh , ¿É°ùfE’G º°ùL øe

 á�°U’ ™bQ , ¿É°ùfE’G º°ùL øe áÄLÉØŸG IQGô²G  ¢UÉ°üàe’ ´ƒædG á«eÓg á�°U’ ™bQ

 äGOÉªc  á«ÑW ¢VGôZC’ äGRÉØb , ¿É°ùfE’G º°ùL øe áÄLÉØŸG IQGô²G ô°ûæd ´ƒædG á«eÓg

 IÉ£¨e áÄaóJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ áÄaóJ

 ICÉÑ©e áÄaóJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ

 áÄaóJ  äGOÉªc  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  áLÉ²G  óæY  �YÉØà�d  IõgÉL  á«eÓg  á«FÉ«ª«c  OGƒÃ

 áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’

 áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’

 á«FÉ«ª«c  OGƒÃ  IÉ£¨e  áÄaóJ  íFÉØ°U  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  áÄaóJ  óFÉ°Sh  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’

 á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e áÄaóJ íFÉØ°U , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg

 �L ¢�Y …ƒà– è�K ¢SÉ«cCG äGófl , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg

 äÉLÉLR , á«ÑW ¢VGôZC’ è�K äGófl , á«ÑW ¢VGôZC’ è�K ¢SÉ«cCG , á«ÑW ¢VGôZC’ ójÈJ

 , á«MGôL •ƒ«N , áªYGO á£HQCG , á«ÑW ¢VGôZC’ á«ë°U á©æbCG , �ÉØWCÓd äÉjÉ¡d , ´É°VQEG

 ¢VGôZC’ IQGôM øjRGƒe , äÉ°UÉ°üe , ájô£«Hh ¿Éæ°SCG ÖWh á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG

. (á«ÑW ¢VGôZC’) �ƒÑà�d á«YhCG , á«ÑW
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114959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

  É«ŸG OGóeEGh ájƒ¡àdGh �«ØéàdGh ó``jÈàdGh ƒ```¡£dGh QÉ```îÑdG ó«dƒJh áÄaóà�d Iõ¡LCG

 í«°TôJ äÉfƒµe , ójÈà�d äGôîÑe É¡«a ÉÃ AGƒg ójÈJ Iõ``¡LCG , á```«ë°üdG ¢VGô```ZC’Gh

 á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ôFÉé°ùdG ¿ÉNO ¢UÉ°üàe’ ôJÓah AGƒ¡dG äÉØ«µe ôJÓa É¡«a ÉÃ AGƒg

 á£°ûæe óFÉ°Shh äGOÉªc , äÉaÉ£°T , ¢TGôa äÉjÉaO , AGƒg äÉª�©e , AGƒg äÉ«�æe , á«dõæeh

  á«ÑW ÒZ ¢VGôZC’ ó«dGh �ó�dGh º°ùé�d áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c

 äGhOCG áHƒWôdG äÓjõe , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c á£°ûæe áÄaóJ óFÉ°Shh äGOÉªc

 â«dGƒàdG »`a äGô¡£ŸG ™jRƒJ äGhOCG É¡«a ÉÃ »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d äGô¡£ŸG ™jRƒJ

 äÉjÉaO , äÉLÓãdGh áØ«ØÿG äÉÑLƒdG �``jOÉæ°Uh �```jhhôµ«ŸG ¿Gô```aCGh AGƒ¡```dG äÉ```Ø«µeh

 É¡«a  ÉÃ  ƒ÷G  øe  á¡jôµdG  íFGhô�d  á«FÉHô¡c  äÓjõe  ,  IóMGh  Iôe  �óîà°ùJ  º°ùé�d
 ÉÃ ƒ÷G øe á¡jôµdG  íFGhô�d  á«FÉHô¡c äÓjõe ,  äÉLÓã�d  á¡jôµdG  íFGhôdG  äÓjõe

 íFGhôdG �jõe Gójó–h , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG Iõ¡LCG É¡«a

 â°ù«d á«FÉHô¡c áÄaóJ óFÉ°Sh , �RÉæŸGh ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸGh ƒµæ«°ûJÉH Ö©d øcÉeCÉH á¡jôµdG

 �ób äÉjÉaO , áÄ«£H á«FÉHô¡c ƒ¡W á«YhCG , RQCÓd á«FÉHô¡c ƒ¡W á«YhCG , á«ÑW ¢VGôZC’

 ICÉÑ©e ájhój äÉjÉaO , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd ój äÉjÉaO , ój äÉjÉaO , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd

 äÉªcôe ,  �ó�dG  ™HÉ°UCG  äÉjÉaOh  º°ù÷G  äÉjÉaOh  ó«dG  äÉjÉaO  É¡«a  ÉÃ á«FÉ«ª«c  OGƒÃ

 ¢VGôZC’ â°ù«d á«FÉHô¡c ÒZ áÄaóJ (äGOÉªc) óFÉ°Sh , áÄaóà�d ájQGôM óFÉ°Sh , ájQGôM

 ójÈàdG hCG áÄaóàdG äGOÉªch óFÉ°Sƒd øjõîJ øcÉeCÉH IOhõe ójÈJ hCG áÄaóJ Iõ¡LCG , á«ÑW

 ICÉÑ©e ójÈJ hCG áÄaóJ äGOÉªch óFÉ°Sh , áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©ŸG

 ICÉÑ©e ójÈJ hCG  áÄaóJ íFÉØ°U ,  áLÉ²G  óæY �YÉØà�d  IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e hCG

 ,  øNÉ°ùdG  AÉŸG  ôjQGƒb ,  áLÉ²G  óæY �YÉØà�d  IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e hCG

 �Éª©à°SÓd â°ù«d) äÉjÉaO , ádƒªfi á«FÉHô¡c äÉfÉî°S , (á«FÉHô¡c ÒZ) Ö«L äÉjÉaO

 . Iô°SCÓd äÉjÉaO , (»Ñ£dG

almat .z 1225.indd   10 1/3/18   10:26 AM

-190-



(1225) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 …O »J �CG.�É°ûàµ«°ùeQÉa »°TÉjÉHƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , »°T , ÉcÉ°ShCG ƒc-ƒ°û«J , �ƒ°ûJ »°ûJÉeƒ°ThO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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114961 : 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 ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

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

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

 èë°S ¥Qh (IôØæ°S) èë°S ¥Qh , (IôØæ°S) èë°S ¢TÉªb , á«°†ØdG äGQGƒ°ù°ùcÓd (IôØæ°S)

 ¢TƒeôdG â«Ñãàd �°UGƒd , á«�«ªŒ ¢VGôZC’ ÜÉÑ°T ÖM äÉ�°üd , èë°S �eQ , (IôØæ°ù�d)

 äGô°†ëà°ùe  ,  á«�«ªŒ  ¢VGôZC’  �°UGƒd  ,  QÉ©à°ùŸG  ô©°ûdG  â«Ñãàd  �°UGƒd  ,  IQÉ©à°ùŸG

 ¢VGôZCÓd ¢TGƒ°û�d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùe , (â«dGƒJ OGƒe) ¥ô©�d äGOÉ°†e , ƒ÷G Ò£©J

 áëFGôd á°û©æe OGƒe ,  º°ùé�d á¡jôc íFGhQ äÓjõe , »YÉæ£°UG ±ÉØN ôéM , á«dõæŸG

 ¢TÉ©fE’ áWô°TCG  ,  ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ äGPGPQ , ºØdG áëFGôd á°û©æe äGô°†ëà°ùe , ºØdG

 äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’Gh ÉjGôŸGh äGQÉ¶æ�d ��°Uh �«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ºØdG áëFGQ

 , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th

 á``«LÉLõdG á«```£ZC’Gh É```jGôŸGh äGQÉ```¶æ�d �```«¶æJ ™``FGƒe , ��``°Uh �```«¶æJ äGô°†````ëà°ùe

 Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG  Iõ¡LCG  äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d
 äGô```°†ëà°ùe , á`````«�«ªŒ äÉ```Áôc , »°ü```î°ûdG �Gó```îà°SÓd �```«¶æJ ™``FGƒe  ôJƒ«ÑªµdG

 �«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  â«dGƒJ OGƒe ,  á«�«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©�d á«�«ªŒ

 »æ£b �õZ , �«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG , �«¶æà�d �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ÜÉÑ°ûdG Ö²
 íFGhôdG äÓ````jõe , á«````dõæŸG ¢VGô````ZCÓd ¿ƒ``gódG ádGREG äGô°†ëà°ùe , �«ªéàdG ¢VGôZC’

 ó````FÉ°Sh á````¡jôc íFGhQ äÓ````jõe , ¿É°ùfEÓd á¡jôµdG í``FGhôdG äÓ```jõe , ¿Gƒ«``ë�d á```¡jôµdG

 §HE’G â– ¥ô©``�d á````°UÉe ó````FÉ°Sh , á¡```jôµdG íFGhôdG ádGRE’ §HE’G â– ¥ô©�d IOÉ°†e

 á«£ZC’Gh ÉjGôŸGh äGQÉ¶æ�d ájô£Y äGô°†ëà°ùeh äÉ```Ø¶æe , á```¡jôµdG í```FGhôdG á```dGRE’
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 ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG

 IóMGh IôŸ �óîà°ùJ á��Ñe �jOÉæe , äÉØ¶æe , á``jô£Y äGô°†```ëà°ùe ô```Jƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh

 �«°ù¨dG »`a �óîà°ùJ á°ûªbCÓd äÉæ«�e , ‹õæŸG �Góîà°SÓd äÉÑcôeh äÉjhÉª«µH áHô°ûe

 �Éª©à°SÓd â°ù«d áÑ«W íFGhQ , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , ¬Lƒ�d ä’ƒ°ùZ »µdGh

 êÉLR ¥Qh  ,  (IôØæ°ù�d)  êÉLR ¢TÉ``ªb  ,  ¿Gƒ```«ë�d  äGô```£©e ,  á```Ñ«W íFGhQ  »```°üî°ûdG

 �«°ù¨�d ô°UÉb , QƒîH , ô©°û�d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°ûdÉH ájÉæ©�d äGô°†ëà°ùe  (IôØæ°ù�d)

 äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’G ÉjGôŸGh äGQÉ¶ædG �«¶æàd á�FÉ°S äÉØ¶æe , »µdGh

 ä’ƒ°ùZ , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG

 ��°U ¥Qh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d ºØ�d ä’ƒ°ùZ , áÑWôe OGƒe , �«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd)

  ájô£Y äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe óFÉ°Sh ,  âjõdG  »`a  ºµëà�d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  ôaÉXCÓd

 äGô°†ëà°ùe , ��°U äGô°†ëà°ùe , ��°U ¥Qh , ��°U ¢TÉªb , ¿ÉgódG ádGREG äGô°†ëà°ùe

 OGƒe , CGó°üdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ±ô¨�d Ò£©J äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G º�WCG �«¶æàd

 á«£ZC’G ÉjGôŸGh äGQÉ¶ædG �«¶æàd ƒÑeÉ°T , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d Iô£©e á°û©æe

 ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG

 , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑ�d Ò°û�J OGƒe , Iô°ûÑ�d äÉÑWôe , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh

 …ƒà– ™�ÑdG ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , ™�ÑdG ádGRE’ øjõæH , á«còdG �JGƒ¡dG �«¶æàd �``«dÉfi
 áHô°ûe á��Ñe �jOÉæeh á«bQh �jOÉæe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , øjõæÑdG ¢�Y
 �jOÉæe , ¿Éæ°SCG  ¿ƒé©e , ¿Éæ°SC’G �«¶æàd ¥ƒë°ùe , É«fƒdƒc , �«¶æà�d äGô°†ëà°ùÃ

 ¢VGôZCÓd �«¶æJ OGƒe , äÉ°Só©dG �«¶æàd �ƒ�ëÃ áHô°ûe äGQÉ¶ædG �«¶æàd á��Ñe

 �jOÉæeh á«bQh �jOÉæe , ï£�à�d IOÉ°†e ¢VGôZC’ á��Ñe �jOÉæeh á«bQh �jOÉæe , á«dõæŸG

. �«¶æàdG ¢VGôZC’ ï£�à�d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe á��Ñe
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114962 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGô```ZC’ á``«ë°U äGô°†``ëà°ùe ,  ájô£«Hh á«ÑW äGô°†ëà°ùeh á«FGhO äGô°†ëà°ùe

 á«ªë�d äÓªµe , �ÉØWC’Gh ™°Vô�d ájòZCG , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM ájòZCG  á«ÑW

  ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ�°üd , ¿Gƒ«²Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG

 äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«²Gh äGô°û²G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e

 , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ÜÉÑ°ûdG ÖM äÉ�°üd , ÜÉÑ°ûdG ÖM êÓ©d ájhOCG , ¢UÉe ø£b , ÜÉ°ûYCG

 OGƒe , äÉ�°üd , IQGôë�d á�°U’ á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , ÜÉÑ°ûdG ÖM êÓY äGô°†ëà°ùe

 á£°ûæe ájQGôM äÉ�°üd , äÓ°†©dG ÜÉ¡àdGh OÉ¡LEG êÓ©d �eGƒY , ¿Éæ°SC’G º�WC’ �°üd

 ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , »�°†©dG ôJƒàdGh äÓ°†©dG ¢ùÑ«Jh ¢ª²Gh ⁄C’G �«Øîàd AGƒ¡dÉH

 íFGhôdG äÓjõe , ��ë�d äÉª�©e , ��ë�d äÉHhôµ«e äGOÉ°†e , ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhôdG

 QhÉ°SCG , äGOÉª°†�d á£HQCG , á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓdh ¿É°ùfEÓd �óîà°ùe ƒg Ée ±ÓîH ájô£©dG

 »`a »Ñ£dG �Góîà°SÓd ºØ�d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , ´É°VQEÓd óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’

 ä’ƒ°ùÑc  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  ºØdG  áëFGôd  á°û©æe  OGƒe  ,  PGPQ  hCG  ä’ƒ°ùÑc  ,  ÜƒÑM  �µ°T

 ƒg  Ée  ±Ó```îH  á```¡jôµdG  í```FGhô�d  äÓ```jõe  ,  á«f’ó«°U  ¢VGôZC’  ä’ƒ°ùÑc  ,  ájhOCÓd

 á¡jôµdG íFGhô�d á�jõe äGô°†ëà°ùe , á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’Gh ¿Gƒ«²Gh ¿É°ùfEÓd �óîà°ùe

 á«FGò¨dG  á«ªë�d  äÓªµe  ,  äÉXÉØM  ,  äÉXÉØM  á«£ZCG  ,  á«YÉæ°üdG  ¢VGôZCÓd  â°ù«d

 ,  á«ÑW ¢VGôZC’ Ió©```e á«ªM ájòZCG  ,  á«ÑW ¢VGôZC’ Ió©e á«ªM äÉHhô°ûe , ¿É°ùfEÓd

 äÉXÉØM , ��```ë�d äGô```¡£e , …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG �Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM ájòZCGh OGƒe

 ,  ��²G  äÉHÉ¡àdG  øe �«Øîà�d  äGÒ°ùcEG  ,  ¿PCÓd  äÉ�°üd  ,  ¢ù�°ù�d  IóMGh  IôŸ  �óîà°ùJ

 IQGô²G  �«Øîàd  á«LQÉN  äGô°†ëà°ùe  ,  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùª�d  áZQÉa  ä’ƒ°ùÑc

 ,  Ú©dG �ƒ°ùZ ,  á«ÑW ¢VGôZC’ Ú©�d äÉ�°üd ,  Ú©�d Iô£b ,  …ô°ûÑdG  º°ù÷G ¢�Y ⁄C’Gh

 ,  ºØ�dh  á«YÉæ°üdG  ¢VGôZC’Gh  ¿Gƒ«²Gh  ¿É°ùfEÓd �óîà°ùe ƒg Ée ±ÓîH á°û©æe OGƒe

 , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd IQGô²G â«à°ûJh ¢UÉ°üàe’ �L äGOÉªc hCG íFÉØ°U , ó«ª°†à�d ¢TÉ°T

 �«Øîàd áæî°ùe äGOÉªc , »Ñ£dG �Éª`©à°SÓd ó```jÈàdG ¢VGô```ZC’ �```L äGOÉ``ªc hCG í``FÉØ°U

 ¢ª²Gh ⁄C’G �«Øîàd áæî°ùe äÉ�°üd , »�°†©dG ôJƒàdGh äÓ°†©dG ¢ùÑ«Jh ¢ª²Gh ⁄C’G
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 »æÑd �«bO , �ÑdGh äGô°û²G äGOQÉW , ¢ù�°ù�d óFÉ°Sh , »�°†©dG ôJƒàdGh äÓ°†©dG ¢ùÑ«Jh

 , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ AGhO ¢UGôbCG , á�FÉ°S äGOÉª°V , áæµ°ùe ºgGôe , �ÉØWC’Gh ™°Vô�d

 , á«FGhO äÉjƒ�M , á«ÑW �«¶æJ äGô°†ëà°ùe , á«ÑW OGƒÃ áLhõ‡ ôcÉµ°S , OÉª°V OGƒe

 äGô°†ëà°ùe , ºØ�d »ÑW PGPQ , ºØdÉH ájÉæ©�d á«ÑW äGô°†ëà°ùe  á«ÑW ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe

 ,  ¢†«ë�d  á«æ£b äGOGó°S  ¢†«ë�d  äGOÉª°V ,  ��ë�d  á«ÑW äGPGPQ  ,  ºØdG  ¢TÉ©fE’ á«ÑW

 �Éª©à°SÓd (ºØdG áëFGôd) ºØ�d á°û©æe OGƒe , å©�d OÉ°†e ¥Qh  á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ´Éæ©f

 ¢VGôZC’ âjõe ¥Qh , á«ÑW ¢VGôZC’ ºa ä’ƒ°ùZ , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd ºØ�d äGPGPQ , »Ñ£dG

 á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , (á«ë°U) �jhGô°S äÉfÉ£H , ⁄C’G �«Øîàd äGô°†ëà°ùe  á«ÑW

 äÉéàæe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©�d á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , áµ²G �«Øîàd »LQÉÿG �Góîà°SÓd

 ¢VGôZC’  …ô°ûÑdG  º°ù÷G  øe  AGõLCG  áÄaóàd  äÉ�°üd  ,  äÓ°†©dG  �’BG  êÓ©d  á«f’ó«°U

 �``°TÉc  ¥Qh  ,  äGOÉ```ªc  ,  º```°ù÷G  �’BGh  ¢ª²G  �```«Øîàd  äGOÉªc  á�``«�°û�d  äGOÉªc  á«ÑW

 á```«ë°U •ƒa , á«ë°U á©æbCG , ¥ô©à�d äÉLÓY , �GóbC’G ¥ô©àd äÉLÓY , á«ÑW ¢VGôZC’

 »`a �óîà°ùe ƒg Ée ±ÓîH º«�©à�d äGô°†ëà°ùe , ��²G ÜÉ¡àd’ êÓY , á«ë°U �jhGô°S

 hCG/h �jOÉæe , ��ë�d ¿ƒé©e , á«ÑW ¢VGôZC’ …É°T , á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’Gh »µdGh �°ù¨dG

 äÓjõeh º«KGôé�d äGOÉ°†eh äÉjô£a äGó«Ñeh äGô¡£Ã áHô°ûe áµ«fi ÒZ äGAÓe

 á²É°U äÉbÉbQ �µ°T »`a ájhOC’G »WÉ©àd OGƒe , â«dGƒàdG »`a íFGhQ äÓjõe , á¡jôc íFGhQ

 äÉÁôch  »©°Vƒe  (ø°Tƒd)  �ƒ°ùZ  ,  á«f’ó«°U  äÉéàæe  ¥ƒë°ùe  ¢�Y  …ƒà–  �cCÓd

. á�«�°ûdG �’BG Úµ°ùàd á«f’ó«°üdG äÉéàæª�d Ö«�Mh á«eÓg OGƒeh ºgGôeh

 …O »J �CG.�É°ûàµ«°ùeQÉa »°TÉjÉHƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , »°T , ÉcÉ°ShCG ƒc , ƒ°û«J , �ƒ°ûJ »°ûJÉeƒ°ThO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

  á«MGô÷G áWÉ«î�d OGƒe , ájÒÑŒ �°UÉØe , ¿Éæ°SCG ÖWh á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG

 ±GôWCG  ,  á```«YÉæ£°UG  ¿ƒ«```Y  ,  �«````dóà�d  Iõ````¡LCG  ,  Ú```bÉ©ª�d  Ió``YÉ°ùeh  á«LÓY Iõ¡LCG

 äÉjô°üb , �ÉØWC’G äÉYÉ°VQ , á«YÉæ£°UG ¿PCG á�ÑW á«°ûZCG , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCG  á«YÉæ£°UG

 ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  É«FÉ«ª«c  á£°ûæe  áæî°ùe  äGOÉªc  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  áeõMCG  ,  Iô°SCÓd

 óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ ójÈJ äGOÉªc , á«FÉ«ª«c ÒZ �ªM ™fGƒe , (OƒÑc) ä’ÉaQ

 óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e ójÈJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ ójÈJ

 áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e ójÈJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G

 IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e ójÈJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ ójÈJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’

 �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e ójÈJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d

 OGƒÃ IÉ£¨e ójÈJ íFÉØ°U , á«ÑW ¢VGôZC’ ójÈJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY

 OGƒÃ ICÉÑ©e ójÈJ íFÉØ°U , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c

 Ò£�àdÉH  ¢üe Ö«HÉfCG  ,  á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G  óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c

 ¢VGôZC’) áYÉ°VQ ÜGƒcCG , »æ«Y Üƒc , Ú©�d ä’ƒ°ùZ , ¿PCÓd äÉ°TÉµf , (á«ÑW ¢VGôZC’)

 IQGô²G ¢UÉ°üàe’ ´ƒædG á«eÓg ójÈJ óFÉ°Sh , (á«ÑW ¢VGôZC’) ™HÉ°UCG äÉ«bGh , (á«ÑW

 º°ùL øe áÄLÉØŸG IQGô²G ô°ûæd ´ƒædG á«eÓg ójÈJ óFÉ°Sh , ¿É°ùfE’G º°ùL øe áÄLÉØŸG

 ™bQ , ¿É°ùfE’G º°ùL øe áÄLÉØŸG IQGô²G ¢UÉ°üàe’ ´ƒædG á«eÓg á�°U’ ™bQ , ¿É°ùfE’G

 á«ÑW ¢VGôZC’ äGRÉØb , ¿É°ùfE’G º°ùL øe áÄLÉØŸG IQGô²G ô°ûæd ´ƒædG á«eÓg á�°U’

 áÄaóJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ á�°U’ áÄaóJ äGOÉªc

 äGOÉªc ,  á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G  óæY �YÉØà�d Iõ``gÉL á«``eÓg á```«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e

 äGOÉªc  á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e áÄaóJ

 óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ áÄaóJ
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 �YÉØà�d  IõgÉL  á«eÓg  á«FÉ«ª«c  OGƒÃ  ICÉÑ©e  áÄaóJ  óFÉ°Sh  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  áLÉ²G

 OGƒÃ IÉ£¨e áÄaóJ íFÉØ°U , á«ÑW ¢VGôZC’ áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY

 OGƒÃ ICÉÑ©e áÄaóJ íFÉØ°U , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c

 …ƒà– è�K ¢SÉ«cCG äGófl , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c

 , á```````«ÑW ¢VGôZC’ è�K äGófl , á«ÑW ¢VGôZC’ è�K ¢SÉ«cCG , á«ÑW ¢VGôZC’ ójÈJ �L ¢�Y

 ,  áª```YGO  á```£HQCG  ,  á«ÑW ¢VGô````ZC’ á````«ë°U á````©æbCG  ,  �É````ØWCÓd äÉ```jÉ¡d  ,  ´É```°VQEG  äÉ```LÉLR

 , äÉ```°UÉ°üe , ájô£«Hh ¿Éæ°SCG  ÖWh á«``ÑWh á```«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG ,  á«```MGôL •ƒ```«N

. (á«ÑW ¢VGôZC’)�ƒÑà�d á«YhCG , á«ÑW ¢VGôZC’ IQGôM øjRGƒe

 …O »J �CG.�É°ûàµ«°ùeQÉa »°TÉjÉHƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉHÉ«dG , »°T , ÉcÉ°ShCG ƒc , ƒ°û«J , �ƒ°ûJ »°ûJÉeƒ°ThO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

114964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

  É``«ŸG  OGó``eEGh  á``jƒ¡àdGh  �«ØéàdGh  ójÈàdGh  ƒ¡£dGh  QÉ```îÑdG  ó``«dƒJh  á``Äaóà�d  Iõ``¡LCG

 í«°TôJ  äÉfƒµe  ,  ójÈà�d  äGôîÑe  É¡«a  ÉÃ  AGƒg  ójÈJ  Iõ¡LCG  ,  á«ë°üdG  ¢VGôZC’Gh

 á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ôFÉé°ùdG ¿ÉNO ¢UÉ°üàe’ ôJÓah AGƒ¡dG äÉØ«µe ôJÓa É¡«a ÉÃ AGƒg

 á£°ûæe óFÉ°Shh äGOÉªc , äÉaÉ£°T , ¢TGôa äÉjÉaO , AGƒg äÉª�©e , AGƒg äÉ«�æe , á«dõæeh

 , á«ÑW ÒZ ¢VGôZC’ ó«dGh �ó�dGh º°ùé�d áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«``ª«c

 äGhOCG á`HƒWôdG äÓjõe , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c á£°ûæe áÄaóJ óFÉ°Shh äGOÉª```c

 â«dGƒàdG »`a äGô¡£ŸG ™jRƒJ äGhOCG É¡«a ÉÃ »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d äGô¡£ŸG ™jRƒJ
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 äÉjÉaO  ,  äÉLÓãdGh  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  �jOÉæ°Uh  �jhhôµ«ŸG  ¿GôaCGh  AGƒ¡dG  äÉØ«µeh

 É¡«a  ÉÃ  ƒ÷G  øe  á¡jôµdG  íFGhô�d  á«FÉHô¡c  äÓjõe  ,  IóMGh  Iôe  �óîà°ùJ  º°ùé�d

 ÉÃ ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhô�d á«FÉHô¡c äÓ``jõe , äÉ```LÓã�d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe

 íFGhôdG �jõe Gójó–h , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG Iõ¡LCG É¡«a

 â°ù«d á«FÉHô¡c áÄaóJ óFÉ°Sh , �RÉæŸGh ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸGh ƒµæ«°ûJÉH Ö©d øcÉeCÉH á¡jôµdG

 �ób äÉjÉaO , áÄ«£H á«FÉHô¡c ƒ¡W á«YhCG , RQCÓd á«FÉHô¡c ƒ¡W á«YhCG , á«ÑW ¢VGôZC’

 ICÉÑ©e ájhój äÉjÉaO , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd ój äÉjÉaO , ój äÉjÉaO , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd

 äÉªcôe ,  �ó�dG  ™HÉ°UCG  äÉjÉaOh  º°ù÷G  äÉjÉaOh  ó«dG  äÉjÉaO  É¡«a  ÉÃ á«FÉ«ª«c  OGƒÃ

 ¢VGôZC’ â°ù«d á«FÉHô¡c ÒZ áÄaóJ (äGOÉªc) óFÉ°Sh , áÄaóà�d ájQGôM óFÉ°Sh , ájQGôM

 ójÈàdG hCG áÄaóàdG äGOÉªch óFÉ°Sƒd øjõîJ øcÉeCÉH IOhõe ójÈJhCG áÄaóJ Iõ¡LCG , á«ÑW

 ICÉÑ©e ójÈJ hCG áÄaóJ äGOÉªch óFÉ°Sh , áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©ŸG

 ICÉÑ©e ójÈJ hCG áÄaóJ íFÉØ°U , á```LÉ²G óæ``Y �```YÉØà�d Iõ```gÉL á```«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e hCG

 , øNÉ°ùdG AÉŸG ôjQGƒb , á``LÉ²G óæ```Y �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e hCG

 �Éª©à°SÓd â°ù«d) äÉjÉaO , ádƒªfi á«FÉHô¡c äÉfÉî°S , (á«FÉHô¡c ÒZ) Ö«L äÉjÉaO

 . Iô°SCÓd äÉjÉaO , (»Ñ£dG

 …O »J �CG.�É°ûàµ«°ùeQÉa »°TÉjÉHƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉHÉ«dG , »°T , ÉcÉ°ShCG ƒc , ƒ°û«J , �ƒ°ûJ »°ûJÉeƒ°ThO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�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 : 102245

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ري��ص الوا�سط للتج�رة

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ط�لب بن حممد بن �سعيد املحروقي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 135 ر.ب : 418

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/12/19م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/2م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�إعــــــالن

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

ملكيتهـا وفقـا لأحكـام املـادة )7/94( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�سناعيـة ال�سـادر باملر�سـوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7047

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/11/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 672 فـي 2000/3/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بروكرت اند غامبل كومبني 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جني باتو وورلدوايد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأمرتران�س بارك ، بو�سي ميل لين ، واتفورد هريتز ، دبليو 

دي 24 7جيه جي - اململكة املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2012/1/10م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 74313

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/9/18م

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

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سركة ماركا لال�ست�سارات الإدارية ذات م�سوؤولية حمدودة

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : زهيجياجن جويل انفور مي�سني تيكنولوجي كو ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3 اف رقـــم 1 بيلدينــغ 2 # اك�سياجنمــو رود جوجن�ســو رود 

دي�سرتيكت هاجنزهو 310000 زهيجياجن بروفني جمهورية 

ال�سني ال�سعبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/8/6م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 87303

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2017/12/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1210 فـي 2017/9/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سركة ماركا لال�ست�سارات الإدارية ذات م�سوؤولية حمدودة

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : زهيجياجن جويل انفور مي�سني تيكنولوجي كو ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن  : 3 اف رقـــم 1 بيلدينــغ 2 # اك�سياجنمــو رود جوجن�ســو رود 

دي�سرتيكت هاجنزهو 310000 زهيجياجن بروفني جمهورية 

ال�سني ال�سعبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/8/6م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 56021

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/12/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 892 فـي 2009/1/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سركة الأرجوان للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأرمادا ريتيل كون�سبت للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كويتية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 7694  ر.ب : 22087 ال�ساملية ، الكويت 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الكويت

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/5/28م

تاريــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 39611

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/12/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 820 فـي 2006/1/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سركة الأرجوان للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اأرمادا ريتيل كون�سبت للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كويتية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 7694  ر.ب : 22087 ال�ساملية ، الكويت 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الكويت

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/5/28م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30415

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/10/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فلوتايت تيكنلوجي بحرين دبليو ال ال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اميانتيت العاملية القاب�سة املحدودة ذ.م.م  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بحرينية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بلوك 346 ، �ســارع 4626 ، بلدينـغ 1411 ، �سقـة 2102 ،  املنامة ،  

البحرين

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : البحرين 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/11/7م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30417

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فلوتايت تيكنلوجي بحرين دبليو ال ال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اميانتيت العاملية القاب�سة املحدودة ذ.م.م  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بحرينية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بلوك 346 ، �ســارع 4626 ، بلدينـغ 1411 ، �سقـة 2102 ،  املنامة ،  

البحريــن

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : البحرين 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/11/7م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30418

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فلوتايت تيكنلوجي بحرين دبليو ال ال

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اميانتيت العاملية القاب�سة املحدودة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بحرينية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بلـوك 346 ، �ســارع 4626 ، بلدينــغ 1411 ، �سقــة 2102 ، املنامـة ،  

البحريــن

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : البحرين 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/11/7م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 30421

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/9/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 791 فـي 2005/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : فلوتايت تيكنلوجي بحرين دبليو ال ال 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة اميانتيت العاملية القاب�سة املحدودة ذ.م.م  

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بحرينية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بلوك 346 ، �ســارع 4626 ، بلدينـغ 1411 ، �سقـة 2102 ،  املنامة ،  

البحريــن

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : البحرين 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/11/7م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2018/1/1م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14779

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/8/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2005/1/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ، 

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14781

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/8/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2005/1/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14782

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 802 فـي 2005/1/11م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14783

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/8/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 802 فـي 2005/1/11م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14784

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/8/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2005/1/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14785

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/5/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 786 فـي 2005/1/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14786

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/1/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 778 فـي 2004/1/11م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25577

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/1/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/1/11م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25578

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25579

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/1/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25580

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 774 فـي 2004/9/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ،  

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25581

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/2/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/1/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ، 

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25582

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/1/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريد ايل�سفـري بروبرتيز انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ريلك�س انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سفـــــــن فلــــور 230 بــــــارك افـينيـــو نيويـــــورك ان واي 10169 ، 

الوليــات املتحـــدة الأمريكيـــة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/30م

تاريــــــخ التاأ�سري بال�سجـــل : 2017/12/28م
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ال�شركـة العمانيـة ل�شـراء الطاقـة وامليـاه �ش.م.ع.م

دعــوة للتاأهيـــل امل�شبـــق

لتطويـر م�شــروع جديــد ملحطـة م�شتقلة 

الإنتـاج الكهربـاء با�شتخدام الطاقة ال�شم�شية فـي والية عربي 

�ل�شركة �لعمانية ل�شر�ء �لطاقة و�ملياه �ش.م.ع.م )�ل�شركة( �إحدى �شركات جمموعة مناء ،

م�شوؤولـــة عـــن توفـيـــر �شعــة جديـــدة مـــن �لطاقـــة و�مليـــاه عن طريــــق �شـــر�ء وبيــــع �لناتـــــج 

من �لكهربـــاء و�مليـــاه بال�شلطنـــة ، وذلك وفقــا ملتطلبات قانون تنظيــم وتخ�شيــ�ش قطـــاع 

�لكهرباء و�ملياه �ملرتبطة به �ل�شادر باملر�شوم �ل�شلطاين رقم 2004/78 ، وكذلك �لرتخي�ش 

�ملمنوح لل�شركة .

ومتا�شيا مع روؤية �ل�شلطنة لتنويع م�شادر �لوقود من خالل ��شتخد�م �لطاقــة �لنظيفــة 

لإنتاج �لكهرباء ، تخطــط �ل�شركــة لتطوير �أول م�شروع للطاقة �ل�شم�شية بطاقة �إنتاجية 

�إن�شــاء �ملحطــة فـي وليــة عــربي مبحافظــة  �أن يتــم  تبلغ )500( ميجاو�ت ، ومن �ملتوقع 

�لظاهـــرة حو�لـــي )300 كم غـــرب م�شقـــط( ، و�شيتــم تطوير �مل�شـــروع من قبل مطوريــــن 

موؤهلـــني من �لقطاع �خلا�ش . 

وتعلن �ل�شركة عن بدء �إجر�ء�ت �لتاأهيل لل�شركات ، وذلك بالإعالن عن م�شتند�ت �لدعوة 

للتاأهيل �مل�شبق ، و�شوف تكون م�شتند�ت �لدعوة للتاأهيــل �مل�شبق متاحة لل�شر�ء من مكتب 

�ل�شركــة �عتبار� من 28 دي�شمرب وحتى 18 يناير 2018م . ويقـع مكتـب �ل�شركـة فـي �لطابــق 

�خلامــ�ش باملبنــى �خلامــ�ش فـي م�شقــط جــر�نــد مــــول مبجمـــع تـــالل �خلويـــر ، �خلويــر 

�جلنوبيـــة ، م�شقــــط ، كمـــا �أن م�شتند�ت �لدعــوة للتاأهيــل �مل�شبــق ميكــن ��شتالمهــا مــا بني 

�ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف �شباحا وحتى �لثالثة ظهر� ، وبيانات �ملناق�شة كالتايل :

�شعر �شراء املناق�شةرقم املناق�شةا�شم املناق�شة
اآخر موعد لتقدمي 

م�شتند التاأهيل

دعوة للتاأهيل �مل�شبق 

لتطويـر م�شــروع جديــد 

ملحطـة م�شتقلة 

لإنتاج �لكهرباء  

با�شتخد�م �لطاقة 

�ل�شم�شيـــــة 

فـي ولية عربي 

2017/21

)175 ر.ع(

مائــة وخم�شــة و�شبعــون 

ريـــال عمانــيا

22 فرب�ير 2018م

قبل �ل�شاعة 

�لعا�شرة �شباحا 

)بتوقيت م�شقط(

. )EPC( مالحظــة : هذه �ملناق�شة ل ت�شمل مقاويل �لهند�شة و�مل�شرتيات و�لبناء
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يتم دفع قيمة �ل�شر�ء �إما عن طريق :

1 - ��شتخد�م بطاقة �ئتمان فـي مكتب �ل�شركة عند ��شتالم م�شتند�ت �ملناق�شة �أو

2 - حتويل م�شرفـي دويل و�إر�شال �أدلة على �لتحويل �إىل �لربيد �لإلكرتوين :

)procurement.officer@Omanpwp.nama.om(      

- تفا�شيل �حل�شاب �لبنكي لل�شركة :

International Bank Account Details :

 Correspondent Bank : JP Morgan Chase Bank, New York

Address : 4 New York Plaza, Floor 15, New York

ABA No. : 021 000021

Chips No. : CP0002

Swift code : BMUSOMRXXXX

Beneficiary Bank : Bank Muscat

Beneficiary Bank Account No. : 544-7-35232

Beneficiary Name : Oman Power and Water Procurement Company SAOC
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات القت�صادية والإدارية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اإعمار للبناء واملقاولت  �ش.م.م

يعـلــن مكتـب �حلمد�نـي لتدقيـق �حل�صابـات و�ل�صت�صـار�ت �لقت�صاديـة و�لإد�ريـة �أنـه يقـــوم 

بت�صفيــــة �صركــة �إعمار للبناء و�ملقاولت  �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـــاري 

بالرقــــم 1143366 , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــــل �ل�صركــــة فــــي �لت�صفيــة �أمـــــام �لغـــيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـة �لأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

�صارع ال�صوق املركزي - مبنى رقم : 21011/17 

 بناية ال�صريفة - الطابق الثاين

 �ش.ب : 575 ر.ب : 130 العذيبة

هاتف رقم : 93634400 - تليفاك�ش رقم : 23288977

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�صفــــي

�صالـم بن عامـر بن اأحمـد امل�صيخـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نور ال�صاطئ للتجارة واملقاولت

يعـلــن �صامل بن عامر بن �أحمد �مل�صيخي �أنـه يقـــوم بت�صفيــــة �صركــة نـــور �ل�صاطــئ للتجــارة 

و�ملقـــاولت , و�مل�صجلــــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجـــاري بالرقـــم 1058503 , وفقـــا لتفــاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/13م  , وللم�صفـي وحده حـــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام 

�لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـة �لأمـور �لتي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �لآتـي :

حمافظــة ظفــار

هاتف رقم : 92619111

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�صفــــي
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�صليمـان بـن �صيـف بـن �صعيـد ال�صبلـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريـع ال�صبلـي واجلنيبـي للتجـارة �ش.م.م

�ل�صبلـي  �أنـه يقـــوم بت�صفيــــة �صركــة م�صاريـع  �ل�صبلـي  بـن �صعيـد  بـن �صيـف  يعـلــن �صليمــان 

و�جلنيبــي للتجــارة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـــاري بالرقـــم 8062560 , 

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 :

ولية الربميي - حمافظة الربميي 

�ش.ب : 554 ر.ب : 512

هاتف رقم : 94106666

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�صفــــي

�صيـف بـن �صليمان بن �صيف ال�صبلـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املـزارع ال�صماليـة للتجـارة �ش.م.م

يعـلــن �صيـف بـن �صليمان بن �صيـــف �ل�صبلـــي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــة �ملـــز�رع �ل�صماليــــة 

للتجــــارة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـــاري بالرقـــم 1124675 , 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 :

ولية الربميي - حمافظة الربميي 

�ش.ب : 24 ر.ب : 512

هاتف رقم : 94106666

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صالـم بن حمـد بن �صعيـد الر�صيـدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة �صلطان بن عبداللـه بن �صعيد ال�صام�صي و�صامل بن حمد - ت�صامنية

يعـلن �صامل بن حمد بن �صعيد �لر�صيدي �أنـه يقوم بت�صفيــــة �صركـة �صلطان بن عبد�للـه بن 

�صعيد �ل�صام�صـــي و�صالـــم بــــن حمــد - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـــاري 

بالرقــــم 8008892 , وللم�صفـــــي وحــده حــــــق متثيـــــــل �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 :

ولية الربميي - حمافظة الربميي 

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�صفــــي

عبداللــه بـن علـي بـن عبداللــه املعمـري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبداللـه وعمران للتجارة - ت�صامنية

يعـلــن عبد�للـــه بـن علي بن عبد�للـه �ملعمــري �أنـه يقوم بت�صفيــــة �صركـة عبد�للـه وعمر�ن 

للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقم 8049408 , وللم�صفـي 

وحده حـق متثيــل �ل�صركـة فـي �لت�صفيـة �أمــام �لغيـر , وعلـــى �جلميـــع مر�جـــعـة �مل�صفـــي فـي 

كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية الربميي - حمافظة الربميي 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

نا�صـر بـن �صالـم بـن �صيـف الزيـدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية

ل�صركة نا�صر بن �صامل بن �صيف الزيدي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

يعـلــن نا�صـــر بن �صالـــم بن �صيـــف �لزيـــدي �أنـه يقـــوم بت�صفيــــة �صركــة نا�صر بن �صالــم بن 

�لــتجـــاري  �ل�صجـل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة   , - ت�صامنية  للتجارة  و�صركاه  �لزيــدي  �صيـــف 

بالرقـــــم 8002380 , وللم�صفـــي وحده حــــــق متثيــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــــة �أمــام �لغيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

حمافظة الربميي 

�ش.ب : 135 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99223696 / 25655521

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�صفــــي

حممـد بن �صالـم بن مرهـون العلـوي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة حممد بن �صامل وبدر بن �صيف العلوي للتجارة - ت�صامنية

يعـلــن حممد بن �صالـم بـن مرهـون �لعلـــوي �أنـــه يقــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة حممــد بـــن �صالــم 

وبــدر بــن �صـــــيف �لعلـــــوي للتجـــارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـــاري 

, وللم�صفـــي وحــده حـــــق  2017/12/31م  �ملوؤرخ  7057946 , وفقا لتفاق �ل�صركاء  بالرقـــم 

�مل�صفـــي فـي كافـــة  , وعلــى �جلميــع مر�جعـــة  �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  �ل�صركــــة فـي  متثيــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

الوقبة - ولية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 358  ر.ب : 513

هاتف رقم : 97877272 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صاهــني بــن حمــد بــن �صعيــد املنعــي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صاهني بن حمد بن �صعيد املنعي و�صريكه للتجارة �ش.م.م

يعـلـــن �صاهني بن حمد بن �صعيد �ملنعي �أنـــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �صاهـــني بـــن حـــمد بــن 

�صعيد �ملنعي و�صريكه للتجارة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـــــل �لــتجـــــاري بالرقـــــم 

8057532 , وللم�صفـي وحــــده حـــــــق متثيـــــــل �ل�صركــــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيــــر , وعلـــى 

�جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

 حمافظة الربميي

هاتف رقم : 92646328 

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�صفــــي

�صامل بن �صعيد بن �صيف الكعبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمـال الت�صفيـة ل�صركـة الكعبـي الرائـدة للتجـارة - تو�صيـة

يعـلن �صامل بن �صعيد بن �صيف �لكعبــي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �لكعبي �لر�ئدة للتجارة - 

تو�صية , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـــــل �لــتجـــاري بالرقـــــم 1146891 , وللم�صفـــي وحــــــده 

حـق متثيـــل �ل�صركـــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية حم�صة - حمافظة الربميي

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صامل بن خمي�ش بن �صالح النا�صري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صلطان النا�صري واإخوانه للتجارة - ت�صامنية

يعـلــن �صامل بن خمي�ش بن �صالح �لنا�صري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �صلطان �لنا�صري 

و�إخو�نه للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 7044097 , 

وفقــا لتفـــاق �ل�صركــــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/21م , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 266  ر.ب : 511

هاتف رقم : 99203165 

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�صفــــي

اأحمد بن �صليمان بن علي املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صحاري العار�ش للتجارة �ش.م.م

يعـلـــن �أحمــد بن �صليمــان بـن علــي �ملعمري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �صحاري �لعار�ش 

للتجارة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 7059671 , وفقــا لتفـــاق 

�ل�صركــــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/25م , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 330  ر.ب : 516

هاتف رقم : 99804222 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

عبداحلميد بن عو�ش بن فهد ال�صنفري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صبل ال�صالم املتحدة للتجارة

يعـلـــن عبد�حلميــد بن عــو�ش بن فهــد �ل�صنفري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �صبــل �ل�صالم 

�ملتحدة للتجارة , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 1120268 , وللم�صفـــــي 

وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

احل�صيلــة  - وليــة �صاللـــة 

�ش.ب : 29  ر.ب : 211

هاتف رقم : 95191111 

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صباق املتحدة للتجارة واملقاولت

يعـلـــن عبد�حلميــد بن عــو�ش بن فهــد �ل�صنفري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �ل�صباق �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاولت , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 2204533 , وللم�صفـــــي 

وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

احل�صيلــة  - وليــة �صاللـــة 

�ش.ب : 29  ر.ب : 211

هاتف رقم : 95191111 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

عبدال�صالم بن عو�ش بن فهد ال�صنفري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الزهو املتحدة للتجارة واملقاولت

يعـلـــن عبد�ل�صالم بن عــو�ش بن فهــد �ل�صنفري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �لزهو �ملتحدة 

للتجــارة و�ملقـــاولت , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 2211823 , وللم�صفـــــي 

وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

�صاللـــة الو�صطى 

�ش.ب : 29  ر.ب : 211

هاتف رقم : 95191111 

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�صفــــي

عبدال�صالم بن حممد بن عبدالعزيز الروا�ش

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نــوف العامليــة - تو�صيــة

يعـلن عبد�ل�صالم بن حممد بن عبد�لعزيز �لرو��ش �أنـه يقوم بت�صفيـة �صركة نــوف �لعامليــة - 

تو�صـــية , و�مل�صجـلـــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجـل �لــتجاري بالرقـم 1171277 , وللم�صفـــــي وحــده 

حـــــق متثيــــل �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 :

�صاللـــة الو�صطى - �صارع املعتزة - �صكة رقم : 3 

�ش.ب : 2 ر.ب : 223

هاتف رقم : 99492900 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

علـي بـن م�صلـم فـرج هبيـ�ش

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة علي بن م�صلم فرج هبي�ش و�صركاه

يعـلـــن علي بن م�صلم فرج هبي�ش �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة علي بن م�صلـــم فــرج هبيـــ�ش 

و�صركــاه , و�مل�صجلـة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لتجـاري بالرقـم 2052091 , وفقا لتفاق �ل�صركـــاء 

�ملــوؤرخ 2017/12/12م , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

هاتف رقم : 99499164 

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�صفــــي

عبداللـه بن حممد بن �صامل اخلمي�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبداللـه اخلمي�صي وال�صويل للتجارة - ت�صامنية

يعـلـــن عبد�للـه بن حممد بن �صامل �خلمي�صي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة عبد�للـه �خلمي�صي 

و�ل�صويل للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 1713965 , 

وفقــا لتفـــاق �ل�صركــــاء �ملــــــوؤرخ 2017/12/17م , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �ل�صركـــــة 

فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليــة الر�صتــــاق

�ش.ب : 94 ر.ب : 312

هاتف رقم : 99240935 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

خالـد بن هـالل بن حمـد ال�صعيبـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع الليث الأبي�ش الوطنية - ت�صامنية

يعـلـــن خالــد بــن هــالل بــن حمــــد �ل�صعيبـــي �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة م�صاريـــع �لليـــث 

�لأبي�ش �لوطنية - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 1087858 , 

وفقــــا لتفـــــاق �ل�صركـــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/12م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب : 464 ر.ب : 320

هاتف رقم : 95974973 

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�صفــــي

علـوي بن �صالـم بن حممـد مقيبل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رونـق املـدن للتجـارة واملقـاولت

يعـلـــن علــوي بن �صالــم بن حممــد مقيبل �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة  رونـق �ملـدن للتجـارة 

و�ملقــــاولت , و�مل�صجلـــة لدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري بالرقـــــم 2179725 , وفقــــا لتفـــــاق 

�ل�صركـــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/13م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

�ش.ب : 108 ر.ب : 215

هاتف رقم : 99490024 

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�صفــــي

-221-
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عامـر بن اأحمـد بن �صعيـد املرهـون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عامر بن اأحمد �صعيد املرهون و�صريكه للتجارة

يعـلـــن عامــر بن �أحمد بن �صعيد �ملرهون �أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة عامـــر بــن �أحمــد �صعــيد 

�ملــرهــون و�صريكـــه للتجارة , و�مل�صجلـــة لدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقم 2107058 , 

وفقــــا لتفـــــاق �ل�صركـــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/13م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

ولية �صاللة

هاتف رقم : 98850809 

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�صفــــي

اأحمد بن �صامل بن اأحمد الب�صراوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة اأحمد �صامل اأحمد الب�صراوي واأولده للتجارة واملقاولت

يعـلن �أحــمد بــن �صالــم بــن �أحمـــد �لب�صــر�وي �أنه يقـوم بت�صفية �صركة �أحمد �صامل �أحمد 

�لب�صر�وي و�أولده للتجارة و�ملقاولت , و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــة �ل�صجل �لــتجــاري بالرقم 

, وعلى  �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  حــــــق متثيــــل  , وللم�صفـــــي وحـــده   2159678

�جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

هاتف رقم : 99484824 

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�صفــــي
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اأحمد بن �صعيد بن ح�صن زعبنوت

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عني حربوت للتجارة - ت�صامنية

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن ح�صن زعبنوت �أنــــه يقـــــوم بت�صفيــة �صركـــة عني حربوت للتجارة - 

ت�صامنية , و�مل�صجلـة لــــدى �أمانـــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــــم 2137046 , وفقــــا لتفـــــاق 

�ل�صركـــــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/2م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

املزيونة  - بناية فندق املزيونة - الطابق الأول

�ش.ب : 2483 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99293400 

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املزيونة للمنتجات الأ�صمنتية - ت�صامنية

�أنــــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �ملزيونة للمنتجات  يعـلن �أحمد بن �صعيد بن ح�صن زعبنوت 

�لأ�صمنتية - ت�صامنية , و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــــم 2166577 , 

وفقــــا لتفـــــاق �ل�صركـــــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/2م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

املزيونة  - بناية فندق املزيونة - الطابق الأول

�ش.ب : 2483 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99293400 

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�صفــــي
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اأحمد بن �صعيد بن اأحمد الروا�ش

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأمواج الإمارات �ش.م.م

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن �أحمد �لرو��ش �أنه يقـوم بت�صفية �صركة �أمو�ج �لإمار�ت �ش.م.م , 

و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــــم 1054962 , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق 

كافـــة  فـي  �مل�صفـي  مر�جعـة  �جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  متثيــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار 

�صارع ال�صالم - مبنى رقم : 7 - طابق رقم : 3 

 �ش.ب : 2988 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490660 

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املوؤ�صر العام �ش.م.م

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن �أحمد �لرو��ش �أنه يقـــوم بت�صفيـــة �صركـــة �ملوؤ�صـــر �لعـــام �ش.م.م , 

و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــــم 1084969 , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق 

كافـــة  فـي  �مل�صفـي  مر�جعـة  �جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  متثيــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار 

�صارع ال�صالم - مبنى رقم : 7 - طابق رقم : 3 

 �ش.ب : 2988 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490660 

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�صفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة العربيــة العقاريــة �ش.م.م

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن �أحمد �لرو��ش �أنه يقوم بت�صفية �صركة �لعربية �لعقاريـة �ش.م.م , 

و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــــم 1026697 , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق 

كافـــة  فـي  �مل�صفـي  مر�جعـة  �جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  متثيــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار 

�صارع ال�صالم - مبنى رقم : 7 - طابق رقم : 3 

 �ش.ب : 2988 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490660 

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نخيل �صاللة �ش.م.م

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن �أحمــد �لـــرو��ش �أنه يقـــــوم بت�صفيـــة �صركـــة نخيل �صاللة �ش.م.م , 

و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجــــــل �لــتجــــاري بالرقـــــــم 1054876 , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق 

كافـــة  فـي  �مل�صفـي  مر�جعـة  �جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  متثيــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار 

�صارع ال�صالم - مبنى رقم : 7 - طابق رقم : 3 

 �ش.ب : 2988 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490660 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اخلدمات ال�صاطعة �ش.م.م

يعـلن �أحمد بن �صعيد بن �أحمد �لرو��ش �أنه يقـوم بت�صفية �صركة �خلدمات �ل�صاطعة �ش.م.م , 

و�مل�صجلـة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجاري بالرقـم 1054726 , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيــــل 

�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 :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار 

�صارع ال�صالم - مبنى رقم : 7 - طابق رقم : 3 

 �ش.ب : 2988 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490660 

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�صفــــي

�صالـم بن م�صلـم بن علـي عامـر جيـد

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صامل بن م�صلم علي عامر جيد و�صريكه للتجارة

يعـلن �صامل بن م�صلم بن علي عامر جيد �أنه يقـوم بت�صفية �صركة �صامل بن م�صلـــم علـــي 

عامر جيد و�صريكه للتجارة , و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانــة �ل�صجل �لــتجــاري بالرقم 1065485 , 

وفقــــا لتفـــــاق �ل�صركـــــاء �ملــــوؤرخ 2017/12/17م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92954577 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

اأحمد بن عبداللـه بن �صعيد اليافعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اخلدمات ال�صريعة احلديثة �ش.م.م

يعـلـــن �أحمد بن عبد�للـه بن �صعيد �ليافعي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �خلدمات �ل�صريعة 

�حلديثة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 1017399 , وفقــا لتفـــاق 

�لت�صفيــة  �ل�صركــــة فـي  , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل  2017/12/14م  �ملوؤرخ  �ل�صركــاء 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

�ش.ب : 777 ر.ب : 217

هاتف رقم : 99290909 

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املطلــق للتجــارة واملقــاولت

يعـلـــن �أحمد بن عبد�للـه بن �صعيد �ليافعــي �أنـــه يقـــــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �ملطلــــق للتجــارة 

و�ملقــاولت , و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 2158469 , وفقا لتفاق �ل�صركاء 

�ملوؤرخ 2017/12/14م , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �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 : 777 ر.ب : 217

هاتف رقم : 99290909 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

اأ�صامـة بـن حممـد بن ظفـار الـروا�ش

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صافنات الدولية للتنميـة وال�صتثمـار

يعـلن �أ�صامة بن حممد بن ظفار �لرو��ش �أنه يقـوم بت�صفية �صركة �ل�صافنات �لدولية للتنميـة 

, وللم�صفـــــي   1206782 �لــتجــاري بالرقم  �ل�صجــل  �أمانــــة  لــــدى  , و�مل�صجلــــة  و�ل�صتثمــــار 

وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99095000

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بـن حمديـن والـروا�ش

يعـلن �أ�صامة بن حممد بن ظفار �لرو��ش �أنه يقـوم بت�صفية �صركة بن حمديــن و�لرو��ش , 

و�مل�صجلـة لـــدى �أمانــة �ل�صجل �لــتجــاري بالرقم 1108252 , وفقــــا لتفـــــاق �ل�صركـــاء �ملــــوؤرخ 

 , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  متثيــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�صفـــــي   , 2017/12/10م 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99095000 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

اإبراهيم بن علي بن جمعة احلميدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة البينة الوطنية - ت�صامنية

 - �لوطنية  �لبينة  �صركة  بت�صفيــة  يقـــوم  �أنـه  �إبر�هيم بن علي بن جمعة �حلميدي  يعـلن 

ت�صامنـــية , و�مل�صجلـــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجـــــل �لــتجــــاري بالرقــــم 1038078 , وللم�صفـــــي 

وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

وليـــة �صحـــار

�ش.ب : 41 ر.ب : 321

هاتف رقم : 95090950 

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�صفــــي

اإبراهيم بن يو�صف بن عبدالرحيم البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ركائــز ال�صمــاء - ت�صامنية

يعـلن �إبر�هيم بن يو�صف بن عبد�لرحيم �لبلو�صي �أنـه يقـــوم بت�صفيــة �صركة ركائــز �ل�صمــاء - 

ت�صامنيــة , و�مل�صجلـــــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صجـــــل �لــتجــــاري بالرقــــم 1143154 , وفقـــا لتفــاق 

�لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــة  حـــــق متثيــــل  وحــده  وللم�صفـــــي   , 2017/12/10م  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 92593047 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

م�صلـم بن  م�صتهيـل بن علـي الربعمـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة اأنــال للتجــارة

يعـلــن م�صلــم بن م�صتهيـــل بن علي �لربعمـــي �أنه يقـــــــوم بت�صفيـــة �صركـــة �أنـــال للتجـــارة , 

و�مل�صجلـة لـــدى �أمانــة �ل�صجل �لــتجــاري بالرقم 2121662 , وفقــــا لتفـــــاق �ل�صركـــاء �ملــــوؤرخ 

2017/12/11م , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــــق متثيــــل �ل�صركــــــة فــــي �لت�صفيــــــة �أمـــام �لغيــــر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

ولية �صاللـــة - حمافظة ظفار

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�صفــــي

م�صلـم بن �صعيد بن م�صلم العمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة �صـرق املعمـورة للتجـارة

يعـلن م�صلـم بن �صعيد بن م�صلم �لعمري �أنه يقوم بت�صفيـة �صركة �صـرق �ملعمـورة للتجارة , 

�ل�صركـــاء  , وفقــــا لتفـــــاق   1069856 �لــتجــــاري بالرقــــم  �ل�صجـــل  �أمانـــــة  لـــدى  و�مل�صجلــــة 

�أمـــام  �لت�صفيــــة  فــــي  �ل�صركــــــة  حــــــق متثيــــل  وحـــده  وللم�صفـــــي   , 2017/12/12م  �ملــــوؤرخ 

�لغيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �لآتـي :

حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99488445

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

نذير اأحمد ن�صراللـه بن دو�صت حممد البلو�صي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة الوادي الزهري للتجـارة واملقاولت

يعلن نذير �أحمد ن�صر�للـه بن دو�صـــت حممـــد �لبلو�صـــي �أنه يقوم بت�صفية �صركـة �لـــو�دي 

�لزهـــري للتجارة و�ملقاولت , و�مل�صجلـــة لـدى �أمانـــة �ل�صجــل �لتجاري بالرقم 1042580 , 

وفقــا لتفاق �ل�صركـــاء �ملـــــوؤرخ 2017/11/26م , وللم�صفـي وحـــده حــــــق متثيــــل �ل�صركــــــة 

فــــي �لت�صفيــــة �أمـــام �لغيــر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 94422132/98821310

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�صفــــي

�صهيل بن م�صلم بن �صهيل ك�صوب

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة درة �صري للتجارة واملقاولت

يعلن �صهيل بن م�صلم بن �صهيل ك�صوب �أنه يقوم بت�صفية �صركـة درة �صري للتجارة و�ملقاولت , 

و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانــــة �ل�صجـــــل �لتجـــاري بالرقم 2147874 , وفقــا لتفاق �ل�صركـاء �ملــوؤرخ 

 , �لغيــر  �أمـــام  �لت�صفيــــة  فــــي  �ل�صركــــــة  حــــــق متثيــــل  وحـــده  وللم�صفـي   , 2017/12/13م 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

هاتف رقم : 92904966

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

وليـد بن حممـد بن خلفـان الغافـري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نربا�ش الطيب للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعـلـــن وليـــد بن حممـــد بن خلفــان �لغافــري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة نبـــر��ش �لطيـــب 

 ,  1060143 بالرقـم  �لــتجـاري  �ل�صجـل  �أمانــة  , و�مل�صجلـــة لدى  للتجارة و�ملقاولت �ش.م.م 

�ل�صركــــة  , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل  2017/12/14م  �ملوؤرخ  �ل�صركــاء  وفقــا لتفـــاق 

فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليــة الر�صتـــاق 

�ش.ب : 313 ر.ب : 329

هاتف رقم : 94884878 

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�صفــــي

حممد بن عبداللـه بن علوي املرزع باعبود

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد بن عبداللـه بن علوي املرزع للتجارة واملقاولت

يعـلـــن حممد بن عبد�للـه بن علوي �ملرزع باعــبود �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة حممــد بــن 

عبد�للـه بن علوي �ملرزع للتجارة و�ملقاولت , و�مل�صجلـــة لــدى �أمانــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري 

�أمــام �لغيـر ,  1036267 , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة  بالرقـم 

وعلــى �جلميــع مر�جعـة �مل�صفــــي فـــي كافـــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللــــة 

�ش.ب : 672 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99490007 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

حممـد بن مطـر بن حمـد ال�صبلـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صما العا�صمة املا�صية للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعـلـــن حممـد بن مطـر بن حمـد �ل�صبلـي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �صما �لعا�صمة �ملا�صية 

للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 1268290 , 

وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

ولية �صحار - مركز الولية 

�ش.ب : 53 ر.ب : 311

هاتف رقم : 97045432 

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�صفــــي

�صعيد بن �صامل بن مبارك امل�صيخي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الرفاعــي للتجــارة

 , للتجارة  �لرفاعي  �صركـــة  بت�صفيـــــة  يقـــوم  �أنـه  �مل�صيخي  �صامل بن مبارك  �صعيد بن  يعـلـــن 

و�مل�صجلـــة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 2159732 , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل 

�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 : 1591 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99494241 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صالـم بـن علـي بـن �صهيـل املع�صنـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التنميـة املتحـدة للتجـارة واملقـاولت\

يعـلـن �صامل بن علي بن �صهيـل �ملع�صني �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �لتنمية �ملتحدة للتجارة 

و�ملقـــاولت , و�مل�صجلــــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجـــاري بالرقـــم 2175991 , وفقـــا لتفـــاق 

, وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �ل�صركــــة فـي �لت�صفيــة  2017/12/14م  �ل�صركـــاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99483942 

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�صفــــي

حامد بن فايل بن �صعبان دهي�ش

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حامد بن فايل بن �صعبان دهي�ش و�صريكه للتجارة

يعـلـــن حامد بن فايل بن �صعبان دهي�ش �أنـه يقـــوم بت�صفيـة �صركــة حامد بن فايل بن �صعبان 

دهـــي�ش و�صريكــــه للتجــــارة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 2126680 , 

2017/12/13م , وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �ل�صركــــة  وفقـــا لتفـــاق �ل�صركـــاء �ملوؤرخ 

فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

هاتف رقم : 99291722 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

اإ�صماعيل بن �صامل بن عبداللـه ال�صرياوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املزلج للتجارة - ت�صامنية

يعـلـــن �إ�صماعيل بن �صامل بن عبد�للـه �ل�صري�وي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �ملزلج للتجارة - 

ت�صامنيـــة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 3173712 , وللم�صفـي وحــده 

حق متثيـل �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 :

ولية �صحار

�ش.ب : 131 ر.ب : 311

هاتف رقم : 96201000 

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�صفــــي

خمي�ش بن عامر بن عبداللـه الها�صمي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع الوعد احلديثة - تو�صية

يعـلـــن خمي�ش بن عامر بن عبد�للـه �لها�صمي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة م�صاريــع �لوعــد 

�حلديثـــة - تو�صيــــة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 1004258 , وفقـــــا 

لتفـــاق �ل�صركــاء �ملوؤرخ 2017/12/25م , وللم�صفـي وحــده حق متثيـل �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 :

�ش.ب : 380 ر.ب : 411

هاتف رقم : 99791433 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

عبداللـه بن �صيف بن حمد احلمرا�صدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عبداللـه وخالد احلمرا�صدي للتجارة - ت�صامنية

يعـلـــن عبد�للـه بن �صيــف بن حمـــد �حلمر��صـــدي �أنــــه يقــــــوم بت�صفيـــــة �صركــــــة عبد�للــــه 

وخالد �حلمر��صــدي للتجـارة - ت�صامنيـة , و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقـم 

, وللم�صفـي وحــده حق متثيـل  2017/12/13م  �ملوؤرخ  �ل�صركــاء  , وفقـــــا لتفـــاق   1004784

�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 :

وليــة الر�صتـــاق

�ش.ب : 208 ر.ب : 308

هاتف رقم : 99387747 

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�صفــــي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة عبداللـه وخليل احلمرا�صدي للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعـلـــن عبد�للـه بن �صيف بن حمد �حلمر��صدي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة عبد�للـه وخليل 

�حلمر��صـــدي للتجـــارة و�ملقـــاولت - ت�صامنية , و�مل�صجلـــــة لـــدى �أمانـــة �ل�صجـل �لــتجـاري 

2017/12/13م , وللم�صفـي وحــده حق  1004779 , وفقـــــا لتفـــاق �ل�صركــاء �ملوؤرخ  بالرقـم 

متثيـل �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 :

وليــة الر�صتـــاق

�ش.ب : 208 ر.ب : 308

هاتف رقم : 99387747 

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�صفــــي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

نا�صـر بن حممـد بن مرهـون املعمـري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الواحات الف�صية التجارية - ت�صامنية

يعـلـــن نا�صر بن حممد بن مرهون �ملعمري �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �لو�حات �لف�صية 

�لتجاريـــة - ت�صامنيـــــة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري بالرقــــم 7047517 ,  

وللم�صفـي وحــده حق متثيـل �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 :

ولية الربميي - حمافظة الربميي

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�صفــــي 

علـي بن حممـد بن �صليمـان امل�صرفــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة عيون تيماء للتجارة - ت�صامنية

للتجارة -  تيماء  �صركـــة عيون  بت�صفيـــــة  يقـــوم  �أنـه  �مل�صرفـي  �صليمان  يعـلن علي بن حممد بن 

ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لــتجـاري بالرقــــم 1109833 , وللم�صفـي وحــده 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة  حق متثيـل �ل�صركـة فـي �لت�صفيــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

هاتف رقم : 95237076

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صامـ�ش بن املـر بن �صامـ�ش الري�صـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة عبدالرحمن بن �صيف الري�صي و�صريكه للمقاولت - ت�صامنية

يعـلن �صام�ش بن �ملر بن �صام�ش �لري�صي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة عبد�لرحمن بــن �صيف 

�لري�صــــي و�صريكـــــه للمقـــاولت - ت�صامنيــــــة , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري 

 , �أمــام �لغيـر  , وللم�صفــــــي وحــــده حــق متثيـل �ل�صركـة فـي �لت�صفيــة   8032700 بالرقــــــم 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 82 ر.ب : 512

هاتف رقم :99001150

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�صفــــي

حممد بن نا�صر بن �صامل ال�صعدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة حممد بن نا�صر ال�صعدي واأولده للتجارة واملقاولت - تو�صية

�أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة حممـــد بـــن نا�صــر  يعـلن حممد بن نا�صر بن �صامل �ل�صعدي 

�ل�صعدي و�أولده للتجارة و�ملقاولت - تو�صية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانــــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري 

بالرقــــم 3118037 , وفقـــا لتفـــاق �ل�صركــاء �ملوؤرخ 2017/12/19م , وللم�صفـــي وحــــده حــق 

متثيـل �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 :

وليــة الر�صتــاق

هاتف رقم : 92431612

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

حامت بن عبداللـه بن �صعيد اليافعي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة معدات ال�صحراء للتجارة واملقاولت

يعـلـــن حامت بن عبد�للـه بن �صعيد �ليافعي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة معد�ت �ل�صحر�ء 

  , 2150760 للتجــــــارة و�ملقــــــاولت , و�مل�صجلـــــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري بالرقــــــم 

وللم�صفـــــي وحــده حـــــق متثيــــل �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 : 777 ر.ب : 217

هاتف رقم : 99290909 

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�صفــــي

اأحمـد بن حممـد بن م�صلـم الكثيـري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صور الذهبي للتجارة واملقاولت

يعـلـــن �أحمد بن حممد بن م�صلم �لكثريي �أنـه يقـــوم بت�صفيـــــة �صركـــة �ل�صور �لذهبي للتجارة 

و�ملقــاولت , و�مل�صجلـــــــة لـــدى �أمانـــــة �ل�صجــــل �لــتجــــاري بالرقــــــم 2214504 , وللم�صفـــــي 

وحــده حـــــق متثيــــل �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 :

ولية �صاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 40 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99673006 

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

فهـد بـن �صالـم بـن �صاعـد املالكـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صار ال�صرق املتحدة �ش.م.م

يعـلن فهد بن �صامل بن �صاعد �ملالكي �أنـه يقـــوم بت�صفيــة �صركة م�صار �ل�صرق �ملتحدة �ش.م.م , 

و�مل�صجلــــة لــدى �أمانـــــة �ل�صجـــــل �لــتجـــــاري بالرقـم 1083487 , وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 

 , �لغيــــر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــة  حـــــــق متثيــــل  , وللم�صفـــــي وحـــــده  2017/12/10م 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـــي كافـــــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

وليــة الر�صتــاق

�ش.ب : 95 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99444594 

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�صفــــي

بـدر بن علـي بن �صعيـد ال�صبلـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مباهج �صحار الوطنية �ش.م.م

يعـلن بدر بن علي بن �صعيد �ل�صبلي �أنه يقـوم بت�صفية �صركة مباهج �صحار �لوطنية �ش.م.م , 

و�مل�صجلة لــدى �أمانـة �ل�صجــل �لــتجاري بالرقم 1067085 , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيــــل 

�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 :

ولية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 226 ر.ب : 321

هاتف رقم : 96665577

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صيـف بن �صعيـد بن �صالـم اجلابـري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأفق ال�صمود للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعـلن �صيف بن �صعيد بــن �صالــم �جلابــري �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة �أفـــق �ل�صــمود للتجــارة 

و�ملقاولت �ش.م.م , و�مل�صجلــــة لــــدى �أمانــــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقم 1085408 , وللم�صفـــــي 

وحـــده حــــــق متثيــــل �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 :

وليــة �صحــار

�ش.ب : 399 ر.ب : 322

هاتف رقم : 96127020

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�صفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة بينونـة املتحـدة �ش.م.م

يعـلن �صيف بن �صعيد بــن �صالــم �جلابــري �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة بينونــة �ملتحدة �ش.م.م , 

و�مل�صجلــــة لــــدى �أمانـة �ل�صجــل �لــتجاري بالرقم 1148594 , وللم�صفــي وحــده حــق متثيــــل 

�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 :

وليــة �صحــار

�ش.ب : 65 ر.ب : 322

هاتف رقم : 96127020

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

نا�صـر بن خميـ�ش بن جمعـة ال�صكيلـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة الن�صائـم املتحـدة - ت�صامنيـة

�لن�صائــم �ملتحــدة -  �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة  يعـلن نا�صر بن خمي�ش بن جمعة �ل�صكيلي 

ت�صامنية , و�مل�صجلـة لــــدى �أمانــــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقم 1044062 , وللم�صفـــــي وحـــده 

فـي  �مل�صفـــي  مر�جعـة  �جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركــــــة  متثيــــل  حــــــق 

كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

ولية الربميي - حمافظــة 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�صفــــي

حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركـة حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعـلن حممد بن عبد�للـه بن علي �لغيثي �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة حممد بن عبد�للـه بن 

علـــي �لغيثـــي و�صريكـــه للتجـــارة - ت�صامنيــــة , و�مل�صجلـة لــــدى �أمانــــة �ل�صجــل �لــتجــاري 

بالرقم 8014205 , وللم�صفـــــي وحـــده حــــــق متثيــــل �ل�صركــــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

ولية الربميي - حمافظــة 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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

�صليمان بن نا�صر بن خمي�ش املقبايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركـة حممد بن عبدالر�صول علي ال�صجواين و�صريكه - ت�صامنية

يعـلن �صليمان بن نا�صر بن خمي�ش �ملقبايل �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة حممد بن عبد�لر�صول 

علـــي �ل�صجو�نــي و�صريكـــه - ت�صامنيـــة , و�مل�صجلـــة لــدى �أمانــــــة �ل�صجــــــل �لــتجــاري بالرقــــم 

3251063 , وللم�صفي وحده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع 

مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحـار - مركـز الوليـة

�ش.ب : 400 ر.ب : 321 

هاتف رقم : 99200313

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�صفــــي

علي بن جمعة بن علي ال�صيزاوي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة م�صاريع اآفاق احل�صارة - ت�صامنية

يعـلن علي بن جمعة بن علي �ل�صيز�وي �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة م�صاريع �آفاق �حل�صارة - 

ت�صامنية , و�مل�صجلـة لدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقم 3187268 , وللم�صفي وحده 

حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحـار - مركـز الوليـة

�ش.ب : 413 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 92644388

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�صفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1225(

عبداللـه بن حممد بن علي املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية 

ل�صركـة عبداللـه بن حممد بن علي املعمري واأولده للتجارة - تو�صية

يعـلن عبد�للـه بن حممد بن علي �ملعمري �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة عبد�للـه بن حممد بن 

علي �ملعمــري و�أولده للتجــارة - تو�صية , و�مل�صجلـة لدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقــم 

3136612 , وللم�صفي وحده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع 

مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة لوى - مركـز الوليـة

�ش.ب : 107 ر.ب : 325 

هاتف رقم : 99416038

كمــــا يدعــــو �مل�صفـــي مبوجـــــب هــــــذ� �لإعــــــالن د�ئنـــي �ل�صركــــــة للتقــــــدم بادعاء�تهـــــم �صــــد 

�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�صفــــي

حممد بن نا�صر بن را�صد البادي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة اخلربة اخلليجية للتجارة �ش.م.م

يعـلن حممد بن نا�صر بن ر��صد �لبادي �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة  �خلربة �خلليجية للتجارة 

�ش.م.م , و�مل�صجلـة لدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقــم 1061377 , وللم�صفي وحده حق 

كافـــة  فـي  �مل�صفـــي  وعلى �جلميع مر�جعـة   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركـــــة  متثيــــل 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

�ش.ب : 364 ر.ب : 319 

هاتف رقم : 99889288

كمــــا يدعــــو �مل�صفــي مبوجـــــب هـــــذ� �لإعــــــالن د�ئنــــي �ل�صركــــــة للتقــــــدم بادعاء�تهـــــــم �صــــد 

�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�صفــــي
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عثمان بن خمي�ش بن عبيد الكحايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة معامل �صحم للتجارة - ت�صامنية

يعـلن عثمان بن خمي�ش بن عبيد �لكحايل �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة معامل �صحم للتجارة - 

ت�صامنيـــة , و�مل�صجلـة لدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقــم 3148165 , وللم�صفي وحده 

حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحـــم - مركــز الوليــة 

�ش.ب : 327 ر.ب : 319 

هاتف رقم : 92806050

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�صفــــي

�صامل بن عمر بن حممد املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة جرنا�ش الفلج املتحدة �ش.م.م

يعـلن �صامل بن عمر بن حممد �ملعمري �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة جرنــا�ش �لفلــج �ملتحــدة 

�ش.م.م , و�مل�صجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقــم 1163771 , وللم�صفــي وحــده 

حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحـــار - مركــز الوليــة 

هاتف رقم : 91111132

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�صفــــي
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حم�صن بن عامر بن �صعود اجلابري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة اأبو مهند العاملية - تو�صية

يعـلن حم�صن بن عامر بن �صعود �جلابري �أنــه يقـوم بت�صفية �صركــة �أبــو مهــند �لعامليــة - 

تو�صــية , و�مل�صجلـــة لــدى �أمانـــة �ل�صجــــل �لــتجــاري بالرقــم 1039176 , وللم�صفــي وحــده 

حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـــي فـي كافـــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة ال�صيـب - مركــز الوليــة 

�ش.ب : 70 ر.ب : 111 

هاتف رقم : 99336456

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�صفــــي

علي بن �صليمان بن عبداللـه اجلابري ونو�صاد اأحمد اأن�صاري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة البعد الرابع املتميزة �ش.م.م

يعـلن علي بن �صليمان بن عبد�للـه �جلابري ونو�صاد �أحمد �أن�صاري �أنــهما يقـومان بت�صفية 

�صركة �لبعد �لر�بع �ملتميزة �ش.م.م , و�مل�صجلـة لدى �أمانة �ل�صجل �لتجاري بالرقم 1252700 , 

�جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة  فـي  �ل�صركـــــة  متثيــــل  حق  وحــدهما  وللم�صفــيني 

مر�جعـة �مل�صفـــيني فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحــار  

�ش.ب : 756 ر.ب : 311 

هاتف رقم : 99372996

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�صفــــيان
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�صامل بن عبداللـه بن �صامل املعمري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة �صباب اخلليج احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعـلن �صامل بن عبد�للـه بن �صامل �ملعمري �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة �صباب �خلليج �حلديثة 

 ,  1137111 �لــتجـــــاري بالرقـــــم  �ل�صجــــــل  �أمانـــة  لــــدى  , و�مل�صجلـــة  للتجـــارة - ت�صامنيــــة 

وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة 

�مل�صفـــي فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحـــار - مركــز الوليــة 

�ش.ب : 55 ر.ب : 325

هاتف رقم : 96764606

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�صفــــي

�صلطان بن �صعيد بن �صليمان ال�صبيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة اآفاق البحر امل�صرق للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعـلن �صلطان بن �صعيد بن �صليمان �ل�صبيبي �أنــه يقـوم بت�صفيـــة �صركة �آفاق �لبحر �مل�صـــرق 

للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانة �ل�صجل �لــتجـاري بالرقم 1170239 , 

, وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي  2017/12/27م  �ملوؤرخ  وفقـــا لقر�ر �ل�صركاء 

تتعلــق  �لتــي  �لأمــور  كافـــة  فـي  �مل�صفـــي  مر�جعـة  �جلميع  وعلى   , �لغيـر  �أمــام  �لت�صفيــة 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

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�صفــــي
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بدر بن حمد بن �صامل الرواحي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة قرى القابل للتجارة

 , للتجـــارة  �لقابــل  �أنــه يقـوم بت�صفية �صركة قرى  �لرو�حي  يعـلن بدر بن حمد بن �صامل 

و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقـــم 1123172 , وفقـــا لقــر�ر �ل�صركــــاء �ملــــوؤرخ 

2017/12/24م , وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة القابل - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ش.ب : 41 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�صفــــي

حمد بن خمي�ش بن عبداللـه العامري

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة ريا�ش العيون للتجارة - ت�صامنية

يعـلــن حمـــد بن خميـــ�ش بـــن عبد�للــــه �لعامـــري �أنـــه يقــــوم بت�صفيـــة �صركة ريا�ش �لعيون 

للتجارة - ت�صامنيــة , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقــم 1083014 , وفقـــا 

لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/26م , وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة 

�أمــام �لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ش.ب : 360 ر.ب : 418

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�صفــــي
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هـــالل بـن خالـــد الربوانـــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة �صيف وهالل الربواين للتجارة واملقاولت

للتجارة  �لربو�ين  �صيف وهالل  �صركة  بت�صفية  يقوم  �أنـه  �لربو�ين  بن خالد  يعـلن هالل 

و�ملقاولت , و�مل�صجلـة لدى �أمانـة �ل�صجـل �لــتجاري بالرقم 1110648 , وفقـــا لقر�ر �ل�صركاء 

�ملوؤرخ 2017/12/25م , وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

وليـة امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية 

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�صفــــي

حممد بن �صعيد بن علي الوهيبي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة فار�ش النه�صة للتجارة - تو�صية  

يعـلن حممد بن �صعيد بن علي �لوهيبي �أنه يقــوم بت�صفية �صركة فار�ش �لنه�صة للتجارة - 

تو�صية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقــم 1005079 , وفقـــا لقر�ر �ل�صركاء 

�ملوؤرخ 2017/12/26م , وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , 

وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�لآتـي :

وليـة بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية 

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�صفــــي
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حممد بن نا�صر بن حمود الريامي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة �صمال اإبراء للتجارة  

يعـلن حممد بن نا�صر بن حمود �لريامي �أنه يقــوم بت�صفية �صركة �صمال �إبر�ء للتجارة , 

و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــة �ل�صجــل �لــتجــاري بالرقــم 1021050 , وفقـــا لقر�ر �ل�صركاء �ملوؤرخ 

2017/12/27م , وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ش.ب : 476 ر.ب : 400

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�صفــــي

اأحمد بن �صعود بن حممد الطوقي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة البيوت ال�صعيدة للتجارة واملقاولت

يعـلن �أحمد بن �صعود بن حممد �لطوقي �أنه يقــوم بت�صفية �صركة �لبيوت �ل�صعيدة للتجارة 

و�ملقــــاولت , و�مل�صجلـــــــة لــــــدى �أمانــــة �ل�صجـــل �لــتجــــاري بالرقــــــم 6081843 , وفقـــــــا لقــر�ر 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/25م , وللم�صفــي وحــده حق متثيــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــة �أمــام 

�لغيـر , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفـي فـي كافة �لأمور �لتي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �لآتـي :

وليـة اإبراء - حمافظة �صمال ال�صرقية 

�ش.ب : 55 ر.ب : 400

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�صفــــي
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عبداللـه بن حممد بن عبيد املقبايل

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركـة اخليط الذهبي املميز للتجارة واملقاولت

يعـلن عبد�للـه بن حممد بن عبيد �ملقبايل �أنــه يقـوم بت�صفيـــة �صركة �خليط �لذهبي �ملميز 

للتجارة و�ملقاولت , و�مل�صجلـة لـدى �أمانة �ل�صجل �لــتجـاري بالرقــم 1156944 , وللم�صفــي 

وحــده حق متثيـــــل �ل�صركـــــة فـي �لت�صفيــــة �أمــام �لغيـــر , وعلى �جلميـــع مر�جعــــة �مل�صفـــــي 

فـي كافـــة �لأمــور �لتــي تتعلــق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �لآتـي :

وليـة �صحـــار - مركــز الوليــة 

هاتف رقم : 99333187

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�صفــــي

خالـد بن را�صـد بن حممـد اليحيائـي

�إعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية 

ل�صركة خالد اليحيائي واأحمد احلارثي للتجارة - ت�صامنية

يعلن خالد بن ر��صد بن حممد �ليحيائي ب�صفــتــه �مل�صفي ل�صركـة خالد �ليحيائي و�أحمد 

 ,  1543229 �أمانة �ل�صجل �لتجـاري بالرقم  �حلارثي للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلة لدى 

�ملـــادة )27(  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا لأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال  �نتهاء  عن 

من قانون �ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�صفــــي

-251-


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



