
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1226(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

مـــــرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

باإن�ســــاء مركــــز حمايـة املناف�سـة ومنـــع الحتكـــار  مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــــم 2018/2 

واإ�سـدار نظامـه .

واإ�ســــدار  الإعالمــــي  التدريـب  مركـــــــــز  باإن�ســــاء  مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــــم 2018/3 

نظامـــه .

بتقـريـــــر �سفـــــة املنفعـة العامـة مل�سروع منظومــة  مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــــم 2018/4 

وادي  على  الفـي�سانات  خماطر  مـــــن  احلمايــــة 

( بواليــــــة ال�سيــــب مبحافظـــــة   jif 7 ( اجلفنــــني

م�سقـــــط .

بتعديـــــــــل املر�ســــــــوم ال�سلطانـــــــي رقـــــــم 2015/3  مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــــم 2018/5 

بتقريـــر �سفـــة املنفعـــة العامـــة مل�ســــروع تنفـيـــــــذ 

اجلــــــــزء االأول مــــــــن م�ســـــــــــار �سكـــــــــة احلديـــــــــد 

)حمافظـــــة الربميــــي - واليـــة �سحـــار( .

رقم 

ال�سفحة

الأحـــد 26 ربيـع الثانــي 1439هـ                                               املـوافــــــق 14 ينايـــــــــــــر 2018م
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باإجـازة تنازل �سركة مــــول وي�ســـت عمــان بي فـي -  مر�ســــــوم �سلطـانــــي رقــــــم 2018/6 

فــرع عمـــان عن 25% من حقوقهــــا والتزاماتهــــا 

فــــــــي االتفاقيــــــــة النفطيــــة املوقعـــــــــــة بتاريـــــــــــخ 

9 �سبتمرب 2012م للمنطقة رقـم )66( اإلـى �سركـة 

هايدروكربـون فاينــدر اإي اآنــد بـي �ش.م.م .

اأوامــر �صــاميــة مبنــح اأو�صمـــة

                          ديوان البالط ال�سلطاين

                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                     وزارة الأوقــاف وال�ســوؤون الدينيــة 

اأحكــــــام  بعــــــ�ش  �صـــــــادر فـي 2018/1/3 بتعديــل  قـــــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/2 

الالئحـة التنفيذيـة لقانـون االأوقـاف .

                                                وزارة البلديـات الإقليميــة ومــوارد امليــاه 

�صــــــادر فـي 2018/1/7 ب�ســـاأن اإيقــــاف معامـــالت  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2018/10 

املتاأخريـن عـن �سـداد الر�سـوم وامل�ستحقـات املاليـة 

لـوزارة البلديـات االإقليميـة ومـوارد امليـاه .

                                    وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة

الـوزاري  القـرار  بتعديـل  فـي 2018/1/8  �صــــــادر  قـــــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/1 

رقـم 2009/31 باإعـالن مناطـق حجـر زراعيـة  .

                         الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املــال

�سمـــان  �سنــدوق  باإن�ســاء   2018/1/9 فـي  �صــــادر  قـــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــم خ / 3 /2018 

م�ساعدة امل�سابني باإ�سابات بدنية وورثة املتوفني 

وتعويـــ�ش االأ�ســرار املاديـــة فـي حــوادث املركــبات 

واإ�سدار نظامه .
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                        هيئــة تنظيـــم الت�ســــالت

�ســـــــادر فـــي 2018/1/4 باإ�ســدار الئحـــــة تنظيــــــم  قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/1 

تخ�سيــ�ش اأرقـــام االت�ســـاالت .

 بلديـــة م�سقـــط

�سادر فـي 2018/1/3 بتحديـد الر�سـوم واالأثمـان  قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/1 

والتاأمينــات وال�سمـانـــات املاليــــة التـي حت�سلهــــا 

بلديـــــة م�سقــــط .

                          ديوان البالط ال�سلطاين

                بلديـــــــة �سحـــــــار

ا�سـتـــــــــــــدراك .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العربية املاليزية للتنمية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االن�سباط الدولية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�سي للتحجري والتعدين �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال عمان للتعدين �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سحار للخر�سانة اجلاهزة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش لالأ�سباغ �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش للم�ساريع �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش لل�سيارات �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش للكهرباء والهند�سة �ش.م.م .

 اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قباء احلديثة للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرا�سد للتجهيزات الطبية .
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الربادات الوطنية للتجارة والتموين �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درة امل�سيــق للتجـارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سوء النجمة للتجارة واخلدمات �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة برادات عبدالفتاح �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بوارج العفية للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمـــال الت�سفيـــة ل�سركـــة دبليـــو اأف بيـــرد اأنـــد ا�سو�سيتـــ�ش ليمتـــد 

لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزهرة الذهبية للم�ساريع واال�ستثمار �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة زياد وم�ساركوه �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة معهد التعمني والتدريب �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز التجارة الدولية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة متويل للتنمية العقارية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مغامرات ال�سندباد �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبجات العاملية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة امليداء �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجلر�ش االأزرق �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلائط املنيع �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النظرة امل�ستقبلية للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رونق لوى للتجارة واملقاوالت - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وادي ال�سماه للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأربيل للمنتجات االأ�سمنتية - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الـدرع العربي املميـز للتجـارة - ت�سامنية .
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االأبراج الذهبية املتاألقة �ش.م.م .

اإعــــــالن عــن بـــدء اأعمـــال الت�سفيـــة ل�سركـــة حـــارب بن �سعــيد بـــن �سليـــم الهنائـــي 

واأخيــه للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الق�سور للعقارات واال�ستثمار - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بيداء الباطنة للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سليمان بن �سعيد الهنائي و�سركاه للتجارة - 

ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خمي�ش و�سامل اأبناء علي بن �سامل الفزاري 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سوامخ �سحم للتجارة - ت�سامنية .

علي  بن  �سالح  اأبــنــاء  وحممد  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفية  اأعــمــال  بــدء  عن  اإعــــالن 

املجيني للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النجوم امل�سيئة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع جنوم بهالء للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سفري العرب املتحدة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرائدة لالأعمال واخلدمات �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ما�سة العامرات لالإن�ساءات الهند�سية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد الوهيبي و�سريكه للتجارة العامة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع دانة الدنيا احلديثة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأرياف امل�سرق العربي �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اإبراهيم بن حممد بن علي امليا�سي وولده 

للتجارة - ت�سامنية .



رقم 
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الواقعية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فوالذ ال�سحراء �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز نا�سر لل�سيارات �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات وادي غدان للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرا�سي �سناو للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عجائب اأر�ش اخلوير �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�ساتني �سراب للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبناء يا�سر للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�سنت للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املربع العاملية للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اليمان الدولية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دارين العاملية للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة لويان للت�سويق واخلدمات �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سموخ الروي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سواحل ال�سيب - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بركات املدينة العقارية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اخليزران احلديثة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبداللـه بن �سعيد بن عبيد ال�سيدي واأوالده

 للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرا�سي �سحار املميزة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبداللـه بــن حمــمد بـــن عبداللــــه املعمــري

 و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املهند�سون اال�ست�ساريون العمانيون �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االجتهاد اخلليجية للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ليايل املجد للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قرن الفر�ش للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سايل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الت�سكيالت الراقية للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرايا الب�ش للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن مرهون بن �سعيد املعمري وولده 

للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�سفيـــة ل�سركـــة م�ساريـــع مرتفعــات الوطنيــة للتــجارة

 واملقاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سما بلودان �ش.م.م .

اإعــــالن عـن بـــدء اأعمـــال الت�سفيـــة ل�سركـــة �سالـــم �سيـــف ال�سولـــي وعبداللــــه را�ســـد

 ال�سويل - ت�سامنية .

اإعــــالن عـن بــدء اأعمــــال الت�سفيـــة ل�سركـــة �سعيـــد وحبيــــب اأبنــــاء �سالــــم بـن حمـــود

 الناعبي - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروابي املتحدة للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طيور احلاجر للتجارة واملقاوالت .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بهجة الغالجي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة يا�سمني القابل للتجارة واملقاوالت .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأطالل املرموم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مناظر الو�سل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

رقم 

ال�سفحة

265

265

266

266

267

267

268

268

269

269

270

270

271

271

272

272

273

273



اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مبادرة العاملية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ه�ساب امل�سريب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عــن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي وجعفـر اأبنـــاء عبــدالر�ســـول للتجـــارة - 

ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الطابوق الفني - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سابقي والرواحي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الهند�سية خلراطة وحدادة املعادن �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سباح الر�ستاق للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة منارة احلوية للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروي�ش الهند�سية لالإن�ساءات والتجهيزات 

ال�سناعية وال�سيانة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اخلليجية للبناء والتطوير - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعلة املجد للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبناء يو�سف للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة يو�سف وحممد اأبناء علي بن بالل البلو�سي 

للتجارة .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عيادة يو�سف بن علـــي بـــن بـــالل البلو�ســـي

 و�سريكه - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن �سقر للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وليد وهيثم احلديثة للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مل�سات الباطنة املتحدة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـــة اإبراهيـــم بـــن يو�ســـف بـــن �سعيـــد البلو�ســـي

 و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سروح الطريف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التاأين للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خمي�ش وعبداللـه اأبنـــاء غميـــل بـــن �سافــــي

ال�سكري - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساحة الفردو�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عبداللـه بن علي بن حامد العربي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خالــد بــن علـــي بـــن حامد العبــري وولــده

 للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املطالع التجارية - ت�سامنية .

اإعــــالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�سفيــــة ل�سركــــة موؤ�س�ســــة الهـــالل االأخــــ�سر للتطويـــر 

والتنمية - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نربا�ش ال�سلطنة املتحدة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دانة الغيل للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طه للخدمات ال�سناعية �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساخمات �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن عبداللـه بـــن حممـــد احلو�سنــي

 واأوالده للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سقور حفيت للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو عزان الذهبية للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمـــد وحممـــود اأبنـــاء �سعيـــد بن �سليمـــان

 احلو�سني للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنائن اخلو�ش للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سقور �ساطي الويز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن �سعيد ومو�سى بن عي�سى بني توبة - 

ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املركز االأهلي للخدمات - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مو�سى بن عي�سى التوبي و�سركاه للتجارة - 

ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة منارة الو�سطى �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خديجة بنت مرهون اليعقوبي - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االأمني لتقنية املعلومات �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خلفان بن �سعود وحممد بن �سعود احل�سني - 

ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�ساروخ االأ�سود للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بوابة امل�سنعة للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سفوة الر�سيل للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنوم امل�سنعة العالية للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة غدير ال�سيب للتجارة �ش.م.م .

اإعــــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فلج احليل للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرمال الربتقالية �ش.م.م .

اإعــــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سما املدينة الذهبية �ش.م.م .

اإعــــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال احلويجر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعــــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبل ال�سبلة للتجارة - ت�سامنية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2018/2

باإن�سـاء مركـز حمايـة المناف�سـة ومنـع االحتكـار واإ�سـدار نظامـه

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

وعلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ، 

وعلى قانون حماية املناف�سة ومنع الحتكار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/67 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

ين�ساأ مركز ي�سمى " مركــز حمايــة املناف�ســة ومنــع الحتكــار " يخ�سع لإ�سراف وزير التجارة 

وال�سناعة ، ويعمل فـي �ساأنه باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يتمتــع مركــز حمايــة املناف�سة ومنع الحتكار بال�سخ�سية العتبارية ، وال�ستقالل املايل 

والإداري .

املــادة الثالـثــــة 

توؤول اإىل مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار كافة الخت�سا�سات واملخ�س�سات واملوجودات 

املتعلقة بدائرة املناف�سة ومنع الحتكار بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، كما يوؤول اإليه 

كل ما يتعلق ب�سوؤون حماية املناف�سة ومنع الحتكار من الهيئة ، وينقل اإىل املركز موظفو 

تلك الدائرة بذات درجاتهم املالية واأو�ساعهم الوظيفـية .
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ويكون اإعمال مقت�سى الأيلولة وفقا لل�سوابط التي يتم التفاق عليها بني وزير التجارة 

وال�سناعة ، ورئي�س الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك . 

املــادة الرابعــــة 

ت�سري على مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار اأحكام القوانني والنظم املالية والإدارية 

و�سوؤون املوظفـني املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة . 

املــادة اخلام�ســــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اإدارة مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار اللوائح والقرارات الالزمة 

لتنفـيذ اأحكام هذا املر�سوم والنظام املرفق ، واإىل اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات 

املعمول بها ، مبا ل يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة ال�ساد�ســــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة ال�سابعــــة 

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

�سـدر فـي  : 21 من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ

املـوافــــق  :   9  من ينـايــــــــــــــــر �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

نظـام مركـز حمايـة املناف�سـة ومنـع االحتكـار

الف�ســـل االأول

تعاريـف واأحكـام عـامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :

املركـــــز : 

مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار .

املجلــــ�س : 

جمل�س اإدارة املركز .

الرئيـــ�س : 

رئي�س املجل�س .

الرئيـ�س التنفيــذي : 

الرئي�س التنفـيذي للمركز .

املــادة ) 2 (

يكون مقر املركز حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع له فـي املحافظات بقرار من الرئي�س .

املــادة ) 3 (

يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولــة التعـــاون مـــع املركـــز ، وتقديــم كـــل مـــا يطلبـــه 

من معلومات اأو اإح�سائيات اأو غري ذلك مما يدخل فـي اخت�سا�س املركز .

الف�ســل الثانــي

اأهــداف املركــز واخت�سا�ساتــه

املــادة ) 4 (

يهدف املركز اإىل �سمان حتقيق وتطبيق قواعد املناف�سة احلرة ، والتوعية بها ، وتر�سيخ 

قواعد حماية املناف�سة ومنع الحتكار ، مبا يعود بالنفع على القت�ساد الوطني وامل�ستهلك . 

املــادة ) 5 (

يبا�سر املركز جميع الخت�سا�سات الالزمة لتحقيق اأهدافه ، وله على الأخ�س ما ياأتي :
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1 - العمل على تطبيق القوانني والنظم املتعلقة بحماية املناف�سة ومنع الحتكار .

2 - ال�سعي حلماية الأ�سواق من املمار�سات املخلة باملناف�سة .

3 - اإعداد الدرا�سات والأبحاث فـي ال�سوق لك�سف املمار�سات ال�سارة باملناف�سة ، ون�سرها 

لتوعية املجتمع بها .

املخلــة  املمار�ســات  حـــول  ال�ستـــدللت  وجمع  والبحث  التق�سي  اإجراءات  اتخاذ   -  4

باملناف�سة واملمار�سات الحتكارية .

5 - تلقــي ال�سكــاوى اخلا�ســـة باملمار�ســات املخلــة باملنافـــ�ســة واملمار�ســـات الحتكاريـــة 

والتحقيق فـيها ، واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها .

6 - درا�سة القرتاحات والتو�سيات التي ترد اإىل املركز فـيما يت�سل بحماية املنافــ�سة 

ومنع الحتكار .

7 - متثيل ال�سلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة مبجالت 

عمل املركز .

الف�ســـل الثالـــث

جملـ�س االإدارة واخت�سا�ساتـه

املــادة ) 6 (

يتوىل اإدارة املركز وتنظيم �سوؤونه جمل�س اإدارة ي�سدر بت�سكيله قرار من جمل�س الوزراء 

قابلة  �سنوات  اأربع  الع�سوية )4(  ، وتكون مدة  وال�سناعة  التجارة  بناء على اقرتاح وزير 

للتجديد ملرة واحدة ، بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 7 (

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو من يحل حمله مرتني على الأقل فـي ال�سنة ، ويجوز 

دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور اأغلبية 

اأ�سوات  باأغلبية  القرارات  ، وت�سدر  نائبه  اأو  الرئي�س  اأن يكون من بينهم  ، على  الأع�ساء 

احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه الرئي�س .

وللمجل�س اأن يدعو حل�سور اجتماعاته من يرى ال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ، 

دون اأن يكون لهم �سوت معدود .
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املــادة ) 8 (

يعــني املجلـــ�س فـي اأول اجتمـــاع لـــه نائبا للرئي�س من بني اأع�سائه ، يحل حمــل الرئيــ�س 

عند غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته .

املــادة ) 9 (

للمجل�س اأن ي�سكل من بني اأع�سائه جلنة اأو اأكرث ، دائمة اأو موؤقتـــة ، تبا�ســـر اخت�سا�ســـات 

اأو مهام حمددة ، وله اأن ي�سم اإىل تلك اللجان اأع�ساء من داخل املركز اأو من خارجه .

املــادة ) 10 (

 ، اأهدافه  تكون للمجل�س كافة ال�سالحيات الالزمة ملمار�سة املركز اخت�سا�ساته وحتقيق 

وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

1 - اقرتاح ال�سيا�سة العامة للمركز ، ورفعها اإىل جمل�س الوزراء لإقرارها .

2 - املوافقة على اللوائح والقرارات املنفذة لأحكام القوانني املعقود تطبيقها للمركز .

3 - اإقرار اللوائح والقرارات املنظمة لعمل املركز واملجل�س ، واعتماد الهيكل التنظيمي 

للمركز والتق�سيمات الإدارية الفرعية به ، وحتديد اخت�سا�ساتها ، بعد التن�سيق 

مع اجلهات املعنية .

4 - اقرتاح م�سروعات القوانني املتعلقة بحماية املناف�سة ومنع الحتكار .

اإبرام التفاقيات واملذكرات التي يعقدها املركز مع الدول الأخرى  5 - املوافقة على 

فـي جمال حماية املناف�سة ومنع الحتكار بعد موافقة اجلهات املعنية .

6 - �سمان تنفـيذ املركز ملهامه املنوطة به فـي �سيا�سته العامة ، وفـي الت�سريعات ذات 

ال�سلة بحماية املناف�سة ومنع الحتكار .

7 - اعتماد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي ، ورفعهمــا اإلــى وزارة 

املالية .

 ، التــي يقدمــها  املركز مقابل اخلدمات  يتقا�ساها  التي  واملبالغ  الر�سوم  8 - حتديد 

وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات املعنية .

التجارة وال�سناعة  اإىل وزير  ، ورفعه  املركز  ال�سنوي عن ن�ساط  التقرير  9 - اعتماد 

لإحالته اإىل جمل�س الوزراء .

10 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة للمجل�س قانونا .
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الف�ســـل الرابـــع

الرئيـ�س التنفـيـذي واخت�سا�ساتـه

املــادة ) 11 (

يكون للمركز رئي�س تنفـيذي ، ي�سدر بتعيينه وحتديد خم�س�ساته املالية قرار من املجل�س 

بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 12 (

ميثل الرئي�س التنفـيذي املركز فـي �سالته بالغري ، واأمام الق�ساء .

املــادة ) 13 (

يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة ، وفقا للقوانني والنظم 

املعمول بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، ويتوىل ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

1 - تنفـيذ املهام املنوطة باملركز فـي �سيا�سته العامة ، وتنفـيذ قرارات املجل�س . 

الفنية  �سوؤونه  ، وت�سيري جميع  بـــه  العمل  ، وتطوير ومتابعة نظام  املركـــز  اإدارة   -  2

والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم املقررة .

3 - اإعداد م�سروعات اللوائح والقرارات املنظمة لعمل املركز واملجل�س ، وم�سروع الهيكل 

التنظيمي للمركز والتق�سيـــمات الإداريـــة الفرعيـــة بـــه ، وحتديد اخت�سا�ساتها ، 

ورفعه اإىل املجل�س .

املناف�ســــة ومنــــع  فــــي جمــــال حمايــــة  اإعـــداد م�سروعـــات التفاقيـــات واملذكـــرات   -  4

الحتكار ، وعر�سها على املجل�س .

5 - اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للمركز ، وح�سابه اخلتامي ، ورفعهما اإىل املجل�س .

اإعداد خطط وبرامج العمل باملركز ، وخطط التدريب والتاأهيل ملوظفـي املركز   - 6

لالرتقاء بقدراتهم العلمية والعملية ، وعر�سها على املجل�س .

7 - اإعداد تقارير دورية عن اأعمال املركز ، ورفعها اإىل املجل�س .

8 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .
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الف�ســـل اخلامـــ�س

ماليــــة املركــــز

املــادة ) 14 (

يكون للمركز ميزانية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية فـي اليوم الأول من �سهر يناير ، وتنتهي 

فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأوىل من تاريخ 

العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام ذاته .  

املــادة ) 15 (

تكون للمركز اأهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة واإدارتها والت�سرف فـيها ، وتعترب اأموال 

املركز اأموال عامة ، وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة للدولة ، وللمركز حماية هذه 

الأموال وحت�سيلها بالطرق ووفق الإجراءات املن�سو�س عليها فـي نظام حت�سيل ال�سرائب 

والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة .

املــادة ) 16 (

تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :

1 - العتمادات التي تخ�س�س للمركز فـي امليزانية العامة للدولة .

2 - املنح والهبات التي يقبلها املجل�س بعد موافقة جمل�س الوزراء . 

3 - ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ساها املركز مقابل ما يوؤديه من خدمات .

4 - اأي موارد اأخرى يقرها املجل�س بالتن�سيق مع وزارة املالية .

املــادة ) 17 (

يعفى املركز من جميع ال�سرائب والر�سوم ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون اجلمارك 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

املــادة ) 18 (

تـــودع اأمـــوال املركـــز فـي ح�ســـاب خا�س لدى م�سرف اأو اأكرث من امل�سارف املحلية املعتمدة 

فـي ال�سلطنة ، وي�سدر بفـــتح تلك احل�سابات قرار من الرئي�س التنفـيذي بعد التن�سيق مع 

وزارة املالية ، ويحدد املجل�س قواعد واإجراءات ال�سرف من الأموال املودعة .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2018/3

باإن�سـاء مركـز التدريـب الإعالمــي واإ�ســدار نظامـــه

�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 املر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/35 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الإعالم ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ين�ساأ مركز ي�سمى "مركز التدريب الإعالمي" ي�سرف عليه وزير الإعالم ، ويعمل فـي �ساأنه 

باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح  الإعالمي  التدريب  اإدارة مركز  رئي�س مجل�س  ي�سدر 

اأحكام النظام املرفق .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 21 من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ

املـوافــــق :   9  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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نظــام مركــز التدريــب الإعالمــي

الف�ســـل الأول

تعاريــف واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

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

املركــــــــز : 

مركز التدريب الإعالمي .

املجلـــــ�س : 

جمل�س اإدارة املركز .

الرئيـــ�س : 

رئي�س املجل�س .

الرئيــ�س التنفيــذي : 

الرئي�س التنفيذي للمركز .

املــادة ) 2 (

يتمتع املركز بال�سخ�سية العتبارية ، وال�ستقالل املايل والإداري .

املــادة ) 3 (

يكون مقر املركز حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع له فـي املحافظات بقرار من الرئي�س 

التنفيذي بعد موافقة املجل�س .

املــادة ) 4 (

ت�سري على املركز اأحكام القوانني والأنظمة املالية والإدارية و�سوؤون املوظفني املعمول بها 

فـي اجلهاز الإداري للدولة فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام .
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الف�ســـل الثانـــي

اأهـــداف املركـــز

املــادة ) 5 (

يهــدف املركــز اإلــى حتقيــق الآتــي :

الإداري  والإعالمييــن مبختلف وحدات اجلهاز  ال�سحفييـــن  اأداء  كفــاءة  تطويــر   - 1

للدولــــة ، والعامليـــن فـــي كافــــة و�سائــــل الإعـــالم املقــــروءة وامل�سموعــــة واملرئيـــــة 

والإلكرتونيـــة .

تقدمي اخلدمات التدريبية للموؤ�س�سات ال�سحفية والإعالمية فـي القطاع اخلا�س ،   - 2

وتاأهيل ال�سحفيني والإعالميني العاملني بها .

العمـــل علــى الرتقـــاء بامل�ستــوى العملــي للدار�سني فـي موؤ�س�سات التعليم العايل   - 3

فـي جمال الإعالم . 

توثيق اأوجه التعاون ، وتبادل اخلربات التدريبية فـي جمال الإعالم مع اجلهات   - 4

النظرية فـي الدول الأخرى .

الف�ســل الثالـــث

اخت�سا�ســـات املركـــز

املــادة ) 6 (

يبا�سر املركز جميع الخت�سا�سات الالزمة لتحقيق اأهدافه ، وله على الأخ�س ما ياأتي : 

الربامــج  جمــالت  فـي  والعمليــة  النظرية  التدريبية  والربامج  الدورات  تنظيـم   - 1

 ، الإلكرتوين  والإعالم   ، والتلفزيونــي  الإذاعـي  البــث  واأجهــزة  واأنظمــة   ، والأخبـــــار 

وعلوم احلا�سـب الآيل ، وتعلم اللغات الأجنبية وغريهــا ، وتنفيذهــا لل�سحفييــن 

والإعالمييـــن فـي املوؤ�س�سات احلكومية والقطـــاع اخلـــا�س ، وذلــــك بالتن�سيــــق مع 

وزارة الإعالم ، والهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون ، وجامعة ال�سلطان قابو�س .
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2 - تدريــب الدار�سيــن فـــي موؤ�س�ســات التعليــم العالــي لتاأهيلهــم لاللتحــاق بالعمل 

الإعالمي وفقا ملتطلبات �سوق العمل .

الإعالمية لالأحداث  التغطية  الإعالم على  فـي جمال  املتدربني  تنمية مهارات   -  3

املحلية والدولية ، وعلى تنفيذ حمالت التوعية الإعالمية .

4 - اإعداد الدرا�سات والبحوث ملواجهة التحديات التي تواجه العمل الإعالمي . 

5 - عقد ور�س عمل وندوات وموؤمترات ذات �سلة باخت�سا�سات املركز . 

ال�سحفية  املوؤ�س�سات  لكافة  الإعالم  جمالت  فـي  التدريبية  الحتياجات  درا�سة   -  6

والإعالمية ، والعمل على تنمية وتطوير مهارات العاملني بها .

7 - اإ�سدار الكتيبات والن�سرات التدريبية املتعلقة مبجالت عمل املركز . 

8 - متثيل ال�سلطنة فـي املوؤمترات والجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة مبجالت 

عمل املركز .

الف�ســل الرابـــع

جملـــ�س الإدارة واخت�سا�ساتـــه

املــادة ) 7 (

، وي�سدر بت�سكيله  اإدارة برئا�سة وزير الإعالم  املركز وتنظيم �سوؤونه جمل�س  اإدارة  يتوىل 

قرار من جمل�س الوزراء ، بناء على اقرتاح الرئي�س .

املــادة ) 8 (

يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو من يحل حمله )4( اأربع مرات على الأقل فـي ال�سنة ، 

ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست احلاجة ذلك ، ول يكون الجتماع �سحيحا اإل بح�سور 

باأغلبية  القرارات  وت�سدر   ، نائبه  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على   ، اأع�سائه  اأغلبية 

اأ�سوات احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع . 

وللمجل�س اأن يدعو حل�سور اجتماعاته من يرى ال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ، 

دون اأن يكون لهم �سوت معدود .
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املــادة ) 9 (

يعـــني املجلـــ�س فـي اأول اجتمــاع لــه نائبــا للرئي�س من بني اأع�سائــه ، يحــل حمــل الرئيــ�س 

عند غيابه اأو عند وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�سا�ساته .

املــادة ) 10 (

للمجلـــ�س اأن ي�سكــل من بيــن اأع�سائــه جلنــة اأو اأكثــر دائمــة اأو موؤقتــة تبا�ســر اخت�سا�ســات 

اأو مهام حمددة ، وله اأن ي�سم اإىل تلك اللجان اأع�ساء من داخل املركز اأو خارجه .

املــادة ) 11 (

يكون للمجل�س كافة ال�سالحيات ، واإ�سدار القرارات ، واتخاذ الإجراءات الالزمة ملمار�سة 

املركز اخت�سا�ساته ، وحتقيق اأهدافه ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

ر�سم ال�سيا�سة العامة للمركز ، ومتابعة تنفيذها .  - 1

والتق�سيمات   ، التنظيمي  واعتماد هيكله   ، املركز  املنظمة لأعمال  اللوائح  اعتماد   - 2

الإدارية الفرعية به ، وحتديد اخت�سا�ساتها ، بعد التن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

اعتماد امليزانية ال�سنوية للمركز ، وح�سابه اخلتامي ، ورفعهما اإىل وزارة املالية .  - 3

4 - اإقرار خطط وبرامج وم�سروعات املركز .

5 - املوافقــة على قبــول املنــح والهبــات وامل�ساعــدات ، وذلــك وفقــا للقواعــد والأنظمة 

املطبقة فـي ال�سلطنة .

6 - املوافقــة على التفاقيــات واملعاهــدات واملذكــرات التي يعقدهــا املركــز مع الدول 

الأخرى فـي جمال اخت�سا�ساته .

الف�ســل اخلـامـــ�س

الرئيــ�س التنفيـــذي واخت�سا�ساتـــه

املــادة ) 12 (

يكون للمركز رئي�س تنفيذي ي�سدر بتعيينه قرار من الرئي�س بعد موافقة جمل�س الوزراء .
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املــادة ) 13 (

ميثل الرئي�س التنفيذي املركز  فـي �سالته بالغري ، واأمام الق�ساء .

املــادة ) 14 (

تكون للرئي�س التنفيذي كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة ، وفقا للقوانني والنظم 

املعمول بها ، ويتوىل ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

الفنيــة  �سوؤونــه  ، وت�سيري جميــع  بــه  العمــل  املركز وتطوير ومتابعة نظــام  اإدارة   -  1

والإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم املقررة .

2 - اإعداد وتنفيذ خطط وبرامج عمل املركز الالزمة لتحقيق اأهدافه .

3 - اإعــداد م�سروعــات اللوائح والقــرارات املنظمـة لأعمــال املركز وهيكله التنظيمـــي 

والتق�سيمات الإداريــة الفرعيــة بــه ، وحتديد اخت�سا�ساتهــا ، ورفعهــا اإىل املجل�س 

لعتمادها .

4 - اإعــداد م�سروع امليزانيـة ال�سنويـة للمركز وح�ســابه اخلتامي ، ورفعهما اإىل املجل�س 

لالعتماد بعد موافقة اجلهات املعنية .

5 - موافاة وزارة الإعالم مبا تطلبه من بيانات اأو تقارير متعلقة بتنفيذ اأهداف املركز 

واخت�سا�ساته .

6 - رفع التقارير ال�سنوية عن اأن�سطة املركز اإىل املجل�س . 

7 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .

الف�ســـل ال�ســـاد�س

النظــام املالــي للمركــز

املــادة ) 15 (

تكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة ، وتبداأ ال�سنة املالية له فـي اليوم الأول من �سهر 

يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية 

الأولـــى من تاريــخ العمل بهذا النظام ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهــر دي�سمبـــر 

من العام نف�سه .
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املــادة ) 16 (

تعتبــر اأمــوال املركـــز اأمـوال عامــة ، وتتمتع مبزايــا وحقــوق اخلزانــة العامــة وامتيازاتهــا 

على اأموال املدينني ، وللمركز حماية هذه الأموال بالطرق ، ووفق الإجراءات املن�سو�س 

عليها فـي نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز 

الإداري للدولة .

املــادة ) 17 (

تتكون موارد املركز مما ياأتي :

1 - العتمادات التي تخ�س�س للمركز فـي امليزانية العامة للدولة .

2 - ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ساها املركز مقابل ما يوؤديه من خدمات . 

3 - املنح والهبات التي يقرر املجل�س قبولها وفقا للقواعد والأنظمة املطبقة فـي ال�سلطنة .

4 - اأي موارد اأخرى يقرها املجل�س بالتن�سيق مع وزارة املالية . 

املــادة ) 18 (

يعفى املركز من جميع ال�سرائب والر�سوم ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون اجلمارك 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

املــادة ) 19 (

تــودع اأمـــوال املركز فـي ح�ساب خا�س لدى م�سرف اأو اأكرث من امل�سارف املحلية املعتمدة 

فـي ال�سلطنة ، ويحدد املجل�س قواعد واإجراءات ال�سرف من هذه الأموال ، بعد موافقة 

وزارة املالية .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2018/4

بتقـريـر �سفــة المنفعـة العامـة

لم�سروع منظومة الحماية من مخاطر الفـي�سانات 

( بوالية ال�سيب بمحافظة م�سقط  jif 7 ( على وادي الجفنين

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

 )  jif 7 ( يعترب م�سروع منظومة احلماية من خماطر الفـي�سانـات علـــى وادي اجلفنيـــن

بوليـــة ال�سيـــب مبحافظة م�سقـــط - املحدد فـي املذكـــرة والر�ســـم التخطيطــي الإجمايل 

املرفقــني - من م�ساريع املنفعة العامة .

املــادة الثانيــــة 

للجهات املخت�سة ال�ستيــالء بطريق التنفـيذ املبا�ســر عــلى العـــقـــارات والأرا�ســـي الالزمـــة 

للم�ســروع ، وما عليهـــا من من�ســــاآت طبقــــا لأحكـــام قانـــون نـــزع امللكيــــة للمنفعــــة العامــــة 

امل�ســـار اإليـــه .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي  : 21 من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ

املـوافــــق  :   9  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مذكـــــــرة

ب�ســاأن تقريــر �سفــــة املنفعة العامــة 

مل�ســروع منظومــةاحلمايــة من خماطــر الفـي�سانـــات 

( بواليـــة ال�سيــب بمحافظــة م�سقـــط  jif 7 ( علــى وادي الجفنيــن

فـي اإطار جهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه لإقامة امل�ساريع ذات املنفعة العامة ، 

 ، اإلـــيه  امل�ســـار  امل�ســـروع  باإن�ساء ال�سدود فاإنها ت�سعى لتنفـيـــذ  اأن الوزارة خمت�سة  وباعتبار 

لأهميته فـي توفــــري احلمايـــة الالزمـــة للــحد مــن خماطـــر الفـي�سانـــات ، ووقـــوع اأ�ســـرار 

على املمتلكات العامــة واخلا�سة ، وكذلك الــحد من اإهدار مياه الأمطـــار التــي تعد املورد 

الأ�سا�سي للمياه اجلوفـية فـي ال�سلطنة .

ويهدف امل�سروع اإىل حتقيق الآتي : 

- احلد من خماطر فـي�سانات الأودية .

- تغذية املخزون املائي اجلوفـي ، وتقليل املياه املفقودة فـي البحر .

وحيث اإن تنفـيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية العقارات والأرا�سي املتاأثرة به ، وتعوي�ض 

نــزع امللكيــة للمنفعــة العامـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين  اأ�سحابهــا وفقــا لأحكــام قانــون 

العامة  املنفعة  بتقرير �سفة  �سلطاين  ا�ست�سدار مر�سوم  الأمر يتطلب  فاإن   ، رقم 78/64 

لهذا امل�سروع .

وزيـر البلديـات االإقليميـة ومـوارد امليـاه
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2018/5

بتعديــل املر�ســوم ال�سلطانـــي رقــم 2015/3 

بتقريـر �سفـة المنفعـة العامـة لم�سـروع تنفـيـذ الجـزء الأول 

مــن م�ســار �سكـــة الحديـــد )محافظــــة البريمــي - وليـة �سحـــار(

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64 ،

تنفـيذ اجلزء  مل�سروع  العامة  املنفعة  بتقرير �سفة  ال�سلطاين رقم 2015/3  املر�سوم  وعلى 

الأول من م�سار �سكة احلديد )حمافظة الربميي - ولية �سحار( ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل باملذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقني باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/3 

امل�سار اإليه ، املذكرة والر�سم التخطيطي الإجمايل املرفقان بهذا املر�سوم .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي  : 21 من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ

املـوافــــق  :   9  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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 مذكــــرة

 ب�سـاأن تقريــر ورفــع �سفــة المنفعــة العامــة لم�ســروع تنفـيــذ

 الجـزء الأول مـن مـ�سـار �سكـة الحديـد )محافظـة البريمـي - وليـة �سحــار( 

فــــي حتقيــق  ت�ساهـــم  التــي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  �سكة احلديد من  م�سروع  تنفـيذ  يعد 

متطلبات التنمية امل�ستدامة على كافة امل�ستويات القت�سادية والجتماعية من خالل ربط 

املراكز التنموية فـي البالد ، وياأتي تنفـيذ اجلزء الأول من م�سار م�سروع �سكـــة احلديـــد 

الذي يربط حمافظة الربميـــي ووليــة �سحار تكامــال مع م�سروع �سكة حديد دول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية ، كما �سيقدم تنفـيذ الـــجزء الأول مـــن مـــ�سار امل�سروع منطا 

جديدا للنقل ملــا تتميز به �سكة احلديد من القدرة على نقل كميات �سخمـــة من الب�سائع ، 

وا�ستيعاب عدد كبري من الركاب مل�سافات طويلة ، وقد قامت ال�سركة باإنهاء اأعمال الت�سميم 

البتدائي ، واإعداد م�ستندات املناق�سة اخلا�سة بتنفـيذ اجلزء الأول من امل�سروع .

ويت�سمن امل�سروع الأعمال الآتية :

- تنفـيـــذ خــط ال�سكــــة الرئي�ســـي )الربميـــي - �سحـــار( بطــول اإجمالـي ، وقــدره )135( 

مائة وخم�سة وثالثون كيلومرتا .

- تنفـيذ و�سالت خلط ال�سكة بطول اإجمايل ، قدره )72( اثنان و�سبعون كيلومرتا .

- تنفـيذ طرق خدمة بطول اإجمايل ، قدره )207( مائتان و�سبعة كيلومرتات .

- تنفـيذ عدد )4( اأربعة اأنفاق بطول اإجمايل ، قدره )5( خم�سة كيلومرتات .

- تنفـيـــذ عــــدد )72( اثنني و�سبعـــني ج�سرا للقطـــار بطـــول اإجمالـــي ، قـــدره )27.5( 

�سبعة وع�سرون كيلومرتا ون�سف ، وعدد )20( ع�سرين ج�سرا للطرق .

- تنفـيذ عدد )5( خم�ض حمطات للركاب ، وعدد )3( ثالث حمطات للب�سائع .

- تنفـيذ عدد )3( ثالث حمطات ل�سيانة القطارات .

- تنفـيذ عدد )3( ثالث �ساحات لتوزيع وجتميع وتنظيم القطارات .
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- تنفـيذ عدد من الدوارات خلدمة احلركة املرورية اللتفافـية واملخططات ال�سكنية 

القائمة وامل�ستقبلية .

- نقل وحماية كافة خطوط اخلدمات املتاأثرة .

- اإن�ساء رابط ملرفاأ املـواد ال�سائلة فـي ميناء �سحار ال�سناعي .

 وحيث اإن تنفـيذ هذا امل�سروع يتطلب نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة به ، ورفع �سفة املنفعة 

الإجمالــــية  التكلفـــة  لتخفـي�ض   ، اأر�ض  قطعـــة  وت�ســــعني  واأربع  مائـــة   )194( عن  العامة 

يتطلب  الأمر  فاإن   ، عليه   ، ريال عماين  وع�سرين مليون  �سبعة  للتعوي�ض بحوايل )27( 

اإليه ، برفع �سفة املنفعة العامة عن بع�ض  تعديل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/3 امل�سار 

املمتلكـــات والأرا�ســـي املتاأثــــرة ، وتقريـــر �سفـــة املنفعــة العامـــة علــى املمتلكــــات والأرا�ســــي 

التي مل ي�سملها املر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/3 املذكور . 

وزيــــــر النقــــــــل والت�ســـــــالت

رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة )اأ�سياد(
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2018/6

باإجـازة تنـازل �سركـة مـول وي�سـت عمـان بي فـي - فـرع عمـان عـن %25 

من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية النفطية الموقعةبتاريخ 9 �سبتمبر 2012م 

للمنطقة رقـم )66( اإلـى �سركـة هايدروكربـون فاينــدر اإي اآنــد بـي �ش.م.م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ش بـن �سعيـد  

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

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/61 باإجازة التفاقـــية النفطيـــة للمنطقـــة رقــم )66( 

بني حكومة �سلطنة عمان و�سركة مول عمان ال تي دي ،

وعلــى جمموعــة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة مول عمان ال تي دي بتغيري ا�سمها 

اإىل �سركة مول وي�ست عمان بي فـي - فرع عمان ،

وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة مول وي�ست عمان بي فـي - فرع عمان 

بالتنـــــازل عـــن 25% مـــن حقوقهــــــا والتزاماتـــهـــا فـــــي التفاقيـــة النفطيـــة املوقعـــة بتاريــــخ 

9 من �سبتمرب 2012م للمنطقة رقم )66( اإىل �سركة هايدروكربون فايندر اإي اآند بي �ش.م.م 

القابلة لذلك التنازل ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة تنازل �سركة مول وي�ست عمان بي فـي - فرع عمان عن 25% من حقوقها والتزاماتها 

فـي التفاقيـــــــة النفطيـــــــة املوقعـــة بتاريـــــــخ 9 من �سبتمبـــــر 2012م للمنطقـــــــة رقــــــــــم )66( 

اإلــى �سركـــة هايدروكربــون فاينــدر اإي اآنـــد بـــي �ش.م.م .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي  : 21 من ربيــع الثانــي �سنــة 1439هـ

املـوافــــق  :   9  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2018م

 قابو�ش بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

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

مبنح و�سـام عمان املدنــي من الدرجة الثالثة للفا�سل / �سامل بن �سعيد بــن �سالـــم الوهيبي 

" رئيــــ�س الحتـــــاد العمانـــي لكــــرة القـــدم " ، وو�ســـــــام ال�ستحقـــــاق مــــــن الدرجــــــــة الأولــــى 
للم�سرت / بيم فريبيك " مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم " ، وذلك مبنا�سبة فوز املنتخب 

الوطني لكرة القدم بدورة كــاأ�س اخلليـــج الثالثــة والع�سريــن بدولــة الكويــت ال�سقيقــة . 

وقــد �ســدر اأمر املنــح بتاريــخ  20 من ربيــع الثانــي 1439هـ ، املوافــــــق 8 مـن ينايـــر 2018م .
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة

قـرار وزاري 

رقـم 2/ 2018

بتعديــل بعــ�ض �أحكــام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لأوقـاف

ا�ستنادا اإىل قانون الأوقاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،

واإىل الالئحة التنفيذيـة لقانــون الأوقــاف ال�سـادرة بالقــرار الـوزاري رقم 2001/23 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر

�ملــادة �لأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفيذية لقانون الأوقاف امل�سار اإليها .

�ملــادة �لثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

�ملــادة �لثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التـايل لتاريخ نـ�سره .

�شـدر فـي : 15 / 4 / 1439هـ

�ملـو�فــــق :   3  / 1 / 2018م

عبد�للـه بن حممد بن عبد�للـه �ل�ساملي

وزيــــــــــــــر الأوقـــــــــــاف وال�ســــــــــــوؤون الدينيــــــــــــة
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تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام 

�لالئحـة �لتنفيذيـة لقانـون �لأوقـاف

�ملــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�ض املواد )30 ، 37 ، 38 ، 42 ، 43( من الالئحة التنفيذية لقانون الأوقاف 

امل�سار اإليها , الن�سو�ض الآتية : 

املــادة ) 30 (

للواقــــف اأو وكـــالء الوقـف التقــدم اإلــى الدائــرة بالــوزارة بطلب اإن�ســاء موؤ�س�ســة وقفيــــة , 

على النموذج املعد لذلك , وفقا لل�سروط الآتية :

1 - تقدمي �سهادة من اأحد امل�سارف املعتمدة لدى الوزارة تفيد باأن راأ�ض مال املوؤ�س�سة 

الوقفية ل يقل عن )100.000( مائة األف ريال عماين .

2 - اأن يكون لها مقر ثابت فـي ال�سلطنة .

3 - اأن يكــون نظامهــا الأ�سا�سـي متفقـا مـع اأحكــام قانون الأوقاف واللوائح والقرارات 

ال�سادرة تنفيذا له . 

وللوزارة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي ممار�سة اخت�سا�ساتها .

املــادة ) 37 (

ت�سكل هيئة �سرعية مبكتب الإفتاء تتوىل الإجابة عن ال�ستف�سارات املقدمة من املوؤ�س�سات 

الوقفية فيما اأ�سكل عليها من امل�سائل ال�سرعية .

املــادة ) 38 (

تخ�سع اأعمال املوؤ�س�سة للتدقيق والرقابة من قبل مراقب احل�سابات الذي تعينه الوزارة 

لهذا ال�ساأن .

وملراقــب احل�سابــات الطــالع على كافــة �سجـالت املوؤ�س�سـة الوقفيـة وم�ستنداتهـا ومتابعـة 

اأوجه ن�ساطها , وفـي حال ثبوت خمالفات تتوىل الوزارة اإخطار املوؤ�س�سة لتالفيها واإزالة 

اأ�سبابها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
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املــادة ) 42 (

يجب على املوؤ�س�سة الوقفية اإيداع ن�سخة من حم�سر اجتماع جمل�ض اإدارتها لدى الوزارة 

خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انعقاده .

املــادة ) 43 (

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�ض الإدارة فـي اأكرث من موؤ�س�سة وقفية .

�ملــادة ) 2 (

ت�ســاف فقـــرة جديـــدة اإلـــى املـــادة )40( مـــن الالئحـــة التنفيذيــة لقانــون الأوقــاف امل�ســار 

اإليها , ن�سها الآتي :

     " وي�سـدر بتعيـني  اأع�سـاء جملـ�ض الإدارة قـرار مـن الوزيـر " .

�ملــادة ) 3 (

تلغى املـادة )41( من الالئحة التنفيذية لقانون الأوقاف امل�سار اإليها .
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وزارة البلديـات الإقليميــة ومــوارد امليــاه 

قــرار وزاري 

رقــم 2018/10 

ب�سـاأن اإيقـاف معامـالت املتاأخريـن عـن �سـداد الر�سـوم 

وامل�ستحقـات املاليـة لـوزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه 

ا�سـتنادا اإىل قانون حماية الرثوة املائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/29 ،

واإلـى قـانـون تنـظــيــم البلديــات الإقـليميــة ال�ســادر باملر�سـوم ال�سـلطــانـي رقم 2000/96 ، 

واإىل قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــرر

املــادة الأولــــى

توقــف جميع معامـــالت الأفـــراد واملوؤ�س�ســات وال�سركــات لـــدى وزارة البلديـــات الإقليميـــة 

ومـــوارد املياه  ، اإذا لــم يقـــم اأي منهم ب�ســـداد الر�ســـوم اأو اأي م�ستحقات مالية اأخرى للوزارة 

خالل مدة اأق�ساها )30( ثالثـــون يومـــا من تاريخ ال�ستحقاق .

املــادة الثانيـــة 

ل يجوز رفع الإيقاف امل�سار اإليه فـي املـادة الأوىل من هذا القرار اإل بعد �سداد كافة الر�سوم 

وامل�ستحقات املالية املتاأخرة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه ، ول يرتتب على ذلك 

اأي اآثار فـي مواجهة الوزارة  . 

املــادة الثالثـــة 

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

�سدر فـي : 19 من ربيـع الثانـي 1439هـ

املوافـــــق :  7  من ينــايــــــــــــــر 2018م

 اأحمد بن عبداللـه بن حممد ال�سحــــي

وزيــــر البلديـــــات الإقليميـــة ومـــــــوارد امليــــاه
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيــة

قـــرار وزاري 

رقـم 2018/1 

بتعديـل القـرار الـوزاري رقـم 2009/31 باإعـالن مناطـق حجـر زراعيـة 

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ،

واإىل تو�سية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة الأوىل من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه ، الن�ص الآتي :

تعلن كل من الوليات الآتية مناطق حجر زراعية حلــني زوال �سبــب احلجــر ، و�ســدور 

قرار بهذا ال�ساأن :

املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 20 / 4 / 1439هـ

املوافــــق :   8  / 1 / 2018م

د . فـوؤاد بن جعفــر ال�صاجــواين

وزيــر الزراعــة والثــروة ال�سمكيـة

الوليــةاملحافظـــة 

خ�سب ، دبا ، مدحاء حمافظة م�سندم 

الربميي ، حم�سةحمافظة الربميي

�سحار ، �سنا�ص ، لوى ، �سحم ، اخلابورة ، ال�سويقحمافظة �سمال الباطنة

بركاء ، الر�ستاق حمافظة جنوب الباطنة

�سور ، جعالن بني بوح�سنحمافظة جنوب ال�سرقية

نيابة �سناو ، القابل حمافظة �سمال ال�سرقية

عربي ، ينقل ، �سنك حمافظة الظاهرة 

بهالءحمافظة الداخلية
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الهيئــة العامـــة ل�ســـوق املــال

قــــرار

رقـــم خ/2018/3

باإن�سـاء �سنـدوق �سمـان م�ساعـدة امل�سابـني باإ�سـابات بدنيـة 

وورثـة املتوفـني وتعويـ�ض الأ�سـرار املاديـة فـي حـوادث املركبـات واإ�سـدار نظامـه

ا�ستنادا اإىل قانون تاأمني املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34 ، 

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

واإىل القرار رقم خ/2016/19 باإ�سدار منوذج وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ، 

واإىل موافقة جمل�س الوزراء ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــرر

املــادة الأولــــى

ين�ســاأ فـي الهيئــة العامــة ل�ســوق املــال �سنــدوق ي�سمــى �سنــدوق �سمــان م�ساعــدة امل�سابيــن 

باإ�سابــــات بدنيــــة وورثــــة املتوفيــــن وتعويـــــ�س الأ�ســـــرار املاديـــة فــــي حـــــوادث املركبــــات ، 

ويعمـل فـي �ساأنـه بالنظـام املرفـق .

املــادة الثانيـــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ ن�سره .

�سدر فـي : 21 من ربيـع الثانــي 1439هـ

املوافـــــق : 9 من ينــايــــــــــــــــر 2018م

يحيـى بن �سعيــد بن عبداللـه اجلابــري

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املــال
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نظـام �سنـدوق �سمـان م�ساعـدة امل�سابـني باإ�سابـات بدنيـة

 وورثـة املتوفـني وتعويـ�ض الأ�سـرار املاديـة فـي حـوادث املركبـات

الف�ســل الأول

تعريفــات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكــام هـــذا النظــام ، يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فيــه املعنــى ذاتــه 

، كما   94/34 ال�سلطاين رقم  ال�سادر باملر�سوم  املركبات  تاأمني  املن�سو�س عليه فـي قانون 

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنــى املبــني قريــن كل منها ، ما مل يقت�س �سياق الن�س 

معنى اآخر :  

الهيئـــة :

الهيئة العامة ل�سوق املـال . 

املجلــ�ض :

جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيــ�ض التنفيــذي :

الرئي�س التنفيذي للهيئة .

الدائــرة :

دائرة ال�سوؤون املالية بالهيئة .

ال�سنــدوق :

�سندوق �سمان م�ساعدة امل�سابني باإ�سابات بدنية وورثة املتوفني وتعوي�س الأ�سرار املادية 

فـي حوادث املركبات .

اللجنــة :

جلنة اإدارة ال�سندوق .

جلنــة التظلمــات :

اللجنــة املن�ســو�س عليها فـي املــادة )61( مــن قانــون �ســـوق راأ�س املــال ال�سـادر باملر�ســوم 

ال�سلطانــي رقــم 98/80 .
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امل�صــــاب :

الطرف الثالث املت�ضرر من احلادث .

الإ�صابــات البدنيــة :

الأ�ضرار التي تلحق امل�ضاب فـي بدنه .

الأ�صــرار املاديــة :

الأ�ضرار التي تلحق مبركبة امل�ضاب من جراء احلادث واململوكة للأ�ضخا�ص الطبيعيني . 

الف�صــل الثانــي

اخت�صا�صــات ال�صنــدوق

املــادة ) 2 (

يتوىل ال�ضندوق تعوي�ص الأ�ضرار املادية الناجمة عن احلادث �ضريطة الآتي :

1 - الوفاة .

2 - وجود اإ�ضابات بدنية .

3 - جتاوزت قيمة الأ�ضرار املــادية )500( خم�ضمائة ريال عماين .

املــادة ) 3 (

يخت�ص ال�ضندوق مب�ضاعدة ورثة املتوفني ، وامل�ضابني باإ�ضابات بدنية ، وتغطية م�ضاريف 

العلج والإ�ضعافات الأولية الناجتة عن حوادث املركبات ، وتعوي�ص الأ�ضرار املـادية ، وذلك 

فـي احلالتني الآتيتني :

1 - عدم معرفة املركبة املت�ضببة فـي احلادث .

2 - عدم وجود تغطية تاأمينية للمركبة املت�ضببة باحلادث .

الف�صـــل الثالـــــث

اإدارة ال�صنــدوق

املــادة ) 4 (

تن�ضاأ جلنة لإدارة ال�ضنـدوق ي�ضـــدر بت�ضكيلها قــرار من الرئيــ�ص التنفيـــذي ، يحــــدد فيــه 

الرئي�ص ونائبه واأع�ضاوؤها واأمني لل�ضر ، وتكون مدة الع�ضوية فيها )3( ثلث �ضنوات قابلة 

للتجديد ملدد مماثلة .
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املــادة ) 5 (

جتتمــع اللجنـــة بدعـــوة مـــن رئي�سهـــا - اأو نائبـــه فـــي حـــال غيـــاب الرئيـــ�س - مرة كــل )3( 

ثلثة اأ�سهــر ، اأو كلمــا دعــت احلاجة اإىل ذلك ، ول يكون الجتمــاع �سحيحــا اإل بح�ســور 

اأو نائبه ، وتــ�سدر اللجنــة قراراتها  اأن يكــون من بينهم الرئي�س  اأغلبيــة الأع�سـاء ، على 

باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سريـن ، وفـي حال ت�ساوي الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه 

رئي�س الجتماع ، وعلى الع�سو املعرت�س تدوين اأ�سباب اعرتا�سه فـي حم�سر الجتماع ، 

كما يجوز للجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا ، دون اأن يكون له �سوت معدود .

املــادة ) 6 (

يتوىل اأمني �سر اللجنة تدوين وقائع اجتماعات اللجنة فـي حم�سر يبني فيه كافة املوا�سيع 

اأن تدون فيه  والتفا�سيل املهمة التي متت مناق�ستها ، والقرارات التي مت اتخاذها ، على 

اأ�سماء الأع�ساء احلا�سرين ، والذين �سوتوا ل�سالح ، اأو �سد اأي من تلك القرارات ، ويتعني 

اأن تكون املحا�سر موؤرخة ، وحتمل اأرقاما مت�سل�سلة .

املــادة ) 7 (

تتوىل اللجنة اإدارة ال�سندوق وتنظيم عمله ، ولها فـي �سبيل ذلك القيام بالآتي :

1 - ر�سم ال�سيا�سة العامة لإدارة ال�سندوق ، ورفعها اإىل املجل�س للعتماد .

2 - درا�سة الطلبات الواردة اإىل ال�سندوق والبت فيها وت�سويتها ، والتثبت من جميع 

الأوراق والوثائق والتقارير وامل�ستندات املطلوبة لتقدمي امل�ساعدة .

3 - اإحالة امل�ساب مرة اأخرى اإىل امل�ست�سفيات ال�سحية اإذا ارتاأت �سرورة لذلك .

وللجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبا فـي ممار�سة اأعمالها .

املــادة ) 8 (

يحل ال�سندوق اأو من يكلفه حمل من تقا�سى التعوي�س فـي حق الرجوع بكافة احلقوق 

على �سائق املركبة املت�سببة بال�سرر اأو مالكها ، اإذا متت معرفة ال�سيارة اأو حددت هوية املالك 

اأو ال�سائق املجهول ، وفـي حالة جتاوز املبلغ املحكوم به املبلغ املدفوع من قبل ال�سندوق ، 

فاإن الزيادة توؤول اإىل �ساحب التعوي�س .
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الف�ســل الرابــع

اإجــراءات طلبــات امل�ساعــدة والتعويــ�ض

املــادة ) 9 (

علــى ورثـــة املتوفــى اأو امل�ســـاب ، اأو وكيلهما التقدم بطلـــب امل�ساعـــدة اأو التعويـــ�س كتابـــة 

اأن يت�سمــن الطلــب جميع البيانـــات واملعلومــات املتعلقـــة باملطالبــــة ،  اإلـــى اللجنــة ، علــى 

واأن يكـــون مرفقــا بــه امل�ستنــدات الآتيــة :

1 - ا�سم مقدم الطلب ، وعنوانه ، و�سفته .

2 - تفا�سيل مو�سوع املطالبة ، وحيثيات احلادث .

3 - ن�سخة من تقرير �سرطة عمان ال�سلطانية مبعاينة احلادث ، مبينا فيه وقت وقوع 

احلادث ، ومكانه ، وكيفية وقوعه ، وحتديد املت�سبب فيه ، واأ�سماء �سائقي املركبات ، 

وعنوان مالك املركبة املت�سببة )اإن وجـد( .

4 - تقرير طبي �سادر عن وزارة ال�سحة ، مبينا فيه و�سف حلالة الأ�سرار التي حلقت 

امل�ساب فـي بدنه .

5 - فواتري م�ساريف العلج والإ�سعافات الأولية .

6 - �سهادة وفاة للمتوفى ب�سبب احلادث ، ون�سخة من الوكالة ال�سرعية لوكيل الورثة 

والإعلم ال�سرعي .

7 - �سند الوكالة فـي حالة تقدمي الطلب عن طريق وكيل .

8 - اأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات اأخرى تطلبها اللجنة .

ول تقبل الطلبات التي تقدم بعد م�سي )2( �سنتني من تاريخ وقوع احلادث .

املــادة ) 10 (

تبت اللجنة فـي طلب امل�ساعدة اأو التعوي�س خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء 

البيانات واملعلومات وامل�ستندات املتعلقة به .
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ويجوز ملقدم الطلب التظلم من القرار ال�سادر برفــ�س طلبــه اأو م�ســي املــدة امل�ســار اإليــها 

دون رد اإىل جلنة التظلمات خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ اإخطـاره بالقــرار اأو م�ســـي 

املـدة دون رد ، ويجــب عليــها البــت فـــي التظلـــم بقـــرار م�سبـــب خـــلل )30( ثلثـــني يومـــا 

من تاريخ عر�سه عليها اأو من تاريخ ا�ستيفاء البيانات واملعلومات ، ويعترب مرور هذه املدة 

دون رد مبثابة رف�س للتظلم ، ويعترب القرار ال�سادر فـي التظلم نهائيا .

املــادة ) 11 (

تكون حدود مبالغ امل�ساعدة اأو التعوي�س التي يتحملها ال�سندوق على النحو الآتي : 

1 - الدية ال�سرعية املقررة قانونا عن كل حالة وفاة .

2 - املبلغ الذي يق�سي به احلكم الق�سائي النهائي للم�ساب فـي بدنه .

3 - قيمة الأ�سرار املاديــة فــي حالــة اخل�ســارة الكليـــة خم�سومــا منهــا ال�ستهــلك ، 

وفقـــا للحــــدود الــــواردة فـــي منـــوذج الوثيقـــة املوحـــدة للتاأمـــني علـــى املركبـــات ، 

وبحد اأق�سى )50%( خم�سون فـي املائة من قيمة املركبة فـي حالة اخل�سارة الكلية 

مبا ل يجاوز )5000( خم�سة اآلف ريال عماين .

 ، ال�ستهلك  فـي حالة اخل�سارة اجلزئية خم�سوما منها  املادية  الأ�سرار  قيمة   -  4

 ، املركبــات  للتاأمـــني علــى  املوحـــدة  الوثيقـــة  فــــي منـــوذج  الـــواردة  للحـــدود  وفقــا 

وبحد اأق�سى )50%( خم�سون فــي املائــة مــن قيمــة الأ�ســـرار مبـــا ل يجـــاوز )5000( 

خم�سة اآلف ريال عماين .

5 - قيمــة م�ساريــف عـــلج الإ�سابـــات البدنيـــة التـــي تلحـــق بامل�ســـاب مــن احلــادث ، 

وفقا للحدود الواردة فـي منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبات .

6 - قيمة م�ساريف الإ�سعافات الأولية التي تقدم للم�ساب ب�سبب اإ�سابته من احلادث ، 

وفقا للحدود الواردة فـي منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني على املركبات .
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الف�ســل اخلامـــ�ض

ماليــة ال�سنــدوق

املــادة ) 12 (

يكون لل�سندوق ميزانية م�ستقلة ، وتتكون موارده املالية من الآتي :

1 - )0٫25%( ربــع فـي املائــة عــن كــل وثيقــة تاأميــن لكـــل مركبــة يتــم التاأميــن عليهـا 

فـي ال�سلطنة ، يتم حت�سيله من حامل الوثيقة عن طريق �سركات التاأمني .

2 - عوائد ا�ستثمار اأموال ال�سندوق .

3 - التربعات والهبات التي يقرر املجل�س قبولها .

4 - اأي موارد اأخرى يقررها املجل�س .

املــادة ) 13 (

1 - تقوم الدائرة با�ستثمــار اأمــوال ال�سنــدوق فـي الأدوات ال�ستثماريـــة ذات العائــد الثابت 

فقط ، وت�سمل ما ياأتي :

اأ - الودائــع لــدى امل�ســارف املرخ�ســـة ، والأدوات املاليـــة الأخـــرى التـــي تعر�ســها 

هــذه امل�سـارف .

ب - ال�سندات احلكومية .

ج - اأدوات الدين ذات العائد الثابت .

2 - على الدائرة - عند اتخاذ القرارات املتعلقة با�ستثمار اأموال ال�سندوق - مراعاة وجود 

 ، ال�سنــدوق  اإلـــى  تـــرد  التـــي  املطالبـــات  ل�ســـداد   ، الأوقـــات  جميـــع  فـــي  الكافيــــة  ال�سيولـــة 

وفقـا ملـا تقـرره اللجنـة .

3 - يتم اتخاذ قرار ال�ستثمار مبوافقة الرئي�س التنفيذي .

املــادة ) 14 (

تلتزم الدائرة مبا ياأتي :

1 - م�سك ح�سابات ال�سندوق من خلل اإن�ساء نظام حما�سبي م�ستقل لهذا الغر�س ، 

يقيد فيه جميع ح�سابات ال�سندوق ، ومنها العنا�سر الآتية :

اأ - تفا�سيل املبالغ املودعة لدى ال�سندوق .

ب - تفا�سيل املبالغ املدفوعة من ال�سندوق .
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ج - تفا�سيل ا�ستثمارات اأموال ال�سندوق .

د - امل�سروفات املتعلقة بال�سندوق .

هـ - الإيرادات املتحققة لل�سندوق .

2 - اإعداد تقرير ربع �سنوي يت�سمن تفا�سيل املطالبات املقدمة لل�سندوق ، واملبالغ التــي 

تــم �سرفهــا ، وتقدميــه اإلـى الرئيــ�س التنفيــذي ، كما تقوم باإجراء مطابقة بني الأموال 

وترفع   ، الهيئة  عليه  ت�سرف  الذي  امل�سرفـي  احل�ساب  وتفا�سيل   ، بال�سجلت  املقيدة 

 ، املاليـــة )اإن وجــدت(  التنفيـــذي يبـــني فيـــه الفروقـــات  الرئيـــ�س  اإلـــى  تقريــرا بذلـك 

واأي ملحظات اأخرى ، مع ذكر الأ�سباب والإجراءات التي اتخذت ملعاجلتها .

 ، واأداءه  لل�سندوق  املايل  املركز  يبني   ، التنفيذي  الرئي�س  اإىل  يرفع  �سنوي  تقرير  اإعداد   -  3

املتعلقــــة  وامل�سروفــــات  والإيــــرادات  املدفوعــــة  واملطالبـــات  املودعــــة  املبالـــغ  وتفا�سيـــل 

التقريــر على مراقب  هــذا  ، ويتــم عــر�س  اأموالـــه  ا�ستثمــارات  بال�سنــــدوق وتفا�سيــل 

ح�سابات الهيئة ملراجعة اأعمال ال�سندوق ، وفقا ملعايري املراجعة املعمول بها ، كما يتم 

اإدراج ملخ�س لهذا التقرير �سمن التقرير ال�سنوي للهيئة .

املــادة ) 15 (

تلتزم �سركات التاأمني خلل )14( اأربعة ع�سر يوما من نهاية ربع كل �سنة باإيداع الأموال 

امل�ستحقة لل�سندوق ، وذلك مبوجب �سيك ي�سدر با�سم ال�سندوق ، اأو عن طريق حتويلت 

بنكية ، اأو عن طريق الأنظمة الآلية املعتمدة لدى امل�سارف املرخ�سة بال�سلطنة ، واإ�سعار 

الهيئة بذلك ، على اأن ترفق ك�سوفات معتمدة من قبلها تبني فيها عدد وثائق التاأمني ، 

البيانات  تلتزم بتقدمي ن�سخة من تلك  ، كما  اأخرى  بيانات  واأي   ، املوؤمن عليهـــم  واأ�سماء 

على قر�س ممغنط )CD( ، اأو عرب الو�سائل الإلكرتونية ، وفقا لل�سرتاطات واملوا�سفات 

الفنية التي حتددها اللجنة .

وتتوىل الدائرة متابعة اإيداع الأموال امل�ستحقة لل�سندوق .
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هيئــة تنظيـــم االت�صــــاالت

قــــرار

 رقــــم 1/ 2018

باإ�صــدار الئحــة تنظيـــم تخ�صيــ�ص اأرقـــام االت�صـــاالت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإىل القرار رقم 2007/81 بتحديد ر�سوم اأرقام االت�ساالت ، 

واإىل القرار رقم 2014/22 باإ�سدار اخلطة الوطنية للرتقيم ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــرر

املــادة االأولــــى

يعمـل فـي �ســاأن تنظيــم تخ�سيــ�س اأرقــام االت�ســاالت ، باأحكــام الالئحــة املرفقــة .

املــادة الثانيـــة 

يلغــــى القـــرار رقـــــم 2007/81 امل�سار اإليه ، كمـــا يلغـــى كــل مـــا يخالـــف الالئحــة املرفقـــة ، 

اأو يتعــار�س مـــع اأحكامهـــا .

املــادة الثالثـــة 

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

�صدر فـي : 16 / 4 / 1439هـ

املوافـــــق :   4 / 1 / 2018م
حممــــد بن حمد الرحمـي

رئيــــــــــــــــــــ�س جملــــــــــــــــــــــ�س اإدارة 

هيئـــــــــة تنظيـــــــــم االت�ســـــــاالت
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الئحــة تنظيـــم تخ�صيـــ�ص اأرقـــام االت�صـــاالت

الف�صـــل االأول

 تعريفـــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :  

1 - اأرقــام االت�صــاالت العامــة : 

تتكون من ثمانية اأرقام جغرافـية ، وغري جغرافـية .

2 - اأرقــام االت�صــاالت العامــة املميــزة : 

تتكون من ثمانية اأرقام ، وهي نوعان :

اأ -  اأرقام االت�ساالت ذات القيمة العالية ، وتبداأ بالرقم )900( .

ب - اأرقام االت�سال املجاين ، وتبداأ بالرقم )800( .

3 - اأرقـام االت�صـاالت العامــة املخت�صــرة : 

ال تقل عن )4( اأربعة اأرقام ، وال تزيد على )7( �سبعة اأرقام .

4 - االأرقــام اخلا�صــة : 

اأرقام االت�ساالت العامة غري اجلغرافـية ، وت�سمل االأرقام املا�سية ، والذهبية ، والف�سية .

5 - االأرقــام املا�صيـــة :  

خم�ســة اأنـــواع ، هـــي : 

اأ - االأرقام التي ت�ستمل على رقم مكرر )5( خم�س مرات متتابعة فاأكرث .

االأرقام التي ت�ستمل على رقمني مكررين بذاتهما )4( اأربع مرات . ب - 

االأرقـــام التي ت�ستمـــل فـي نهايتهـــا علــى رقـــم مكـــرر )4( اأربـــع مــــرات متتابعــــة  ج - 

بني رقمني متماثلني .
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�لأرقـــــام �لتــــي ت�شتمـــــل فـي نهايتهــــــــا �أو قبــــل نهايتهــــا برقـــم على رقــــــم مكــــــرر  د - 

)4( �أربع مر�ت متتابعة ، ورقم مكرر )2( مرتني متتابعتني .

�لأرقام �لتي ت�شتمل على رقمني كل منهما مكرر )3( ثالث مر�ت متتابعة . هـ - 

6 - الأرقـــام الذهبيـــة :         

�شبعـــة �أنــــو�ع ، هـــي : 

�لأرقـــام �لتـــي ت�شتمـــل فـي نهايتهــــا �أو قبـــل نهايتهــــا برقــم علــى رقــم مكـــرر )5(  �أ - 

خمــــ�س مر�ت متتابعـة فاأكرث ، ويف�شل بـني �لتكر�ر �لثانــي و�لثالـــث �أو �لثالـــث 

و�لر�بـــع رقـــم خمتلـــف .

�لأرقــــام �لتــــي ت�شتمــــل فـي نهايتهـــــا �أو قبـــل نهايتهــــــا برقم علــــى رقــــــم مكــــــرر  ب - 

)4( �أربع مر�ت متتابعة .

�لأرقام �لتي ت�شتمل بعد بد�يتها برقم على رقم مكرر )4( �أربع مر�ت متتابعة  ج - 

بني رقمني متماثلني .

�لأرقام �لتي ت�شتمــل علـــى )2( رقمني كل منهما مكــرر )3( ثـــالث مــر�ت متتابعة ،  د - 

ويف�شل بني �لرقمني �للذين مت تكر�رهما رقم �آخر خمتلف .

�لأرقام �لتي ت�شتمل على )4( �أربعة �أرقام ، و�شورها متطابقة . هـ - 

�لأرقــام �لتي ت�شتمل فـي نهايتهــا على رقمــني مكررين بذ�تهمـــا )3( ثــالث مر�ت  و - 

�أو زوج من �لأرقام مكرر )2( مرتني ، ويقع بني �لتكر�ر زوج �آخر .

�لأرقام �لتي ت�شتمل على )6( �شتة �أرقام فاأكرث متتالية ت�شاعديا . ز - 

7 - الأرقـــام الف�ضيــة : 

�شبعـــة �أنـــو�ع ، هــي : 

�لأرقـــام �لتـــي ت�شتمـــــــل بعــــــد بد�يتهـــا برقــــــم �أو رقمـــــني علــــى رقـــــم مكــــــرر )4(  �أ - 

�أربع مر�ت متتابعة .

�لأرقام �لتي ت�شتمل فـي نهايتها على )3( ثالثة �أرقام و�شورها متطابقة بحيث  ب - 

تكون �لأرقام و�شورها متتالية ، �أو يف�شل بينها رقم خمتلف .
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مكـــرر  رقـــم  علـــى  برقـــم  نهايتهـــا  قبـــل  اأو  نهايتهــــا  فـي  ت�ستمـــل  التي  االأرقـــام  ج - 

)4( اأربع مرات متتابعة ، ويقع بني التكرار االأول والثاين اأو الثالث والرابع رقم 

خمتلف .

اأو قبل نهايتها برقم علـــى رقم مكـــرر )3(  االأرقـــام التي ت�ستمــــل فـي نهايتهــــا  د - 

ثالث مرات متتابعة ، ورقم مكرر )2( مرتني متتابعتني قد يف�سل بني الرقمني 

اللذين مت تكرارهما رقم خمتلف .

اأو قبـــل نهايتهـــا برقـــم على رقـــــم مكـــــرر  التــي ت�ستمــــــل فـي نهايتهــــا  االأرقـــام  هـ - 

)3( ثالث مرات متتابعة بني رقمني متماثلني .

االأرقام التي ت�ستمل فـي نهايتها على )3( ثالثة اأزواج من االأرقام . و - 

االأرقام التي ت�ستمل على )6( �ستة اأرقام فاأكرث متتالية تنازليا . ز - 

8 - الرقــم امل�صتـــرد : 

 الرقم الذي يتم ا�سرتجاعه من املنتفع .

9 - املرخـــ�ص لــــه : 

قانــون  الأحكــام  وفقــا   ، ترخيــ�س  علــى  ح�ســل  الـذي  املعنـوي  اأو  الطبيعـي  ال�سخـ�س 

تنظيــــم االت�ســـاالت ، �ســــواء كـــــان الرتخيــــ�س �ســـادرا مبر�ســـوم �سلطانـــي ، اأو بقـــرار 

من وزير النقل واالت�ساالت ، اأو بقرار من الهيئة .

املــادة ) 2 (

تعترب ملكية عامة جميع االأرقام التي تخ�س�سها الهيئة .

املــادة ) 3 (

يحظر االجتار باالأرقام اخلا�سة ، اأو التنازل عنها ، وا�ستثناء من ذلك ، يجوز التنازل عنها 

بعد �سداد ر�سم للهيئة مقداره )20( ع�سرون رياال عمانيا فـي احلاالت ، وبال�سروط االآتية : 

بـــني االأزواج اأو االأقـــارب حتى الدرجـــة الثالثـــة ، �سريطــة اإثبـــات عالقــة الزوجــية  اأ - 

اأو درجة القرابة .

بني وحــدات اجلهـاز االإداري للدولــة اأو ال�سركات اململـــوك راأ�س مالهــا بالكامـــل  ب - 

للحكومة وبني موظفـيها اأو العاملني بها .
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من �سركات الفئة الأوىل فاأعلى ، ح�صب ت�صنيف غرفة جتارة و�صناعة عمان ،  ج - 

اإىل اأحد العاملني بها ، الذين تنتهي خدماتهم ، �صريطة اإثبات انتهاء اخلدمة .

من �صركات الفئة الأوىل فاأعلى ، ح�صب ت�صنيف غرفة جتارة و�صناعة عمان ،  د - 

اإىل اأحــد العاملــني بها فـي حــال ا�صتحقـاق العامل بـــدل هاتـــف اأو مـــا يقابلـــه ، 

�صريطة اإثبات ا�صتحقاقه للبدل ، اأو املقابل املذكور .

يجــــوز للعاملــــني املذكوريــن فـــي البنديــــن )ج( و)د( مـــن هـــــــذه املـــــادة ، التنـــــازل  هـ - 

عن اأرقامهم اخلا�صة لل�صركات التي يعملون بها ، �صريطة اإثبـــات وقف �صرف 

البدل ، اأو املقابل املذكور لهم .  

الف�صــل الثـانـــي

 تخ�صيــــ�ص الأرقــــام

املــادة ) 4 (

يلتزم املرخ�ص له ب�صداد الر�صوم الآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخ�صي�ص الأرقام ، 

ويلتزم ب�صدادها فـي ميعاد ل يتجاوز الأول من يناير من كل عام عند اإعادة التخ�صي�ص : 

)25( خمـــ�ص وع�صـــرين بي�صـــة لكـــل رقــم عنـــد تخ�صيــــ�ص ، اأو اإعادة تخ�صيــــ�ص  اأ - 

اأرقام الت�صالت العامة . 

)25( خم�صة وع�صرين ريال عمانيا لكل رقم عند تخ�صي�ص ، اأو اإعادة تخ�صي�ص  ب - 

اأرقام الت�صالت العامة املميزة .

)250( مائتني وخم�صني ريال عمانيا لكل رقم عند تخ�صي�ص ، اأو اإعادة تخ�صي�ص  ج - 

اأرقام الت�صالت العامة املخت�صرة .

وفـي حالة حجز الأرقام ، فـيجب على املرخ�ص له �صداد )60%( �صتني باملائة من هذه الر�صوم ، 

على األ تتجاوز مدة احلجز )3( ثالثة اأ�صهر .

املــادة ) 5 (

بالإ�صافـــة اإىل الر�صوم الواردة فـي املـادة )4( من هذه الالئحـــة ، يلتزم املرخ�ص لــه - عند 

تخ�صي�ص الأرقــام الف�صية للمنتفعني - باأن ي�صدد للهيئة ر�صمـــا قدره )50( خم�صــون ريال 

عمانيا ، لكل رقم ف�صي .
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املــادة ) 6 (

يلتــزم املرخــ�س لــه فـي �ســاأن االأرقــام اخلا�ســة ، باالآتــي : 

تقدمي ك�سف يت�سمن البيانات االآتية ، وذلك خالل االأ�سبوع االأخري من كل �سهر :  اأ - 

االأرقام التي مت تخ�سي�سها للمنتفعني ، وتاريخ التخ�سي�س . - 1

االأرقام امل�سرتدة . - 2

االإف�ســـاح عن جميــع االأرقــــام املتوفرة لديـــه ، وتخ�سي�سهــا للمتقدمـــني بطلـــب  ب - 

احل�سول على اخلدمة ، ح�سب اأ�سبقية تقدمي الطلب دون اأي متييز بني املتقدمني .

عدم تخ�سي�س االأرقام امل�سرتدة اإال بعد م�سي )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء  ج - 

اخلدمة .

الف�صـل الثالـــث 

 تخ�صيــ�ص االأرقــام بطريــق املزايــدة 

املــادة ) 7 (

يكــــون تخ�سيــــ�س واإعـــادة تخ�سيـــ�س االأرقـــام املا�سيــــــة والذهبيــــة بطريـــق املزايـــــدة ،  اأ - 

وذلك وفقا لل�سوابط الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة .

فـي حــال �سحــب اأو ا�ستــرداد الرقم اخلا�س املخ�س�س بطريق املزايدة الأي �سبب كان ،  ب - 

ال يحق لل�سخـــ�س املطالبة بالثمــــن الذي دفعه اأو اأي مبالــــغ اأخرى حتملها فـي �سبيـــل 

احل�سول على هذا الرقم .

الف�صـــل الرابـــع 

 اجلــزاءات

املــادة ) 8 (

مـــع عــدم االإخالل باملادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت تكون غرامة التاأخري 

عن دفع ر�سوم اإعادة التخ�سي�س )10%( ع�سرة باملائة من قيمة الر�سم الذي تاأخر �ســداده 

عن كل �سهر ، وفـي حالة اجلزء من ال�سهر حت�سب الغرامة على اأ�سا�س ن�سبة مدة التاأخري 

اإىل ال�سهر .

وتكــــون غرامـــة التاأخيـــر عـــن توريـــد مبالــغ ر�ســوم االأرقــام اخلا�ســة اأو جـــزء منهـــا )%10( 

ع�ســـرة باملائــــة من قيمـــة الر�ســـم الـــذي تاأخــر توريـــده عن كـــل �سهــر ، وفـي حالـــة اجلــزء 

من ال�سهر حت�سب الغرامة على اأ�سا�س ن�سبة مدة التاأخري اإىل ال�سهر .
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ملحـــــــــــق 

�سوابــط املزايـــدة علــى الأرقـــام املا�سيـــة والذهبيــــة

يلتزم املرخ�ص له بت�شغيل نظام املزايدة ، وتوفـري كل ما يلزم لت�شغيله على نفقته .   1

تتم املزايدة بالريال العماين .   2

تكـــــون املزايـــدة بنـــاء على طلـــب املرخــ�ص لــــــه وفــــق الإجــــراءات والأنظمـــة املقـــــررة    3

لــــدى الهيئــــة .

حتدد مدة الت�شجيل للمزايدة بـ )3( ثالثة اأيام قبل البدء فـي املزايدة .   4

يتم الت�شجيل فـي املزايدة با�شتخدام رقم هاتف نقال م�شجل مع اأحد املرخ�ص لهم    5

فـي �شلطنة عمان ، وذلك بعد �شــداد ر�شــم قــدره )20( ع�شـــرون ريـــال عمانيـــا تــوؤول 

اإىل الهيئة .

اأق�شى    6 ، وبحد  يكون للمرخ�ص له )3%( ثالثة باملائة من ح�شيلة مبالغ الت�شجيل 

)5000( خم�شة اآلف ريال عماين ، لكل مزايدة على حدة ، وذلك بعد خ�شم اأي ر�شوم 

مرتتبة عليه عن طريق الدفع الآيل .

يكون حق تقدمي العرو�ص خالل فرتة املزايدة للم�شجلني فقط .   7

8    ، الت�شجيــل للمزايـــدة  مــدة  التايل لنتهاء  اليوم  فـي  العرو�ص  يبـــداأ موعـــد تقدمي 

وي�شتمر ملدة )2( يومني ، ويجوز للهيئة متديد مدة املزايدة بناء على طلب املرخ�ص 

له .

تبداأ املزايدة مببلغ )100( مائة ريال عماين لالأرقام املا�شية ، و )75( خم�شة و�شبعني    9

ريال عمانيا لالأرقام الذهبية ، ويجب األ يقل مقدار الزيادة فـي العر�ص التايل لأي 

عر�ص عن )50( خم�شني ريال عمانيا ، على اأن تر�شو املزايدة على مقدم اأعلى عر�ص 

للمزايدة .

وفـي جميع الأحوال ، يحق للهيئة زيادة املبلغ الذي تبداأ املزايدة به ، وذلك ح�شبما 

تقت�شيه ظروف كل مزايدة .
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يجب على مقدم العر�س الفائز اأن ي�سدد املبلغ املرتتب عليه خالل )3( ثالثة اأيام  - 10

من تاريخ ر�سو املزايدة عليه .

الرقم  - 11 املرتتبة عليه - تفعيل  بكافة االلتزامات  باملزايدة - بعد وفائه  للفائز  يجوز 

با�سمه اأو با�سم اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثالثة .

، يتم  - 12 املبلغ املرتتب عليه  ب�سداد  باملزايدة  الفائز  العر�س  فـي حالة عدم قيام مقدم 

االنتقال للعر�س الثاين ، �سريطة اأال تقل قيمته عما ن�سبته )75 %( خم�سة و�سبعون 

باملائة من قيمة العر�س االأول ، وفـي حالة ف�سل هذا االأخري ، يتم االنتقال للعر�س 

الثالث ، �سريطة اأال تقل قيمته عما ن�سبته )75 %( خم�سة و�سبعون باملائة من قيمة 

العر�س االأول ، واإال األغيت املزايدة .

يجوز جلميع امل�سجلني فـي املزايدة االطالع على نتائجها . - 13

يجب على املرخ�س له اأن ي�سدد للهيئة مبلغ فاتورة املزايدة ، خم�سوما منه املبالغ  - 14

التي ي�ستحقها مبوجب البند )6( من هذه ال�سوابط .
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بلديـــة م�سقـــط

قــــرار 

رقــــم 1/ 2018

بتحديـد الر�سـوم والأثمـان 

والتاأمينـات وال�سمـانات املاليـة التـي حت�سلهـا بلديـة م�سقـط

ا�ستنــادا اإىل القانــون اخلا�ص بالنظــام املالـي لديــوان البــالط ال�سلطاين ال�سادر باملر�ســوم 

ال�سلطانـي رقم 91/128 ، 

واإىل قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ، 

واإىل الأمر املحلي رقم 2003/1 فـي �ساأن حت�سيل ر�سوم بلدية م�سقط ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حتــدد الر�ســوم التي حت�سلهــا بلديــة م�سقــط وفقــا للمالحــق ) 1 - 10 ( املرفقــة . 

املــادة الثانيــــة 

حتـــدد التاأمينـــات وال�سمانـــات املاليـــة وفقـــا للملحـــق رقـــم )11( املرفـــق . 

املــادة الثالـثــــة 

يحـــدد ثمن ال�ستمارات وفقـــا للملحــــق رقـــم )12( املرفـــق . 
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املــادة الرابعــة

مـع عــدم الإخــالل بــاأي عقوبـــة اأ�ســـد ينـــ�ص عليهـــا قانـــون اآخـــر ، تفــر�ص علــى مــن يتخلــف 

عن �سداد الر�سوم امل�ستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تاأخري بواقع )10%( ع�سرة باملائة �سهريا 

من قيمة الر�سم امل�ستحق ، حت�سب بعد م�سي )30( ثالثني يوما من تاريخ ال�ستحقاق ، 

وت�ساعف الغرامة عن كل �سهر ت�ستمر فيه املخالفة ، على األ يزيد جمموعها على قيمة 

الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا القرار . 

املــادة اخلام�سـة

يلغـــى الأمـــر املحلـــي رقـــم 2003/1 امل�ســـار اإليـــه ، كمـــا يلغـــى كـــل مـــا يخالـــف هــذا القـــرار ، 

اأو يتعــار�ص مع اأحكامــه . 

املــادة ال�ساد�سـة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من فرباير 2018م .

 

�سدر فـي : 15 من ربيــع الثانـــي 1439هـ

املوافـــــق :  3  من ينايــــــــــــــــــر 2018م

 املهند�س/ حم�سن بن حممد ال�سيخ 

                                                                                                        رئيــــــــ�ص بلديـــــــــة م�سقــــــــط
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امللحــق رقـــم ) 1 (

الر�ســوم البلديــة علــى الأن�سطــة املهنيــة والتجاريــة

1 - اأن�سطــة الزراعــة واحلراجـــة و�سيـــد الأ�سمـــاك ) التجاريـــة (

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1
زراعة احلبوب ) با�ستثناء الأرز ( ،

 واملحا�سيل البقولية والبذور الزيتية
150

150زراعة الأرز2

150زراعة اخل�سراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات3

150زراعة ق�سب ال�سكر4

5000زراعة التبغ5

150زراعة حما�سيل الألياف6

150زراعة املحا�سيل الأخرى غري الدائمة7

150زراعة الأعناب8

150زراعة الفواكه املدارية و�سبه املدارية9

150زراعة احلم�سيات ) املوالح (10

150زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة11

150زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه الأخرى واجلوزيات12
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150زراعة الثمار الزيتية13

150زراعة حما�سيل امل�سروبات14

15
زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية 

وحما�سيل العقاقري واملحا�سيل ال�سيدلنية
150

150زراعة املحا�سيل الدائمة الأخرى16

150زراعة الأحراج واأن�سطة احلراجة الأخرى17

150الزراعة املختلطة18

150تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى19

150تربية اجلمال واحليوانات اجلملية20

150تربية ال�ساأن واملاعز21

22
تربية الدواجن 

) ال�سركـــات الكبيـــرة (
1500

23
تربية الدواجن

 ) الأفراد واملوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة (
150

150تربية احليوانات الأخرى24

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك ) التجارية (
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500تربية املا�سية واجلامو�ص25

150تربية املائيات البحرية26

150تربية املائيات فـي املياه العذبة27

125ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور28

150معاجلة البذور للتكاثر29

150خدمات الدعم للحراجة30

125اإكثار النباتات ) امل�ساتل (31

150قطع الأخ�ساب32

150جمع منتجات الأحراج غري اخل�سبية33

150ال�سيد والقن�ص واأن�سطة اخلدمات املت�سلة34

35
�سيد الأ�سماك البحرية 

) ال�ســركـات (
1500

250�سيد اأ�سماك املياه العذبة36

150اأن�سطة حما�سيل بعد احل�ساد37

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك ) التجارية (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150اأن�سطة الدعم لالإنتاج احليواين38

150اأن�سطة الدعم لإنتاج املحا�سيل39

40
اأن�سطة حدائق النباتات 

وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية
250

2 - اأن�سطـــة التعديـــن وا�ستغــــالل املحاجـــــر

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500ا�ستخراج النفط اخلام1

1500ا�ستخراج الغاز الطبيعي2

1500ا�ستخراج اخلث3

150ا�ستخراج امللح4

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد الأ�سماك ) التجارية (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500تعدين ركازات احلديد5

1500تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية الأخرى6

1500تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم7

1500تعدين الفحم القا�سي ) الأنفراثيت (8

1500تعدين الليغنيت9

1500تعدين املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة10

1500ا�ستغالل املحاجر ل�ستخراج الأحجار والرمال والطفل11

1500اأن�سطة التعدين وا�ستغالل املحاجر12

1500اأن�سطة الدعم ل�ستخراج النفط والغاز الطبيعي13

1500اأن�سطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر14

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 2 - اأن�سطـــة التعديـــن وا�ستغــــالل املحاجـــــر
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

300ت�سغيل امل�سالخ ) ذبح وتهيئة حلوم املوا�سي (1

300تربيد وجتميد اللحوم2

250تربيد وجتميد الفواكه واخل�سراوات3

300جتهيز وحفظ ال�سمك والق�سريات والرخويات4

5
جتهيز وحفظ الأ�سماك 

والأحياء املائية على ال�سفن املتخ�س�سة
300

1000جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�سراوات6

1000جتهيز وحفظ اللحوم7

1000جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج8

500حت�سري اأو تعليب اأو حفظ الفواكه وع�سريها9

10
حت�سري اأو تعليب اأو حفظ 

اخل�سراوات الطازجة اأو املطبوخة وع�سريها
500

500حفظ وحتمي�ص وتعبئة املك�سرات باأنواعها11

500جتفيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها12

1000تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها13

14
طحن وتعبئة احلبوب ) قمح ، ذرة ، �سعري ( 

) ال�ســركات (
1500
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

15
طحن وتعبئة احلبوب ) قمح ، ذرة ، �سعري ( 

) املحـــالت (
125

50خمبز يدوي ) تنور (16

300اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع منتجات املخابز17

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

19
�سنع منتجات طواحني احلبوب 

) ال�ســـركات (
1500

20
�سنع منتجات طواحني احلبوب 

) املحــــالت (
150

500تكرير وطحن ملح الطعام21

1000�سنع منتجات الألبان22

1000�سنع الن�سا ومنتجات الن�سا23

250�سنع منتجات املخابز ) اآيل (24

150�سنع منتجات املخابز ) ن�سف اآيل (25

75�سنع منتجات املخابز ) يدوي (26

150�سنع خبز الأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية27

28
�سنع املنتجات اخلفيفة مثل : 

رقائق الذرة وكعك دقيق الذرة )التورتيال( غري معد باخلبز
300

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

300�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه29

1000�سنع رقائق البطاط�ص30

300�سنع املتاي31

1000�سنع احلليب املجفف ) البودرة ( واملكثف32

1000�سنع ال�سكر33

1000�سنع الكاكاو وال�سوكولتة واحللويات ال�سكرية34

150�سنع احللوى العمانية35

36
�سنع املعكرونة و�سرائط املعكرونة 

والك�سك�سي واملنتجات الن�سوية املماثلة
1000

200�سنع العجائن املح�سوة املطبوخة اأو غري املطبوخة37

200�سنع وجبات واأطباق جاهزة38

1000�سنع منتجات الأغذية الأخرى39

500�سنع املثلجات ) الآي�ص كرمي (40

1000�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية41

42
�سنع خال�سات ومك�سبات الطعم 

للمواد الغذائية وامل�سروبات ) ماء الورد ، الفانيال (
500

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500طحن وتعبئة البهارات والتوابل43

1000�سنع الأعالف احليوانية املح�سرة44

45
�سنع امل�سروبات غري الكحولية ، 

اإنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعباأة فـي زجاجات
1500

5000�سنع منتجات التبغ46

500حت�سري وغزل األياف املن�سوجات47

500غزل وحت�سري اخليوط ال�سناعية كالنايلون والديلون48

500ن�سج املن�سوجات49

500اإمتام جتهيز املن�سوجات50

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

52

ق�ص وتف�سيل املفرو�سات والأ�سناف املح�سوة والأغطية 

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

الأحلفة ، الو�سائد ، واأكيا�ص النوم للرحالت 

واأنواع البيا�سات الأخرى 

500

150ق�ص وتف�سيل ال�ستائر53

54

ق�ص وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت 

واأغطية ال�سيارات والأثاث والآلت والب�سائع 

) ال�ســـركات (

1500

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

55

ق�ص وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت 

واأغطية ال�سيارات والأثاث والآلت والب�سائع 

) املحـــالت (

150

150التطريز اليدوي واجلاكار56

57
تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية العربية

 ) حمالت تف�سيل خياطة املالب�ص الرجالية (
150

150تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية غري العربية58

150تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية59

150تف�سيل وخياطة املالب�ص الريا�سية60

500تف�سيل وخياطة املالب�ص الع�سكرية61

1500�سنع وتف�سيل مالب�ص الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى62

150�سنع وتف�سيل الكمة العمانية63

150تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية64

65
�سنع حقائب الأمتعة 

وحقائب اليد وما �سابهها ، وال�سروج والأعنة
1500

66
�سنع الأحذية 

) امل�سانـــع (
1500

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

67
�سنع الأحذية 

) املحـــالت (
150

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

69
�سنع متاثيل وحتف �سغرية واأطر الرباويز 

و�سناديق جموهرات وعلب حتف من اخل�سب 
200

70
�سنع خام الورق الذي ت�سنع منه الفوط واملناديل 

وورق الوجه ، و�سنع ورق اللف والتغليف
500

71
�سنع الورق املموج والورق املقوى 

والأوعية امل�سنوعة من الورق والورق املقوى
500

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

من الورق اأو من الورق املقوى ) غري مموج (
500

73
�سنع اأوعية التغليف الأخرى 

) علب حفظ امللفات ، اأغلفة الأ�سطوانات (
500

74

�سنع الورق املقوى متعدد الطبقات ) الكرتون ( 

و�سنع الورق املقوى امل�سغوط امل�ستخدم فـي البناء 

والت�سييد والأعمال الأخرى

500

500�سنع اأ�سناف اأخرى من الورق والورق املقوى75

76
�سنع احل�سو من املواد الن�سيجية 

مثل احلفاظات ال�سحية ، �سدادات قطنية لوقف النزيف
500

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

77

�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية ، 

والأ�سناف املكتبية واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية

500

78

�سنع منتجات ورقية لالأغرا�ص املنزلية مثل : 

الأطباق والأكواب وال�سواين 

500

79

�سنـع ورق الزينـة

 والورق ال�سناعي وورق اجلدران والتف�سيل 

500

500طباعة الألبومات اخلا�سة بال�سور والدفاتر التجارية80

81

�سنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة والورق ال�سفاف 

وامل�سقول والورق امل�سمغ اأو الال�سق اجلاهز لال�ستعمال 

والأنواع الأخرى

500

500الطباعة82

83

الطباعة با�ستخدام الآلت النا�سخة 

واحلا�سب الآيل والآلت املكتبية الأخرى 

مثل : نا�سخات ال�سور اأو النا�سخات احلرارية

125

150الطباعة الرقمية84

500اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالطباعة85

150جتليد الكتب وامل�ستندات86

150جتهيز واإعداد حروف الطباعة87

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150ا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سجلة88

150ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب الآيل اجلاهزة 89

500�سنع منتجات اأفران الكوك90

1500�سنع املنتجات النفطية املكررة91

1500م�سافـي النفط وم�ستقاته92

93
�سنع اأنواع الوقود ال�سائلة 

) البنزين ، الكريو�سني ، الديزل ... (
1500

1000�سنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية94

1000�سنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية95

1000�سنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي اأ�سكالها الأولية96

97
�سنع مبيدات الآفات 

واملنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى
1000

98
�سنع الدهانات والورني�سات والطالءات املماثلة ، 

واأحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية
1000

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

والتلميع ، والعطور وم�ستح�سرات التجميل
1000

500�سنع وجتهيز البخور100

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع املنتجات الكيميائية الأخرى 101

1000�سنع الألياف ال�سطناعية102

103
�سنع املواد ال�سيدلنية 

واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
1000

104

�سنع الإطارات والأنابيب املطاطية ، وجتديد الأ�سطح 

اخلارجية لالإطارات املطاطية واإعادة بنائها

1500

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

1000�سنع املنتجات املطاطية الأخرى106

1000�سنع املنتجات اللدائنية107

108

�سنع منتجات من اللدائن مثل : 

األواح ، �سرائح ، �سفائح ، اأ�سرطة ، موا�سري وخراطيم 

ولوازمها ...

500

1000�سنع الزجاج واملنتجات الزجاجية109

1000�سنع املنتجات املعدنية الالفلزية الأخرى 110

1000�سنع املنتجات احلرارية111

1000�سنع املنتجات الطفلية الإن�سائية112

1500�سنع الأ�سمنت بكافة اأنواعه113

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلزف114

1000�سنع الأ�سمنت واجلري واجل�ص115

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

1500قطع وت�سكيل و�سقل الأحجار117

1000�سنع احلديد القاعدي وال�سلب118

1500�سنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية119

1500�سبك احلديد وال�سلب120

500�سبك املعادن غري احلديدية121

122
�سبك املعادن غري احلديدية مثل : الأملنيوم والزنك 

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

1500

1500�سنع املنتجات املعدنية الإن�سائية123

124

�سنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�سنوعة 

من اأجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء 

والت�سييد مثل : النوافذ والأبواب وال�سالمل واملظالت 

واأ�سغال معدنية مماثلة ) ور�ص احلدادة (

150

250ور�ص الأملنيوم125

1500�سنع ال�سهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن126

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

127

�سنع مولدات البخار ، 

با�ستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
1500

1500�سنع الأ�سلحة والذخائر128

129

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

ميتالورجيا امل�ساحيق
1000

500معاجلة وطلي املعادن ، املعاجلة بالآلت130

131

�سنع اأدوات القطع 

والعدد اليدوية والأدوات املعدنية العامة
1000

65ن�سخ املفاتيح132

250ال�سيوف واجلنبيات والأ�سلحة والذخائر املماثلة133

1500�سنع منتجات املعادن امل�سكلة الأخرى 134

1500�سنع املكونات واللوحات الإلكرتونية135

1500�سنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة136

1500�سنع معدات الت�سالت137

1500�سنع الإلكرتونيات ال�ستهالكية138

1500�سنع معدات القيا�ص والختبار واملالحة والتحكم139

1500�سنع ال�ساعات باأنواعها ) واآليات حتديد التوقيتات (140

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

141
�سنع معدات الت�سعيع 

واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية
1500

1500�سنع الأدوات الب�سرية ومعدات الت�سوير الفوتوغرافـي142

1500�سنع الو�سائط املغناطي�سية والب�سرية143

144
�سنع املحركات واملولدات واملحولت الكهربائية 

واأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها
1500

1500�سنع البطاريات واملراكم145

1500�سنع كابالت الألياف الب�سرية146

147
�سنـع الأ�سـالك 

والكابالت الكهربائية والإلكرتونية الأخرى
1500

1500�سنع اأجهزة الأ�سالك148

1500�سنع معدات الإ�ساءة الكهربائية149

1500�سنع الأجهزة الكهربائية املنزلية150

1500�سنع املعدات الكهربائية الأخرى151

152
�سنع املحركات والتوربينات ، با�ستثناء حمركات 

الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية
1500

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500�سنع معدات تعمل بطاقة املوائع153

154
�سنع امل�سخات وال�سواغط 

وال�سنابري وال�سمامات الأخرى
1500

155
�سنع املحامل والرتو�ص 

وعنا�سر اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة
1500

1500�سنع الأفران واأفران ال�سهر ومواقد اأفران ال�سهر156

1500�سنع معدات الرفع واملناولة157

158
�سنع الآلت واملعدات املكتبية 

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

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة159

1500�سنع الآلت الأخرى متعددة الأغرا�ص160

1500�سنع الآلت الزراعية واآلت احلراجة161

1500�سنع اآلت ت�سكيل املعادن والعدد الآلية162

1500�سنع اآلت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا163

1500�سنع اآلت لعمليات التعدين وا�ستغالل املحاجر والت�سييد164

1500�سنع اآلت جتهيز الأغذية وامل�سروبات والتبغ165

1500�سنع اآلت اإنتاج املن�سوجات وامللبو�سات واجللود166

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500�سنع اآلت اأخرى لأغرا�ص خا�سة167

1500�سنع املركبات ذات املحركات168

169

�سنع الهياكل ) اأعمال جتهيز العربات ( 

للمركبات ذات املحركات ، �سنع املركبات املقطورة 

واملركبات ن�سف املقطورة

1500

1500�سنع اأجزاء وتوابع وحمركات املركبات ذات املحركات170

1500بناء ال�سفن واملن�ساآت العائمة171

1500بناء قوارب النزهة والريا�سة172

1500�سنع قاطرات ) جرارات ( وعربات ال�سكك احلديدية173

1500�سنع املركبات اجلوية والف�سائية والآلت املت�سلة بها174

1500�سنع مركبات القتال الع�سكرية175

1500�سنع الدراجات النارية176

1500�سنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة177

1500�سنع معدات النقل الأخرى178

1000�سنع الأثاث179

180
تنجيد الأثاث مثل : 

املراتب ، املجال�ص العربية ، املجال�ص الأفرجنية 
150

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع املجوهرات والأ�سناف املت�سلة181

1000�سنع املجوهرات املقلدة والأ�سناف املت�سلة182

1500�سنع الآلت املو�سيقية183

1500�سنع اأدوات الريا�سة184

1500�سنع الألعاب واللعب185

186
�سنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية 

التي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان
1500

1500�سنع منتجات اأخرى 187

250اإ�سالح منتجات املعادن امل�سكلة188

250اإ�سالح الآلت189

150اإ�سالح املعدات الإلكرتونية والب�سرية190

150اإ�سالح املعدات الكهربائية191

150اإ�سالح و�سيانة �ساحنات البطاريات192

250اإ�سالح معدات النقل با�ستثناء املركبات ذات املحركات193

250اإ�سالح املعدات الأخرى194

250تركيب الآلت واملعدات ال�سناعية195

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

4 - اإمــدادات الكهربـــاء والغـــاز والبخـــار وتكييـــف الهــــواء

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها1

1000تو�سيل الوقود البخاري وتكييف الهواء2

3
توزيع اأنواع الوقود الغازية 

عن طريق �سبكة اأنابيب رئي�سية ) املوا�سري (
500

4
�سنع غاز ال�ست�سباح ، 

وتوزيع اأنواع الوقود الغازية عن طريق اأنابيب رئي�سية
1000

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

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

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها1

1500حتلية املياه2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125نقل وبيع مياه ال�سرب3

500ال�سرف ال�سحي4

150جمع النفايات غري اخلطرة5

500جمع النفايات اخلطرة6

150التخل�ص من املخلفات ال�سناعية اخلطرة7

500معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�سريفها8

1000معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها9

1000ا�سرتجاع املواد10

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية

 واأ�سناف املعادن ل�ستخدامها كمواد اأولية

250

12

اأن�سطة اأخرى لإعادة دوران النفايات

 واخلردة الفلزية ) املعدنية (

250

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية 

) غري املعدنية ( واأ�سنافها ل�ستخدامها كمواد اأولية

250

250اأن�سطة املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات الأخرى14

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 5 - اإمدادات املياه ، واأن�سطة ال�سرف ال�سحي واإدارة النفايات 

                                                     ومعاجلتها
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

6 - الت�سييــــــــد

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1

مقاولت البناء 

) ال�سركات العاملية وما فـي حكمها ( 

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

2000

250الدرجة املمتازة2

200الدرجة الأوىل3

150الدرجة الثانية4

100الدرجة الثالثة والرابعة5

500ت�سييد الطرق وال�سكك احلديدية6

7
مقاولت اإن�ساء الطرق

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

500اإن�ساء واإ�سالح املطارات واملرافئ8

500ت�سييد امل�ساريع اخلا�سة باملنافع9

500اأعمال الت�سييد املتعلقة مب�ساريع الهند�سة املدنية الأخرى10

250اأن�سطة الت�سييد املتخ�س�سة الأخرى11

150الهدم12

150حت�سري املوقع13

150اأعمال احلفر وردم الأرا�سي وت�سويتها14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150تنظيف وت�سوية املوقع15

150الرتكيبات الكهربائية16

150اأعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء17

150تركيبات اإن�سائية اأخرى18

150اإكمال املباين وت�سطيبها19

150تاأجري الرافعات التي ي�سغلها عامل20

150تاأجري اآلت ومعدات الت�سييد الأخرى التي ي�سغلها عامل21

7 - جتـــارة اجلملــة والتجزئة ، 

اإ�سالح املركبات ذات املحركــات والدراجات النارية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

بيـــع املركبـــات ذات املحــركات

1
بيع املركبات اجلديدة 

) وكيـــل معتمــــد (
3000

2
بيع املركبات اجلديدة 

) معـــر�ص (
500

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( :  6 - الت�سييــــــــد
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

300بيع املركبات امل�ستعملة3

4
بيع املركبات الأخرى 

) ت�سمل الأونا�ص والرافعات و�سيارات الإ�سعاف (
3000

�سيانــة واإ�ســالح املركبــات ذات املحـــركات

300اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات5

200اإ�سالح ميكانيك املركبات6

200حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات7

بيــع قطــع غيـــار املركبـــات ذات املحـــركات وملحقاتهـــا

250بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات8

250بيع قطع الغيار امل�ستعملة للمركبات 9

250بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات10

بيـــع و�سيانـــة واإ�ســـالح 

الدراجـــات الناريـــة وقطع غيارهـــا وملحقاتهـــا

250بيع الدراجات النارية وما يت�سل بها من اأجزاء وتوابع11

150�سيانة واإ�سالح الدراجات النارية12

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250البيع باجلملة نظري ر�سم اأو على اأ�سا�ص عقد13

250جتارة املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة14

250البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات15

250البيع باجلملة ملنتجات الألبان والبي�ص16

17
البيـــع باجلملـــة 

لزيوت الطعام والدهون النباتية واحليوانية
250

18
البيـــع باجلملـــة 

للحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك
250

19
البيـــع باجلملـــة 

لل�سكر وال�ساي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
250

250البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز20

1500البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته 21

22
البيـــع باجلملـــة 

للم�سروبات الغازية والع�سائر واملياه املعدنية
250

250البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة23

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

24
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ببيع الأغذية وامل�سروبات والتبغ باجلملة
1750

250بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية باجلملة25

250بيع ال�سلع املنزلية الأخرى باجلملة26

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية للحوا�سيب 

والربجميات باجلملة
250

28
بيع املعدات الإلكرتونية 

ومعدات الت�سالت وقطع غيارها باجلملة 
250

250بيع الآلت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة29

250بيع الآلت واملعدات الأخرى باجلملة30

31
بيع اأنواع الوقود ال�سلبة وال�سائلة والغازية 

وما يت�سل بها من منتجات باجلملة
250

250بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة32

33
بيع مواد البناء واملواد الإن�سائية املعدنية 

ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة
500

250بيع النفايات واخلردة وغري ذلك من املنتجات باجلملة34

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250جتارة اجلملة غري املتخ�س�سة35

36
البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة 

التي تبيع الأطعمة وامل�سروبات والتبغ اأ�سا�سا
1000

500اجلمعيات التعاونية37

3000الأ�سواق املركزية وما �سابهها38

125حمالت البقالة39

500الربادات40

250التموينات41

1500اأنواع البيع الأخرى بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة42

3000جممعات جتارية ا�ستهالكية43

150بيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة44

45
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ببيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
1500

150بيع امل�سروبات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة46

47
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سروبات الروحية
1500

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500بيع منتجات التبغ بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة48

150بيع وقود ال�سيارات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة49

350حمطات بيع وقود املركبات50

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية للحوا�سيب ، 

والربجميات ، ومعدات الت�سالت ، 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

150

53
بيع املعدات ال�سوتية والب�سرية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
150

150بيع املن�سوجات بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة54

55
 بيع الأدوات املعدنية والطالء والزجاج 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
150

56
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء

 ) معــر�ص (
500

57
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء

) حمــل (
250

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

58

بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�سيات واحلوائط 

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة 

 ) معـــر�ص (

500

59

بيع ال�سجاد والب�سط وك�سوة الأر�سيات واحلوائط 

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة 

) حمـــل (

250

60

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية 

والأثاث ومعدات الإ�ساءة وغريها من الأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) معـــر�ص (

500

61

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية 

والأثاث ومعدات الإ�ساءة وغريها من الأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) حمـــل (

250

62
بيع الكتب وال�سحف والأدوات املكتبية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
125

63
بيع الت�سجيالت املو�سيقية 

وت�سجيالت الفيديو بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
125

125بيع الأدوات الريا�سية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة64

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 65

66

بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سناف اجللدية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) معـــر�ص ( 

500

67

بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سناف اجللدية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) حمــــل (

250

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

التجميل واأدوات الزينة بالتجزئة فـي متاجر متخ�س�سة
150

69
بيع الب�سائع اجلديدة الأخرى 

بالتجزئة فـي متاجر متخ�س�سة
150

70
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للذهب واملجوهرات
250

250البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها71

72
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالأنابيب وم�ستلزماتها
250

73
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية
250

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

74
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سالمة
250

75
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ومواد حربية
250

76
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لآلت ومعدات املطابع
250

250البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات �سخ املياه77

78
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ال�سناعات البرتولية
250

79
 البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

حلـــاويات �سكنيـــة متنقلـــة ) الكرفانـــات (
250

80

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالآلت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية 

النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها

500

81
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للطائرات واأدوات ومعدات املطارات والطائرات
500

500البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالألعاب النارية82

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

83
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لآلت ومعدات امل�سانع
500

125بيع الب�سائع امل�ستعملة بالتجزئة84

250البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة85

86
 بيع الأغذية وامل�سروبات 

ومنتجات التبغ بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق
250

87
 بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية 

بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق
150

150بيع ال�سلع الأخرى بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق88

89
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأجهزة املالحة 
250

90
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ومعدات املوانئ
500

91
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفيذ 

طلبات ال�سراء اأو عن طريق الإنرتنت
250

92
اأنواع البيع بالتجزئة الأخرى 

خارج املتاجر والأك�ساك والأ�سواق 
250

تابـع امللحـق رقـم ) 1 ( : 7 - جتـارة اجلملـة والتجزئـة ، اإ�سـالح املركبـات ذات املحركات 

                                                      والدراجات النارية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

8 - النقــل والتخزيــن

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500نقل الركاب بال�سكك احلديدية فيما بني املدن1

500نقل الب�سائع بال�سكك احلديدية2

150النقل الربي للركاب فـي املدن وال�سواحي3

150اأنواع النقل الربي الأخرى للركاب4

250النقل الربي للركاب املحدد مبواعيد ) النقل العام (5

150النقل الربي للب�سائع6

500النقل بخطوط الأنابيب7

150ت�سغيل و�سيانة حمطات ال�سخ وخطوط الأنابيب8

150النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب9

250النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�سائع10

250النقل املائي الداخلي للركاب11

250النقل املائي الداخلي للب�سائع12

500النقل اجلوي للركاب13

500النقل اجلوي للب�سائع14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250التخزين15

150اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل الربي16

17

اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ( 

) ال�ســـركات (

150

18
ت�سغيل ) اإدارة و�سيانة ( حمطات �سحن ال�سلع 

فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت
500

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل املائي19

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل اجلوي20

125مناولة الب�سائع21

250اأن�سطة دعم النقل الأخرى22

125اأن�سطة الربيد23

125اأن�سطة �سركات نقل الربيد اخلا�سة24

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 8 - النقل والتخزين
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

9 - اأن�سطـــة الإقامـــة واخلدمـــات الغذائيـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

الفنـــادق واملنتجعـــات

5000فنادق ومنتجعات �سبع جنوم1

3000فندق خم�ص جنوم2

2500فندق اأربع جنوم3

1000فندق ثالث جنوم4

500فندق جنمتان5

300فندق جنمة واحدة6

300ال�سقق املفرو�سة و) الفندقية (7

150بيوت ال�سباب8

250ال�ساليهات وال�سرتاحات9

250تاأجري وحدات اقت�سام الوقت10

150بيوت ال�سيافة11

150النزل الرتاثية12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150النزل اخل�سراء13

150اأن�سطة اأخرى خا�سة باأن�سطة الإقامة الق�سرية املدى14

15
اأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية التي تتيح مكانا 

لل�سيارات واملتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات
150

150مرافق الإقامة الأخرى ) بيوت الطلبة والطالبات (16

150اأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة17

املطاعــــم

1000مطاعم عاملية و�سياحية18

500مطاعم فئة اأوىل 19

300مطاعم فئة ثانية20

200مطاعم فئة ثالثة21

300حمالت الوجبات ال�سريعة22

125حمالت البوظة ) الآي�ص كرمي (23

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150حمالت �سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية24

125حمالت �سوي اللحوم ) امل�ساكيك (25

65بيع الذرة26

75املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا27

75املقاهي التي تقدم امل�سروبات اأ�سا�سا28

29
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

باأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة
150

300مقهى عاملي30

350تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات31

350اأن�سطة خدمات الطعام الأخرى32

350�سركات جتهيز الطعام ) متوين واإعا�سة (33

125اأن�سطة تقدمي امل�سروبات34

125املقاهي35

5000مقهى تقدمي �سي�سة ) الأرجيلة (36

1500البارات37

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

10 - املعلومـــات والت�ســـالت

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125ن�سر الكتب1

500ن�سر ال�سحف واملجالت والدوريات2

150ن�سر املجالت الدورية العلمية والأدبية والتقنية3

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

 ) الإنرتنت ( 
150

250اأن�سطة الن�سر الأخرى5

150ن�سر ال�سور الفوتوغرافية والنقو�ص6

150ن�سر النماذج واملل�سقات7

150ن�سر الربجميات8

250اأن�سطة اإنتاج الأفالم والفيديو والربامج التلفزيونية9

10
اأن�سطة ما بعد الإنتاج 

لأفالم ال�سينما والفيديو والربامج التلفزيونية 
150

11
اأن�سطة توزيع الأفالم 

ال�سينمائية والفيديو والربامج التلفزيونية 
150

300اأن�سطة عر�ص الأفالم ال�سينمائية12

150اأن�سطة ن�سر الت�سجيالت ال�سوتية واملو�سيقى13

250الإذاعة ال�سوتية14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150اأن�سطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية15

16
البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية 

) الإنرتنت ( 
150

250اأن�سطة الت�سالت ال�سلكية17

250اأن�سطة الت�سالت الال�سلكية18

150�سيانة ال�سبكات19

150اأن�سطة الت�سالت ال�ساتلية20

150اأن�سطة الت�سالت الأخرى21

150اأن�سطة الربجمة احلا�سوبية22

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

واإدارة املرافق احلا�سوبية
150

150اأن�سطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب الأخرى 24

25
جتهيز البيانات وا�ست�سافة املواقع 

على ال�سبكة وما يت�سل بذلك من اأن�سطة
150

150بوابات ال�سبكة26

250اأن�سطة وكالت الأنباء27

250اأن�سطة خدمات املعلومات الأخرى 28

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 10 - املعلومات والت�سالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

11 - الأن�سطـــة املاليـــة واأن�سطـــة التاأميـــن

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250اأنواع الو�ساطة املالية الأخرى1

2000البنوك التجارية2

1500البنوك املتخ�س�سة3

300اأن�سطة ال�سركات القاب�سة4

250اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية ) اأ�سهم و�سندات (5

300التاأجري املايل6

150اأ�سكال منح القرو�ص الأخرى7

8
اأن�سطة اخلدمات املالية الأخرى ، 

با�ستثناء متويل التاأمني واملعا�سات التقاعدية 
150

250اإدارة الأ�سواق املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة 

بعقود الأوراق املالية وال�سلع الأ�سا�سية
250

250الأن�سطة الأخرى امل�ساعدة لأن�سطة اخلدمات املالية11

150تقييم املخاطر والأ�سرار12

150اأن�سطة وكالء و�سما�سرة التاأمني13

14
اأن�سطة اأخرى م�ساعدة للتاأمني 

ومتويل املعا�سات التقاعدية
150

150اأن�سطة اإدارة الأموال15

250التاأمني على احلياة16

250التاأمني بخالف التاأمني على احلياة17

150اإعادة التاأمني18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

12 - الأن�سطـــة العقاريـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150الأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة اأو املوؤجرة1

2
الأن�سطة العقارية على اأ�سا�ص ر�سوم اأو عقود 

) و�ساطة العقارات ، تثمني املمتلكات (
150

13 - الأن�سطـــة املهنيـــة والعلميـــة والتقنيـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

300الأن�سطة القانونية1

150مكتب التوثيق العام2

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

ومراجعة احل�سابات ، وال�ست�سارات ال�سريبية
300

 اأن�سطـــة املكاتـــب الرئي�ســـة

150اأن�سطة اخلربة ال�ست�سارية فـي جمال الإدارة4

5
الأن�سطة املعمارية والهند�سية ، 

واخلدمات ال�ست�سارية الفنية املت�سلة بها
300

300مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املعمارية واملدنية6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املعمارية7

150مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املدنية8

300مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية9

10
 املكاتب الهند�سية والتقنية 

املتعلقة بالأن�سطة التخ�س�سية جلميع فروع الهند�سة
300

150اأن�سطة تخطيط وت�سميم املناظر الطبيعية11

150الختبارات والتحليالت التقنية12

13
البحث والتطوير التجريبي 

فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سة
150

14
البحث والتطوير التجريبي 

فـي جمال العلوم الجتماعية والإن�سانية
150

150الإعالن15

250موؤ�س�سات ووكالت الدعاية والإعالن16

150اأبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الراأي17

150اأن�سطة الت�سميم املتخ�س�سة18

150اأن�سطة الت�سوير19

150الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى 20

150الأن�سطة البيطرية21

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

14 - اأن�سطـــة اخلدمـــات الإداريـــة وخدمـــات الدعـــم

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150تاأجري املركبات ذات املحركات1

125تاأجري ال�سلع الرتفيهية والريا�سية2

125تاأجري �سرائط واأقرا�ص الفيديو3

125تاأجري ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية الأخرى4

150تاأجري الآلت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية5

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

300تاأجري عدد واآلت ومعدات التعدين وحقول النفط7

8
تاأجري الكرفانات و�سيارات التخييم 

واحلاويات واملن�سات ) بدون �سائق (
300

150اأن�سطة وكالت الت�سغيل9

150اأن�سطة وكالت الت�سغيل املوؤقت10

150تقدمي موارد ب�سرية اأخرى11

150اأن�سطة وكالت ال�سفر12

125اأن�سطة م�سغلي اجلولت ال�سياحية13

150خدمات احلجز الأخرى والأن�سطة املت�سلة بها14

150مكاتب التن�سيق الطبي15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125اأن�سطة الأمن اخلا�سة16

125اأن�سطة خدمات نظم الأمن17

125اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

150التنظيف العام للمباين19

150اأن�سطة تنظيف املباين والتنظيف ال�سناعي الأخرى20

150الأن�سطة املتعلقة بخدمة و�سيانة وجتميل املواقع21

150اأن�سطة اخلدمات الإدارية املتكاملة للمكاتب22

23
ت�سوير امل�ستندات وحت�سري الوثائق 

وغريها من اأن�سطة الدعم املتخ�س�سة للمكاتب
125

125اأن�سطة مراكز النداء24

300تنظيم املوؤمترات واملعار�ص التجارية25

150اأن�سطة وكالت حت�سيل املدفوعات ومكاتب الئتمان26

150اأن�سطة التغليف والتعبئة27

150اأن�سطة التعبئة والتغليف ) حل�ساب الغري (28

150اأن�سطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال 29

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 14 - اأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

15 - الإدارة العامــة والدفــاع ، ال�سمــان الجتماعــي الإلزامــي

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125الأن�سطة العامة لالإدارة العامة1

2

 تنظيم اأن�سطة تقدمي الرعاية ال�سحية والتعليم 

واخلدمات الثقافية وغريها من اخلدمات الجتماعية ، 

فيما عدا ال�سمان الجتماعي

150

3
تنظيم اأن�سطة ت�سيري الأعمال 

وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها
125

150اأن�سطة الدفاع4

150اأن�سطة النظام العام وال�سالمة5

16 - التعليــم ) اخلــا�س (

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150التعليم قبل البتدائي والتعليم البتدائي1

150التعليم الثانوي العام ) الدبلوم العام (2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150التعليم الثانوي الفني واملهني3

300التعليم العايل4

150التعليم فـي جمال الريا�سة والرتفيه5

300التعليم الثقافـي6

250معاهد تعليم املو�سيقى7

250اأنواع التعليم الأخرى 8

150اأن�سطة دعم التعليم9

17 - اأن�سطـــة �سحـــة الإن�ســـان واخلدمـــة الجتماعيـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500اأن�سطة امل�ست�سفيات1

150اأن�سطة العيادات الطبية وعيادات الأ�سنان2

150الأن�سطة الأخرى فـي جمال �سحة الإن�سان3

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 16 - التعليــم ) اخلــا�ص (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150مرافق تقدمي الرعاية التمري�سية مع الإقامة 4

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

بالتخلف العقلي وال�سحة النف�سية والإدمان
150

6
اأن�سطة تقدمي الرعاية مع الإقامة ، 

لكبار ال�سن والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
150

150اأن�سطة الرعاية الأخرى مع الإقامة7

8
اأن�سطة العمل الجتماعي بدون الإقامة ، 

لكبار ال�سن والأ�سخا�ص ذوي الإعاقة
150

150اأن�سطة العمل الجتماعي الأخرى بدون الإقامة 9

18 - الفنـــون والرتفيـــه والت�سليـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125الأن�سطة الإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفيه1

125اأن�سطة املكتبات واملحفوظات2

125اأن�سطة املتاحف وت�سغيل املواقع واملباين التاريخية3

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 17 - اأن�سطة �سحة الإن�سان واخلدمة الجتماعية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150ت�سغيل املرافق الريا�سية4

150مراكز اللياقة البدنية ت�سمل مراكز كمال الأج�سام5

150تنظيم الفعاليات الريا�سية6

150اأن�سطة اأخرى خا�سة بت�سغيل املرافق الريا�سية7

150اأن�سطة النوادي الريا�سية8

150الأن�سطة الريا�سية الأخرى9

250اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب10

150اأن�سطة الت�سلية والرتفيه الأخرى11

19 - اأن�سطـــة اخلدمـــات الأخـــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125اإ�سالح اأجهزة احلا�سوب واملعدات الطرفية للحا�سوب1

125اإ�سالح معدات الت�سالت2

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 18 - الفنون والرتفيه والت�سلية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريــال العمانــي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

125اإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية3

4
اإ�سالح الأجهزة املنزلية 

واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق
125

125اإ�سالح الأحذية واملنتجات اجللدية5

125اإ�سالح الأثاث واملفرو�سات املنزلية6

125اإ�سالح ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية الأخرى7

125غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها ) اجلاف (8

150ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل الأخرى9

125ق�ص وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال10

125ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء11

125ق�ص وت�سفيف ال�سعر واحلالقة لالأطفال12

150اأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية الأخرى 13

14
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

باأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية الأخرى 
150

350الأندية ال�سحية ) م�ساج ، حمام بخاري (15

* حت�ســـب اخلدمــة التف�سيليـــة بن�سبة )20%( ع�سرين باملائـــة من اأ�ســـل الر�ســـم امل�ستحق 
م�سافـــا اإىل قيمـــة ر�سم اخلدمـــة ، �سريطة األ يقل ر�سم اخلدمـــة التف�سيليـــة عن )50( 

خم�سني ريال عمانيا .

تابع امللحـق رقـم ) 1 ( : 19 - اأن�سطة اخلدمات الأخرى
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امللحــق رقـــم ) 2 ( 

 ر�ســـوم اخلدمــــات البلديــة 

علـى الفنـادق واملطاعـم العامليـة وال�سياحية ومراكـز فنـون الت�سليـة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمـــة الر�ســـم 

ال�سهــري

بالريال العماين

1
رواد مراكز و�سالت الت�سلية والرتفيه والألعاب 

ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف 

) %10(

من قيمة التذاكر

2

 نزلء ورواد الفنادق وال�سقق الفندقية وال�سقق املفرو�سة 

وبيوت ال�سباب واأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية 

التي تتيح مكانا لل�سيارات واملقطورات ومرافق الإقامة 

الأخرى واملطاعم واملقاهي العاملية واملطاعم امل�سجلة 

بالدرجة املمتازة والأوىل ح�سب ت�سنيف البلدية

 ) با�ستثناء الدبلوما�سيني  (

) %5 (

من قيمة املبيعات 

واخلدمات 

امللحــق رقـــم ) 3 ( 

ر�ســــوم خدمــــات البلديـــة

 علــى امل�ساكــن با�ستثنــاء م�ساكـن اأ�ســر ال�سمـان الجتماعـي 

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

1
ا�ستهالك كهرباء 

) اأقــل مـن 25 ريــال (

) %0.5 (

من قيمة الفاتورة

2
ا�ستهالك كهرباء 

) مــن 25 ريــال - 50 ريــال (

) %1 (

من قيمة الفاتورة

3
ا�ستهالك كهرباء 

) اأكثــر مــن 50 ريــال (

) %2 (

من قيمة الفاتورة
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امللحــق رقـــم ) 4 ( 

الر�ســـوم مب�سالــــخ البلديـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

ذبـح ) ي�سمـل جتزئـة 

الذبيحة اإىل 8 اأجزاء( 

3عجـــول / اأبقـــار1

4قعـــدان / جمـــال2

2اأغنــــام / ماعــــز3

امللحــق رقـــم ) 5 ( 

ر�ســوم اإيـــواء واإعا�ســــة احليوانـــات ال�سائبـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

1
اإيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة واأخرى

 يوميا عن كل راأ�ص
 35

2
اإيواء ال�ساأن واملاعز 

يوميا عن كل راأ�ص
 5
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امللحــق رقـــم ) 6 ( 

ر�ســوم تراخيـــ�س البنــــاء

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

1
التدقيق على اخلرائط لل�سكن اخلا�ص 

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

2
التدقيق على اخلرائط للمباين ال�ستثمارية 

لكل مرت مربع ) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة 

3
امل�ساحة الزائدة 

على )50%( بطابق ال�سطح للمباين

 للمباين 
2
7 لكل م

متعددة الطوابق 

)ال�ستثمارية( 

 للفلل 
2
 3 لكل م

اخلا�سة وبحد اأق�سى 

وحدتان �سكنيتان

4

زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب عن م�ساحة الطابق 

الأر�سي للمرت املربع الزائد بالن�سبة لالأرا�سي ال�سكنية 

ال�ستثمارية - ال�سكنية / التجارية - التجارية

1

5
ال�سماح لال�ستعمال ال�سكني بطابق ال�سرداب 

مبباين الفلل فقط لكل مرت مربع
1

6
اإجراء تعديل فـي اخلرائط امل�سدق عليها

) ال�سكني (
 10

7
ر�سوم طابق الت�سوية 

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

8

ر�سوم طابق الت�سوية

 للمباين ال�ستثمارية لكل مرت مربع 

) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (

200 بي�سة

9
ر�سوم مواقف ال�سيارات 

) بحد اأق�سى وحدتان �سكنيتان (
100 بي�سة
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

10
ر�سوم مواقف ال�سيارات للمباين ال�ستثمارية لكل مرت 

مربع ) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة

11
اإجراء تعديل فـي اخلرائط امل�سدق عليها

) باقي ال�ستخدامات (
20

20 اإ�سدار وجتديد ترخي�ص بناء ) كربى ملدة عامني (12

10اإ�سدار وجتديد ترخي�ص بناء ) �سغرى ملدة عامني (13

10اإ�سدار بدل فاقد �سهادة ترخي�ص البناء ) كربى (14

10اإ�سدار بدل فاقد �سهادة ترخي�ص البناء )�سغرى(15

16
الت�سديق على الن�سخ الإ�سافية 

للخرائط عن كل ورقة من اخلرائط 
 1

10تعديل ال�سم فـي �سهادة ترخي�ص البناء17

25  اإعادة ت�سجيل طلب ترخي�ص بناء )كربى(18

19
اإ�سدار التقارير اخلا�سة 

باملكاتب ال�ست�سارية عن كل �سنة
 5

10ت�سريح ال�سروع فـي البناء ) �سكني ( لكل طابق20

25 ت�سريح ال�سروع فـي البناء ) ا�ستثماري ( لكل طابق21

10لفتة مقاول22

23
2
15لفتة بناء مع �سورة ت�سميم املبنى لكل م

5 �سهادة تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه لكل عداد24

تابع امللحـق رقـم ) 6 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

25

�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء 

) املباين ال�سكنية الفردية اخلا�سة ( 

التي ل تزيد على وحدتني �سكنيتني

10

26
�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء 

) باقي ال�ستخدامات (
30

25 ت�سريح حفر27

15جتديد ت�سريح حفر28

29
ت�سريح هدم مبنى 

) للمباين ال�سكنية لكل وحدة ( 
10

30
ت�سريح هدم مبنى 

) باقي ال�ستخدامات لكل وحدة ( 
 30

5ت�سريح هدم �سور31

32
زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات اأكرث من )20%( اإىل )%30( 

2
امل�سرح بالبناء اأو )15%( من م�ساحة قطعة الأر�ص لكل م

 5

ت�سويـر وطباعـة امل�ستنـدات واخلرائـط مـن ملـف القطعـة 

33A4100 بي�سة

34A3200 بي�سة

35A2500 بي�سة

36A1800 بي�سة

37A01

700 بي�سةطباعة رقمية من معاملة مكتملة38

تابع امللحـق رقـم ) 6 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

ت�ساريـح خميمــات العمــال

1000الدرجة العاملية39

300الدرجة املمتازة 40

250الدرجة الأوىل41

200الدرجة الثانية42

150الدرجة الثالثة43

100الدرجة الرابعة44

45
ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية 

) املوافقات الفنية (
5

اخلرائــط الرقميــة للجهــات احلكوميــة

600 خريطة رقمية للطرق لكل 100 كم من اأطوال الطرق46

47
خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين 

لكل 1000 موقع 
 150

150 خريطة رقمية تو�سح املباين لكل 1000 مبنى48

اخلرائـــط الرقميـــة للقطـــاع اخلـــا�س 

1200 خريطة رقمية للطرق لكل 100 كم من اأطوال الطرق49

تابع امللحـق رقـم ) 6 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

50
خريطة رقمية 

حتتوي على عنونة املباين لكل 1000 موقع 
 300

300 خريطة رقمية تو�سح املباين لكل 1000 مبنى51

حفـــر ال�ســـوارع 52

) 3 ريالت لكل مرت 

طويل فـي ال�سهر ( 

الثالثة الأ�سهر الأوىل 

) 6 ريالت لكل مرت 

طويل فـي ال�سهر ( 

اأكرث من ثالثة اأ�سهر 

) 6 ريالت لكل مرت 

طويل فـي ال�سهر ( 

جتديد رخ�سة حفر 

) 10% من قيمة الر�سم 

الأ�سلي (

30ر�سم تغيري ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور تراخي�ص البناء53

25ت�سريح قطع جبل54

15جتديد ت�سريح قطع جبل55

10 �سهرياطلب ت�سريح تغيري طالء خارجي للمباين56

57

اإعادة ت�سيري معامالت مقاول 

اأو مكتب ا�ست�ساري هند�سي بعد الإيقاف

50

تابع امللحـق رقـم ) 6 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء
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امللحــق رقـــم ) 7 ( 

ر�ســـوم الأ�ســواق املركزيـــة للخ�ســراوات والفواكـــه
 

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

1
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر 

) حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
20 لل�سحنة

2
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر 

) حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
30 لل�سحنة

3
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

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

4
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر 

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

5
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر 

) حمولتها اأقل من 5 اأطنان (
1

6
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر 

) حمولتها اأقل من 5 اأطنان (
5

1دخول ال�ساحنات املحملة باملنتجات املحلية7

10فرز واإعادة تعبئة خ�سراوات وفواكه بال�سوق8

25�سهادة اإتالف مواد غذائية بال�سوق9

25�سهادة اإعادة ت�سدير10

5�سهادة اإفراج عن مادة غذائية11
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امللحــق رقـــم ) 8 (

 ر�ســـــوم اأخــــــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

1

ترخي�ص مكان اخلدمة الذاتية للم�سروبات ال�ساخنة 

والباردة واحللويات والأكالت وال�سطائر اخلفيفة 

فـي حمطات الوقود والأ�سواق واملباين اخلا�سة 

25 �سنويا

2

مكان اخلدمة الذاتية للم�سروبات ال�ساخنة والباردة 

واحللويات والأكالت وال�سطائر اخلفيفة

 فـي الأرا�سي احلكومية والأرا�سي العامة

 25

)ترخي�ص بلدي( �سنويا

 120

)اإيجار اأر�ص حكومية( 

�سنويا

 120 ) كهرباء عامة ( 

�سنويا

3
اآلت اخلدمة الذاتية 

للبنوك واملوؤ�س�سات وال�سركات الأخرى

50 ) الرتخي�ص 

البلدي ( �سنويا

500 ) كهرباء عامة( �سنويا 

3لوائح العنونة ) املنزل امل�ستقل (4

5

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

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

الدواجن احلية اأو احليوانات اأو النفايات ) ي�ستثنى من 

ذلك �سيارات نقل مياه ال�سرب اململوكة لأفراد عمانيني (

 50

�سنويا

2 لوائح العنونة ) ال�سقة اأو املحل التجاري (6

20 عن كل �ساحنة ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لل�سركات 7

ترخي�ص لنقل الرتبة بالن�سبة لالأفراد 8
 5 

يوميا عن كل �ساحنة 

100 ملرة واحدة ترخي�ص اإقامة مظلة اأمام املنازل عن كل موقف 9
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

10
ترخي�ص اإقامة مظلة اأمام مبنى جتاري/ �سكني جتاري/

�سكني م�ستغل لالأغرا�ص التجارية

 50

لكل موقف �سنويا

10تغيري / اإ�سافة ن�ساط جتاري اأو نقله 11

200 ملرة واحدة م�سمى مبنى 12

13
ا�ستغالل اأر�ص عامة 

اأمام املطاعم واملقاهي عن كل مرت مربع 
5 �سهريا

150 �سهريات�سريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة14

15
اإيجار م�سرح 

م�سرح املدينة ) م�سقط ( 
 3000 يوميا

16
عمل بروفة مب�سرح

م�سرح املدينة ) م�سقط ( 
600 يوميا

5ا�سرتداد تاأمني خملفات البناء17

ر�سـوم ت�سجيـل ال�سركـات لـدى البلديـة

100 �سنوياالدرجة العاملية واملمتازة18

50 �سنوياالدرجة الأوىل واملكاتب ال�ست�سارية19

40 �سنوياالدرجة الثانية20

20 �سنوياالدرجة الثالثة والرابعة21

22
التخل�ص من املخلفات 

فـي مرادم البلدية حلمولة اأقل من )5( اأطنان 
1 لل�سحنة

23
التخل�ص من املخلفات 

فـي مرادم البلدية حلمولة )5( اأطنان فاأكرث
2 لل�سحنة

25 �سفط مياه املجاري �سعة )2000( جالون24

تابع امللحـق رقـم ) 8 ( : ر�ســوم اأخـــرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

50�سفط مياه املجاري �سعة )5000( جالون25

26
قيمة كتيب للوائح والقوانني 

اأو كتيب ا�ستثماري اأو عمراين اأو �سياحي اأو اقت�سادي
5

25 ت�سريح م�سار خدمة27

15 جتديد ت�سريح م�سار خدمة28

25ت�سريح نقل حمولة ثقيلة29

15 جتديد ت�سريح نقل حمولة ثقيلة30

25 ت�سريح مداخل وخمارج ومواقف31

15 جتديد ت�سريح مداخل وخمارج ومواقف32

25 ت�سريح ن�سح مياه33

15جتديد ت�سريح ن�سح مياه 34

50ح�سور �سحب ترويجي 35

36
بيع خرائط ورقية )حزمة كاملة 

حتتوي على 6 خرائط ت�سمل املحافظة / الولية (
5

1بيع خريطة واحدة مفردة37

3)م�ستك�سف( اأ�سطوانة مدجمة حتتوي على اأطل�ص رقمي 38

5�سهادة دفن ) للوافدين (39

10 �سهريات�سريح بيع ب�سوق اجلمعة والأيام الأخرى 40

 500 اأ�سبوعياالرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة 41

تابع امللحـق رقـم ) 8 ( : ر�ســوم اأخـــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

42

اإقامة فعاليات بوا�سطة �سركات القطاع اخلا�ص داخل 

مواقع البلدية ) حديقة ريام - حديقة القرم - حدائق 

ال�سحوة ( ) ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية (

 
2
5 لكل م

خالل اأيام العمل

 
2
6 لكل م

خالل الإجازات

43

اإقامة فعاليات بوا�سطة �سركات القطاع اخلا�ص 

داخل مواقع البلدية ) باقي احلدائق ( 

) ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية (

 
2
1 لكل م

خالل اأيام العمل

 
2
2 لكل م

خالل الإجازات

44
اإيجار وذلك مقابل ما تخ�س�سه البلدية 

من اأر�ص ف�ساء عامة بجوار املبنى املراد ت�سييده

2
50 بي�سة لكل م

20 �سهريا ت�سريح لالأك�ساك والعربات املوؤقتة 45

التنازل عن حمالت الأ�سواق46

100% من القيمة 

الإيجارية وذلك بعد 

موافقة جلنة تاأجري 

املمتلكات

اأتعاب اإدارية عند تقييم اأ�سرار حوادث الطرق47
10% من قيمة الأ�سرار 

وبحد اأدنى 20 

48

بدل فاقد / تالف 

) ترخي�ص بلدي / عقد اإيجار / اإي�سال / �سهادة تو�سيل 

خدمات / �سهادة اإكمال بناء / ترخي�ص ملحق البناء (

5

50ت�سريح لتوزيع عينات ترويجية فـي املراكز التجارية49

30 نقل موتى للوافدين اإىل املطار50

10التدقيق املبدئي على طلب تركيب لفتة اإعالنية51

10 �سهريالوحة اإر�سادية على اأر�ص خا�سة 52

تابع امللحـق رقـم ) 8 ( : ر�ســوم اأخـــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

53
ت�ساريح م�ؤقتة 

لتقدمي ال�شي�شة فـي املقاهي والفنادق واخليام 
500 �سهريا

54
ت�شجيل طلب ترخي�ص بناء 

) اإ�شافة ، تغيري جزئي ، تغيري كلي (
10

30ت�شجيل معامالت للتدقيق املبدئي على اخلرائط55

56
اإقامة اخليام لأغرا�ص جتارية 

ودعائية وترفيهية على الأرا�شي العامة 

 500 بي�شة 

 ي�ميا
2
لكل م

اإلغاء احلفالت املقامة على امل�شارح 57

500 فـي حالة اإلغاء 

احلفلة قبل )30( ي�ما 

من تاريخ احلفلة 

250 تغيريموعد احلجز 58

59
طلب املواطنني تقارير فنية 

عن موقع معني اأو بناية اأو قطعة اأر�ص
15

15ت�شريح ت�شوية اأر�ص 60

61
تنظيف خملفات حوادث الطرق 

التي تتطلب توفري معدات ثقيلة وعمال 

 100

عن كل �شاعة عمل

100ت�شجيل املكاتب ال�شت�شارية باإدارة تراخي�ص البناء62

63
الفح�ص البيطري للموا�شي املذبوحة 

بامل�شلخ لل�شركات فقط

 1

عن كل راأ�ص

دخول �شيارات بيع املوا�شي املحلية بامل�شلخ64
3 ي�ميا 

عن كل �شاحنة

2بطاقة �شحية جديدة / جتديد / بدل فاقد65

66
ر�شم الت�شوير التلفزيوين والفوتوغرافـي 

فـي احلدائق العامة 
50 ي�ميا

20الإفراج عن مادة غذائية مبطار م�شقط الدويل 67

تابع امللحـق رقـم ) 8 ( : ر�شــوم اأخـــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

امللحــق رقـــم ) 9 ( 

الر�ســوم على الإعالنــات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

500 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعالنية على الأرا�سي العامة 1

200 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعالنية على الأرا�سي اخلا�سة 2

500 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعالنية على املباين اخلا�سة 3

4
2
200ترخي�ص اإعالن على اأر�ص عامة عن كل م

ترخي�ص اإعالن على اأر�ص خا�سة لكل وجه 5

 
2
 150 لكل م

وما زاد على ذلك 

5 �سهريا

6
ترخي�ص اإعالن على اأ�سطح وواجهات املباين اخلا�سة

 ) ملنتج اأجنبي اأو عالمة جتارية ( 
2000 �سنويا

7
ترخي�ص اإعالن على اأ�سطح وواجهات املباين اخلا�سة

 ) ملنتج حملي / خليجي اأو عالمة جتارية (
500 �سنويا

8
تغيري مل�سق اإعالين 

بالالفتات الإعالنية على اأ�سطح املباين وواجهتها
100

9

اأر�ص خا�سة : 

لفتة اإعالنية على اأعمدة الإنارة 

) مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية (

 
2
150 لكل م

وما زاد على ذلك

5 �سهريا

10
اأر�ص عامة : 

لفتة اإعالنية على اأعمدة الإنارة

 وما زاد 
2
200 لكل م

على ذلك 10 �سهريا 

لكل عمود اإنارة

 300 �سهريا الإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ص عامة 11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

12
الإعالن على �سكل جم�سم 

على اأر�ص خا�سة للطرف الأول 
100 �سهريا 

100الت�سديق على املن�سورات الدعائية لكل )1000( ورقة13

14
طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية 

والرتفيه واحلفالت والكوبونات الرتويجية لكل ت�سميم
 10

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات 

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

15
1 - ال�سم التجاري 

مع العالمة التجارية اأو ال�سعار على الأبواب
6 �سنويا

75 �سنويا2 - الإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة16

17
3- مل�سق اإعالين 

على كامل ج�سم ال�ساحنة ، �سبغ �سيارة بالكامل
200

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات 

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

18
1 - ال�سم التجاري 

مع العالمة التجارية اأو ال�سعار على الأبواب
10

2100 - الإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة19

20
3 - مل�سق اإعالين 

على كامل ج�سم ال�ساحنة ، �سبغ �سيارة بالكامل
300

3000ترخي�ص ت�سيري حافلة اإعالنية متنقلة21

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم على الإعالنــات

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

22
لفتة جتارية على واجهة املحل حتتوي على ال�سم 

التجاري والن�ساط وال�سعار اأو العالمة التجارية 

25 لالفتة

 التي ل تزيد م�ساحتها 

وما زاد على 
 2
على 5 م

2
ذلك يح�سل 5 عن كل م

23
لفتة اإعالنية ملحطة وقود 

على �سكل برج داخل حدود القطعة
300

24
لفتة اإعالنية ملحطة وقود 

على �سكل برج خارج حدود القطعة
500

25
لفتة جتارية جانبية للمحل حتتوي على ال�سم التجاري 

2
والن�ساط وال�سعار اأو العالمة التجارية عن كل م

 10

26
2
�سعار ال�سركة بدون لفتة جتارية فـي حدود م

50 وما زاد على ذلك 

500

200لوحة اإر�سادية على ال�سوارع العامة27

28

الإعالن على الدراجة النارية 

) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) للمنتج املحلي / اخلليجي (

30

29

الإعالن على الدراجة النارية 

) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات ( 

) املنتج الأجنبي (

50

30
 لفتة موؤقتة ترويجية للتخفي�سات والتنزيالت 

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

1000 ملرة واحدة ترخي�ص برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ص عامة 31

500 ملرة واحدةترخي�ص برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ص خا�سة32

 5000 �سنويالفتة اإعالنية على �سكل بوابة دخول33

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم على الإعالنــات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

10000 �سهريا الإعالن على ج�سور امل�ساة لكل وجه34

200 �سنويا الإعالن على �سيارات الأجرة ) كامل (35

100 �سنوياالإعالن على �سيارات الأجرة ) جزئي (36

 1000 �سهريا الإعالن على منطاد 37

30 لفتة اإر�سادية موؤقتة ملنا�سبة ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى38

39
 اإعالن متحرك موؤقت 

على موقع عام ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
500

40
 اإعالن متحرك موؤقت 

على اأر�ص خا�سة ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
250

100 �سنويالوحة اإعالنية لعر�ص الأفالم على مباين دور ال�سينما41

100 �سهريالفتة اإعالنية ) علم ( على اأر�ص عامة 42

43
لفتة اإعالنية ) علم ( �سنويا ) على واجهة املحل - 

واجهة مبنى على �سطح املبنى - اأر�ص خا�سة (
50

44
ا�سم اأو �سورة ملنتج بجانب 

( فقط
 2
اأو داخل الالفتة التجارية لكل ) 1 م

20 وما زاد على ذلك 

350 للمنتج املحلي/

اخلليجي

 1500 للمنتج الأجنبي

45
اإ�سافة �سعار اأو ا�سم جتاري ل�سركة اأو خدمة 

2
على الالفتة التجارية للمحل لكل م

25 �سنويا

46

الإعالن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة على مواقف 

ال�سيارات اخلا�سعة للر�سوم للموقف الواحد

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

300 �سهريا

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم على الإعالنــات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

47

الإعالن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة باملواقف 

العامة غري اخلا�سعة للر�سوم اأو بالأماكن العامة 

للموقف الواحد

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

200 �سهريا

50 �سهرياعر�ص �سيارة داخل املجمعات التجارية 48

49
 عر�ص �سيارة اأمام املحالت التجارية 

على الأرا�سي اخلا�سة 
100 �سهريا

50
 مظلة على واجهة املحالت ) حتتوي على ال�سم التجاري 

وال�سعار اأو العالمة التجارية (

 
2
25 لكل م

وما زاد على ذلك 

2
يح�سل 5 عن كل م

51
ترخي�ص لفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى 

ل متار�ص به ال�سركة �ساحبة الإعالن ن�ساطها التجاري
 2000 �سنويا

52
ا�سم جتاري على �سطح اأو واجهة مبنى 

متار�ص فيه ال�سركة ن�ساطها التجاري 
 �سنويا

2
20 لكل م

53
 مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

 فاأقل (
2
للمبنى والنوافذ والأبواب ) 3 م

120 �سنويا

54
 مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

2
للمبنى والنوافذ والأبواب ) منتج حملي ( اأكرث من 3 م

500 �سنويا

55
 مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

2
للمبنى والنوافذ والأبواب ) منتج اأجنبي ( اأكرث من 3 م

2000 �سنويا

56
 الإعالن ل�سم مقاول امل�سروع 

على معدة ثابتة مبوقع امل�سروع
150 ملرة واحدة

50 �سهريا الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ص عامة57

25 �سهريا الإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ص خا�سة58

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم على الإعالنــات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

59
ترخي�ص تركيب لفتة اإعالنية للبيع اأو لالإيجار 

على واجهة املبنى ) حتتوي على ال�سم التجاري اأو ال�سعار (
 �سهريا

2
 10 لكل م

60
الإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري 

على املظالت اأو الكرا�سي على اأر�ص عامة 

 120 

عن كل مظلة / كر�سي

61
الإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري 

على املظالت اأو الكرا�سي على اأر�ص خا�سة 

 60

عن كل مظلة / كر�سي

62
عر�ص �سيارة اأمام املحالت التجارية 

على الأرا�سي العامة اخلا�سعة لر�سوم العدادات 
300 �سهريا

63
عر�ص �سيارة اأمام املحالت التجارية 

على الأرا�سي العامة غري اخلا�سعة لر�سوم العدادات
200 �سهريا

 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي العامة64
2
5 لكل م

الإعالن على �سور البناء بالأرا�سي اخلا�سة 65
 2.500

 �سنويا
2
لكل م

500 بي�سة �سهرياو�سع مواد اإ�ساءة على واجهة املحالت اأو املباين 66

الإعـالنات بوا�سطـة ال�سا�سـات الإلكرتونيـة املتغيـرة

لفتة اإلكرتونية اإعالنية على واجهة املحل67

 �سنويا 
2
120 لكل م

وما زاد على ذلك 500 

للمنتج

 املحلي/اخلليجي

و 2000 للمنتج 

الأجنبي 

68
 لفتة اإلكرتونية اإعالنية 

على اأر�ص خا�سة / واجهة مبنى / �سطح مبنى
 �سنويا

2
150 لكل م

 �سنويالفتة اإلكرتونية اإعالنية على اأر�ص عامة69
2
400 لكل م

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم على الإعالنــات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

امللحــق رقـــم ) 10 (

 ر�ســـوم الفحـــ�س باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

التحاليـــل امليكروبيولوجيـــة

16با�سيلي�ص �سرييو�ص1

21البكترييا القولونية ) الكوليفورم (2

21البكترييا الغائطية ) الأي كولي (3

10بكترييا النتريوكوكاي4

5

الفح�ص امليكروبي ملختلف املواد الغذائية 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، 

و�ستافيليوكوك�ص اريو�ص ، و�ساملونيال ، واإي كولي ، 

واإي كولي 0157 ، وخمائر واأعفان

35

6

الفح�ص امليكروبي لالأ�سماك ومنتجاتها ، 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافيليو 

كوك�ص اريو�ص ، و�ساملونيال ، واإي كولي 0157

37

7

الفح�ص امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج ومنتجاتها ، 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافيليو 

كوك�ص اريو�ص ، و�ساملونيال ، واإي كولي 0157

30

8

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

عن العدد الكلي للبكترييا ، البكترييا القولونية ، 

البكترييا الغائطية ، خمائر واأعفان ، �ستفيلوكوك�ص 

اإيريو�ص و�ساملونيال

30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

9

الفح�ص امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�سمن الك�سف 

عن با�سيلي �سرييو�ص ، و�ساملونيال ، و�ستافيليوكوك�ص 

اإيريو�ص ، واإي كولي ، وخمائر واأعفان

35

10

الفح�ص امليكروبي لع�سائر الفواكه 

ويت�سمن الك�سف الكلي عن العدد الكلي للبكترييا ، 

كوليفورم ، وخمائر واأعفان

25

11

الفح�ص امليكروبي للحلويات ، وال�سكولتة ، والكراميل ، 

واملك�سرات ، واللبان ، والع�سل ، ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، �ستافيلوكوك�ص اإريو�ص ، 

�ساملونيال ، والإي كولي ، وخمائر واأعفان

35

12

الفح�ص امليكروبي للبي�ص ومنتجاته ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، �ستافيلوكوك�ص اإريو�ص ، 

�ساملونيال ، والإي كولي ، وخمائر واأعفان

35

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

عن العدد الكلي للبكترييا ، وخمائر واأعفان
20

14
الفح�ص امليكروبي ملياه ال�سرب ويت�سمن الك�سف عن 

البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ) الكوليفورم (
12

15

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

الك�سف عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ، 

و�سيدومونا�ص اأريجونوزا

18

16
الفح�ص امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�سمن 

الك�سف عن البكترييا الغائطية ، والبكترييا القولونية
18

21�ستافيلو كوك�ص اإيريو�ص17

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

16�ساملونيال18

10العدد الكلي للبكترييا عند 22 درجة مئوية19

10العدد الكلي للبكترييا عند 37 درجة مئوية20

10وفايبرييو بارهيمولتيكيا21

16خمائر واأعفان22

10�سيدو مونا�ص اأريجونوزا23

20اإي كولي 240157

20ثريموفيلك كامبيلوبكرت25

17لي�سترييا26

16برو�سيال27

16اأي بكترييا ممر�سة اأخرى28

10اأي بكترييا غري ممر�سة اأخرى29

13�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا30

13�سلفر ريديو�سنج انريوب�ص31

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

33
الك�سف عن الغ�ص التجاري 

فـي اللحوم والدواجن ومنتجاتها
50

2العبوة املعقمة 250 مل34

4العبوة املعقمة 500 مل35

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

التحاليـــل الكيميائيـــة لالأغذيـــة

5الفح�ص الفيزيائي36

5ن�سبة الرطوبة37

5ن�سبة ال�سيقان38

5ن�سبة الرماد39

5ن�سبة املواد ال�سلبة40

10امل�ستخل�ص املائي41

10املـــواد غري الذائبة فـي املـــاء42

10ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�ص43

5رقم احلم�ص44

5ن�سبة احلمو�سة45

5حم�ص ال�سترييك46

5حم�ص الأ�سكوربك47

5حم�ص هيدروك�سي بنزويك48

5حم�ص �سوربيك49

5ايزو داي كربون اأمايد50

5بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين51

20ن�سبة الكافيني52

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

15الكال�سيوم53

10بروك�سيد الكال�سيوم54

10ن�سبة الدهن اخلام55

10ثاين اأك�سيد الكربون56

5الكثافة57

15اإنزمي ديا�ستيز58

20ن�سب املحليات ال�سناعية59

10ال�سكارين60

10ا�سبارتيم61

5اأ�سو�سفام62

5�سلفانو اأمايد63

5ن�سبة امللح64

5ن�سبة يوديد الكال�سيوم65

5ن�سبة يوديد ال�سوديوم66

10ن�سبة بوتا�سيوم برومايد67

10رقم الت�سنب68

20تعريف الأنواع69

20كلوروفينيكول70

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

20ترت�سايكلني71

5الفح�ص الفيزيائي72

73

حتليل الزيوت والدهون ) يت�سمن رقم احلم�ص ون�سبة 

احلمو�سة والأحما�ص الدهنية وال�سابون ورقم الت�سنب 

واملواد غري القابلة للت�سنب ورقم اليود ومعامل النك�سار 

والك�سف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�ص والتزنخ 

وقيمة البريوك�سايد (

50

74
حتليل الزيوت والدهون 

بالإ�سافة اإىل الك�سف عن �سحوم اخلنزير
80

75

حتليل احلبوب ) يت�سمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املواد 

ال�سلبة ون�سبة احلمو�سة ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف 

اخلام والربوتني ون�سبة الدهن اخلام وبريوك�سيد 

الكال�سيوم ويوديد ال�سوديوم ويوديد الكال�سيوم 

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

50

76

حتليل الع�سائر وامل�سروبات غري الكحولية 

)يت�سمن ن�سبة احلمو�سة ون�سبة الرطوبة ون�سبة املواد 

ال�سلبة والألوان واملواد احلافظة والكافيني وبرك�ص 

وثاين اأك�سيد الكربون واملحليات ال�سناعية (

50

77

حتليل الألبان 

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

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

40

78

حتليل ال�سكريات والع�سل

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

واأ�سكروز واإنزمي الديا�ستيز ومعامل النك�سار

 ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة (

40

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

10حمتوى الدهن79

15حمتوى الدهن مع اله�سم ) هيدرول�س�ص (80

20الأحما�ص الدهنية ) مثيل اإ�سرت (81

15املواد غري القابلة للت�سنب82

10حمتوى الألياف83

20ن�سبة الألوان ال�سناعية84

5اللون الأخ�سر اأ�ص85

5اأ�سفر غروب ال�سم�ص86

5طارطارزين87

5الأزرق الرباق88

5بريك�ص89

5اللون البني90

5كارموزين91

5ن�سبة اللون الأحمر92

5كيونولني الأ�سفر93

5بن�سو 4 اأر ) لون (94

5اللون الأحمر 2 جي95

5اللون الأخ�سر 3 ) ف دي �سي (96

5اإندوجوكارمني97

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات

-139-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

15الكادميوم فـي الأغذية98

15الر�سا�ص فـي الأغذية99

15النحا�ص فـي الأغذية100

15الكوبلت فـي الأغذية101

15احلديد فـي الأغذية102

15املنجنيز فـي الأغذية103

15املونيبدينوم فـي الأغذية104

15الفانيديوم فـي الأغذية105

15الزنك فـي الأغذية106

15الكروم فـي الأغذية107

20الزئبق فـي الأغذية108

20الق�سدير فـي الأغذية109

15النيكل فـي الأغذية110

35الزئبق والق�سدير فـي املواد الغذائية111

45زئبق ، كادميوم ، ر�سا�ص فـي املواد الغذائية112

113
كادميوم ، نحا�ص ، كوبلت ، كروم ، زئبق ، حديد ، 

منجنيز ، مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك فـي املواد الغذائية
120

40نحا�ص ، حديد ، زنك فـي املواد الغذائية114

15اأي عن�سر اآخر من املعادن الثقيلة فـي الأغذية115

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

5جتهيز العينة الغذائية116

5نخل العينة117

5التجفيف بالتجميد ) جتفيد (118

10هيدروك�سي ميثيل فارفاريل119

5ال�سوائب غري الذائبة120

5حمتوى اليود121

10رقم اليودي122

30الك�سف عن �سحوم اخلنزير وم�ستقات اخلنزير123

5الك�سف عن الزيوت املعدنية124

125
ال�سكريات الأحادية وال�سكريات الثنائية 

وال�سكريات املختزلة فـي الأغذية
20

5قيمة البريوك�سيد126

5الأ�ص الأيدروجيني127

5الف�سفور128

5بوتا�سيوم129

10ن�سبة الربوتني130

20املواد احلافظة131

5التزنخ ) اختبار كري�ص (132

5معامل النك�سار133

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

134

حتاليل التوابل وامللح وال�ساي والقهوة 

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

وامل�ستخل�ص املائي واملواد غري الذائبة والرماد غري 

الذائب فـي احلم�ص والكافيني ون�سبة ال�سيقان والك�سف 

عن الألوان الغذائية ون�سبة الرماد ون�سبة الألياف (

40

30امليالمني135

30الفيتامينات136

20م�سادات الأك�سدة137

138G.C  حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز  15

5حمتوى الكحول بطريقة الكثافة139

40اأي مواد غذائية اأخرى140

45الك�سف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذائية141

142
الك�سف عن متبقيات الهرمونات 

وامل�سادات احليوية فـي املواد الغذائية
45

30الك�سف عن ال�سموم الفطرية143

40الك�سف عن امللوثات الكيميائية فـي املواد الغذائية144

20ن�سب املنكهات ال�سناعية اأو الطبيعية145

5اأي منكهة �سناعية اأو طبيعية146

20اأي م�سافات غذائية اأخرى147

10الك�سف عن ال�سولنني فـي البطاط�ص148

10الك�سف عن الفورمالدهايد فـي الألبان ومنتجاتها149

10اأي عنا�سر اأخرى150

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

التحاليـل الكيميائيـة للعينـات البيئيـة

15الهيدروكربونات الأليفاتية فـي املياه151

152
الهيدروكربونات الأليفاتية 

فـي الرتبة - روا�سب بحرية - كائنات حية - هواء
40

15الهيدروكربونات الأروماتية فـي املياه153

154
الهيدروكربونات الأروماتية 

فـي الرتبة - روا�سب بحرية - كائنات حية - هواء
40

155

الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات 

واملذكورة بـ )طريقة الختبار 610 اإ بي اأ( 

والهيدروكربونات املف�سولة وغري املف�سولة 

وجمموع املركبات العطرية فـي الرتبة - روا�سب بحرية - 

كائنات حية - هواء

70

20بنزين ، تولوين ، اإيثيل بنزين ، اإكزالني فـي املياه156

40املبيدات الكارباماتية157

158
الك�سف الو�سفـي 

بجهاز كروماتوجرافيا الغاز واملطياف الكتلي للمياه
40

159

الك�سف الو�سفـي بجهاز كروماتوجرافيا 

الغاز واملطياف الكتلي فـي الرتبة - روا�سب بحرية - 

كائنات حية - هواء

40

10الزيوت وال�سحوم / امل�ستخل�ص الع�سوي160

60املبيدات الكلورونية الع�سوية161

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

60املبيدات الف�سفورية الع�سوية162

40مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل163

164
مركبات عديد الكلور 

ثنائي الفينيل متمثلة فـي 1254 ) اأروكلور (
40

165
م�ستقات مركبات عديد الكلور 

ثنائي الفينيل متمثلة فـي 1260 ) اأروكلور ( 
40

30املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه166

167
املركبات عديدة احللقات العطرية 

فـي الرتبة - روا�سب بحرية - كائنات حية - هواء
40

40مبيدات البريوثرويدات168

30املبيدات املجهزة جتاريا169

30الهيدروكربونات النفطية الكلية170

35املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه171

30الك�سف عن املــادة الفعالة فـي املبيدات172

6الكال�سيوم واملغني�سيوم173

5حجم احلماأة174

5الروا�سب ال�سلبة175

2الرقم الأيدروجيني176

5العوالق177

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

45حتليل املبيدات178

179

الهيدروكربونات الأليفاتية ) الهبتاديكان - الأوكتاديكان 

- الفيتان ( ومركبات من C 14 - C 34 الأليفاتية 

املف�سولة وغري املف�سولة وجمموع املركبات والأليفاتية 

فـي الرتبة - روا�سب بحرية - كائنات حية - هواء

70

التحاليــل الكيميائيــة للميــاه

5ن�سبة الكلور املتبقي180

15الحتياج الكيميائي لالأك�سجني181

182SAR ) 10 ) معدل امت�سا�ص ال�سوديوم

183ORP ) 5 ) احلد من الأك�سدة املحتملة

10الكال�سيوم ، املغن�سيوم ، ال�سوديوم ، الع�سر الكلي184

185IC  15حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

)�ستة عنا�سر(186  IC  15حتليل النيونات با�ستخدام جهاز

5الرقم الأيدروجيني ، القلوية ، التو�سيل الكهربائي187

10الحتياج احليوي لالأك�سجني188

5امللوحة189

5احلمو�سة190

5الأمونيا191

7الباريوم192

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

25الربوميد193

5التو�سيل الكهربائي194

5الأك�سجني الذائب195

5ال�سيليكون196

5ال�سرتن�سيوم197

15ال�سيانيد198

5ال�سوديوم199

200SR الفو�سفيت ممثل ب  P5

5الفلوريد201

5القلوية الكلية202

5الكربيتات203

10الكربيتيد204

5الكلوريدات205

5اللون206

10العكارة207

5املاغن�سيوم208

CaCo10 الع�سر الكلي ممثل ك 2093

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

15املواد الذائبة الكلية210

10املواد العالقة الكلية211

10نيرتوجني كلدهال212

15النيرتوجني الكلي213

5النرتات214

5النرتيت215

10الف�سفور الكلي216

10النيرتوجني املوؤك�سد217

10زرنيخ218

10النتيمون219

10�سيلينيوم220

10بورون221

10كادميوم222

10كروم223

Cr  15 الكروم 6 +224

10كوبلت225

10نحا�ص226

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

15زئبق227

10حديد228

10ر�سا�ص229

10منجنيز230

10مولبيديوم231

10نيكل232

10ف�سة233

15ق�سدير234

10تيتانيوم235

10فانيديوم236

20الربوميد ) جزء فـي البليون (237

20الربوميت ) جزء فـي البليون (238

25الربوميد والربوميت ) جزء فـي البليون (239

10التنج�ستون240

10زنك241

25زئبق ، كادميوم ، ر�سا�ص242

243
كادميوم ، نحا�ص ، كوبلت ، كروم ، 

زئبق ، حديد ، منجنيز ، مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك
80

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـــة الر�ســـم 

بالريال العماين

25نحا�ص ، حديد ، زنك244

10اأي عنا�سر اأخرى245

التحاليـل الإ�سعاعيـة فـي امليـاه والأغذيـة

10حتليل املواد امل�سعة بالأغذية246

15حتليل املواد امل�سعة باملياه247

15حتليل املواد امل�سعة باملنتجات ال�سناعية248

40الك�سف عن امل�سادر امل�سعة بامل�سانع وال�سركات249

45حتليل ج�سيمات األفا وبيتا الكلية250

15حتليل املواد امل�سعة بالرتبة251

15حتليل املواد امل�سعة بالهواء252

40حتليل املواد امل�سعة بالهواء مع جمع العينات253

حتاليــــــــــل اأخـــــــــرى

)50%( من الر�سم امل�ساريع والدرا�سات للطلبة254

15عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص كيميائيا255

5عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ص ميكروبي256

20ا�ست�سارة علمية ) طلب تقرير فني (257

40زيارة فنية لتقدمي ا�ست�سارة كتابة تقرير258

تابع امللحـق رقـم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

امللحــق رقـــم ) 11 (

التاأمينـــات وال�ضمانـــات

نـــوع التاأمــــنيم
القيمـــة 

بالريال العماين

تاأمني ت�سريح ال�سروع فـي البناء1
 
2
500 بي�سة لكل م

وبحد �أدنى )100( 

50تاأمني �إباحة بناء �سغرى2

1000تاأمني ��ستئجار م�سرح �ملدينة ) م�سقط (3

تاأمني ت�سوية �أر�ض4
2
500 بي�سة لكل م

5
تاأمني هدم منزل لكل مرت مربع 

على �أال يقل عن )200( ريال
1

6
تاأمني على خميمات �الأعمال �ملدنية �ملوؤقتة

) �ل�سركات �لعاملية �ملمتازة (
1000

7
تاأمني على خميمات �الأعمال �ملدنية �ملوؤقتة

) بقية �لفئات (
500

امللحــق رقـــم ) 12 (

ثمـــــــن اال�ضتمـــــــارات

نــوع اال�ضتمــارةم
الثمــــن

بالريال العماين

1��ستمارة عقد �إيجار1

1��ستمارة ت�سريح حفر2

5�لت�سديق طبق �الأ�سل3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

ديــوان البـــالط ال�سلطانـــي

 بلديــــة �سحـــــار

ا�ستــــــدراك

تنـــوه بلديــة �سحــ�ر اإلـــى وقـــوع خطــ�أ مـــ�دي فــــي رقــــم الأمـــر املحلـــي ب�ســـ�أن الر�ســــوم املحليـــــة 

بولية �سح�ر الوارد فـي كل مــن :  الديب�جــة ،  واملــ�دة اخل�م�ســـة من الأمــر املحلــي رقـــم 2017/1 

بتحديــــد الر�ســـــوم والأثمــــ�ن والت�أمينـــ�ت وال�سم�نـــ�ت امل�ليـــة التي حت�سلهــــ� بلديــــة �سحـــــ�ر ،  

واملن�ســـور فـــي اجلريدة الر�سمية العـــدد )1224( ال�ســـ�در بت�ريخ 12 من ربيــــع الث�نـــي 1439هـ ،  

املوافــق 31 مــن دي�سمبـــر 2017م  ،  وذلك علــى النحــو الآتــي : 

واإلــى الأمــر املحلــي رقــم 3/ 2004 ب�ســ�أن الر�ســوم املحليـــة بوليـــة �سحـــ�ر ، 

وال�سحيـــح هــــو : 

واإلــى الأمـــر املحلــي رقـــم 1/ 2004 ب�ســـ�أن الر�ســـوم املحليـــة بوليــة �سحـــ�ر ، 

املــادة اخلام�ســة

يلغــــــى الأمـــــر املحلــــــي رقـــم 3/ 2004 امل�ســــ�ر اإليــــه ،  كمـــ� يلغــى كـــل مــــ� يخ�لـــف هــــذا الأمـــــــر ،  

اأو يتعــــ�ر�ض مــــع اأحك�مــــــه .

وال�سحيـــح هــــو : 

املــادة اخلام�ســة

يلغــــــى الأمـــــر املحلــــــي رقـــم 1/ 2004 امل�ســــ�ر اإليــــه ،  كمـــ� يلغــى كـــل مــــ� يخ�لـــف هــــذا الأمـــــــر ،  

اأو يتعــــ�ر�ض مــــع اأحك�مــــــه .

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

ديـوان البـالط ال�سلطانـي 

بلديـــــــــــــة �سحــــــــــــــــار
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

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

 É`````�ah á`````dƒÑ�ŸG á`````jQÉéàdG äÉ````eÓ©dG �`````«é°ùJ äÉ`````Ñ�W ø`````Y á`````jôµØdG á`````«µ�ŸG Iô````FGO ø```�©J

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

66330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGó©ŸGh �FGƒ°ùdGh ™FÉ°†Ñ�d äÉæMÉ°ûdÉH …ÈdG ��ædG

 á«à°ùLƒ�dG á�°UƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,122 : Ü.Q 463 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2011/12/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

99771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ábÓM ¿ƒdÉ°U

 

 á«�gC’G ¿ÉjôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1444 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R-44.indd   1 1/11/18   3:20 PM

-155-



(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«H , �```JGƒ¡dG äÉ```eõ�à°ùe ™«H , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , ájQÉéàdG �ÉªYC’G ä’Éch

. �°ù©dG ™«H , äÉ�°ü�ŸGh êPÉªædG

 

 �.�.¢T �ÉªYCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

103 : Ü.Q 10 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

103409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©dG  IQÉŒ  ,  á«YÉæ°üdGh  á«©«Ñ£dG  äÉJÉÑædGh  QƒgõdG  IQÉŒ

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«H , á«fÉª©dG áªµdG , QÉ°üŸG ™«H , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh

 

 áª¶fCÓd �Éª°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R-44.indd   2 1/11/18   8:36 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 

 �.�.¢T äÉeóî�d QÉJhCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,121 : Ü.Q 1548 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«°†ØdGh ÖgòdG

 

 �.�.¢T äÉ«°†Ø�d §�°ùe õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,100 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R-44.indd   3 1/11/18   8:36 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«�°ùàdG ÜÉ©dCG

 

 �.�.¢T IQÉKE’G ÜÉ©dC’ §�°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

108986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉjƒ�²Gh QƒgõdG ™«H

 

 IQÉéà�d ÊÉæ°ùdG �QÉÑe OƒªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R-44.indd   4 1/11/18   8:36 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

 

 �.�.¢T QÉªãà°SÓd êGõŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 139 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉjQÉcòàdG IQÉŒ , ájhó«dG ä’ƒ¨°ûŸGh äÉjQÉîØdG IQÉŒ , áYƒæàŸG ÊGhC’Gh çÉKC’G IQÉŒ

. äÉMƒ�dGh �ëàdGh

 

 º«ª°üà�d ÆÉÑ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1991 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R-44.indd   5 1/11/18   8:36 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

 

 IQÉéà�d á«°Sóæ¡dG äGAÉØµdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«�NGódG á¶aÉfi , AGôª²G áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 á`````«ª«�©àdG äÉ`````eóÿGh á````«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN �ó````�J »àdG ä’É````cƒdG á``£°ûfCG º```«¶æJ

 º```«¶æJ , »``YÉªàL’G ¿É```ª°†dG AÉ````æãà°SÉH á`````«YÉªàL’G äÉeóÿG ø```e ÉgÒZh á```«`aÉ�ãdGh

. äÓØ²G º«¶æJ , äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ / á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG

 

 �.�.¢T øWƒdG ôîa �jôa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 778 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. OÉé°ùdG �«°ùZ , ±É÷Gh ™jô°ùdG ¢ùHÓŸG �«°ùZ , ¢ùHÓŸG »c

 

 IQÉéà�d ÊÉ°†eôdG Ö©°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,121 : Ü.Q 1235 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

111172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d áî°SGôdG êGôHC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 319 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh �«°üØJ

 

 IQÉéà�d AÉfÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 4246 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

 �.�.¢T ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d �ãeC’G QGódG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1000 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 �.�.¢T …QÉéàdG ôjƒ£à�d ¢ùÑ�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 124 : Ü.Q 468 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh äÉØ«µŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°U äÉeóN

 

 �.�.¢T IQÉéàdGh äÉeóÿGh ôjƒ£à�d ójôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 371 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. §�î�d IõgÉL áfÉ°SôN êÉàfEG

 

 �.�.¢T »ëLGôdG äÉcô°T áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,111 : Ü.Q 254 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH äÉÑLh Ëó�J

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á«ÑgòdG áfRhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 614 : Ü.Q 20 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ájófC’G

 

 �eC’G Qƒ°ùL ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 617 : Ü.Q 128 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡eRGƒdh ÖJÉµŸG äGó©eh á«HÉàµdGh á«FÉ°üME’Gh áÑ°SÉ²G ä’BÓd á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 

 äÉeóÿGh �jƒ°ùà�d ¢SÉŸCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 880 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùæ�d �«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG �«`Ø°üJh ¢üb

 

 Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª�d è«�ÿG äƒbÉj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. (QÉîÑdÉH) ±É÷G �«°ù¨dG

 

 �.�.¢T IQÉéà�d á«dhódG ÜÉ°ûÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 400 : Ü.Q 70 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. äÉ°SƒÑ�ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ÒLCÉJ

 

 IQÉéà�d á«dhódG AÓéædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113858 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (áÑàµe) iôNC’G äÉÑ«àµdGh á«°SQóŸG ÖàµdGh ÖàµdG ™«H

 

 ä’hÉ�ŸGh ô°†NC’G QGƒfCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 423 : Ü.Q 500 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á``FõéàdÉH ™```«ÑdG  ,  á``dÉ�ÑdG äÓ```fi  ,  ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG  »`a á``FõéàdÉH ™«ÑdG

 ôFÉé°ù�d á``�ª÷ÉH ™```«ÑdG , QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH Ö©�dGh ÜÉ©dC’G ™«H , �ÑàdGh

 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�²G , á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG

 ,  �°TGô°ûdGh  äÉ«fÉ£Ñ�d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  äÉ«dÉªµ�d  á°ü°üîàŸG

 , á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh äÉ«°SÉWô��d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 IQÉéà�d áãjó²G áª°UÉ©dG QOGƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 311 : Ü.Q 661 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 

114018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG ¥ô°ûdG ¢SÉŸCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 752 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (äÉHhô°ûŸG �ª°ûJ) áYƒæàe á«FGòZ OGƒŸ á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG ójDƒŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

130 : Ü.Q 1896 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (áÑàµe) á«ÑàµŸG äGhOC’Gh äÉ«°SÉWô��d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 IQÉéà�d IÉØ°ùŸG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 617 : Ü.Q 107 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114077 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. äGô¡°ùdGh ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ

 

 á«æWƒdG »HƒàdG ô°UÉf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 314 : Ü.Q 119 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114117 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG OhQƒdG IQÉŒ

 

 »ÑgòdG AÓ¡H ó¡Y ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 612 : Ü.Q 176 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114179 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. (á«dó«°U) á«f’ó«°üdG OGƒª�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 IQÉéà�d IóëàŸG ¿GôgR øH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1940 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ™æ°üdG áeÉJ ä’BÓd IGOC’G QÉÑàNG

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG ¢ùjQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1856 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG

 

 �.�.¢T ¥ƒ°ùà�d OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 602 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114614 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉcôëŸG äƒjR �jóÑJ

 

 äÉeóÿGh á°Sóæ¡dG á«ŸÉ©dG RÉ«àe’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 3410 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ( �«cÉ°ûŸG) �ƒë�dG …ƒ°T äÓfi

 

 IQÉéà�d IóFGôdG É«°SBG ô°ùL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 487 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

 

 IQÉéà�d »cREG ió°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 614 : Ü.Q 97 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (áÑàµe) á«ÑàµŸG äGhOC’Gh äÉ«°SÉWô��d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 Iõ«ªàŸG ìôŸG É«fO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 536 : Ü.Q 318 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

114799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«fóÑdG ábÉ«�dG õcôe

 

 á«æeÉ°†J - ábÉ«d »°S …h : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2013 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R-44.indd   20 1/11/18   8:36 AM
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114852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. øjó©àdG äGó©e ™«H

 

 �.�.¢T øjó©àdG á«æ�Jh á«ŸÉ©dG IóëàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 425 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ùdGh ÖgòdGh á°†ØdG IQÉŒ

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG ÖgòdG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 578 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R-44.indd   21 1/11/18   8:36 AM
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114936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«°ü°üîJ IOÉ«Y

 

 »Ñ£dG áªMôdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 486 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �ÉØWCG ábÓM �fi

 

 IQÉéà�d á«dÉÑ�ŸG áaôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , �jƒ°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R-44.indd   22 1/11/18   8:36 AM
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113434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øjôNB’G  äÉeóNh  ™�°ùd  ¢ü«NGôJ  íæŸ  (ájQÉéàdG  IQGOE’G)  IQGOE’Gh  áÑ°SÉëŸG  äÉeóN

 OGƒeh  ájójÈdG  äÉÑ�£dG  �jôW  øY  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh

 äÉMÉ°ùeh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒeh (¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J)AÓª©dG í°üfh (¿ÓYE’G äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd

 º«¶æJh  IQGOEG  �ƒM  äGQÉ°ûà°SGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸGh  (AÓª©dG  í°üf  äÓfi)  (AÓª©�d
 äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh (¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG) ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

 ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG èjhÎdhCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh �jƒ°ùàdG

 ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH ™�°ùdG ¢VôYh äÉfÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG

 äÉbhCG ÒLCÉJh ¿ÓYE’G äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY

 ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY  ™�°ùdG  ¢VôY)  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  ä’É°üJ’G  §FÉ°Sh  ¢�Y  ¿ÓYEÓd

. ájÉYódG ¢VGôZC’h ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh (áFõéàdÉH ™«Ñ�d

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

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

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

113435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 (äGQÉ�©dG ÚªãJ) ÚªãJh (��°ûdG ÒLCÉJ) ��°Th ��°T IóY øe áØdDƒŸG ÊÉÑŸG IQGOEG äÉeóN

 º««�àdGh  äQÉ�©dG  IQGOEGh  äGQÉ�©dG  ä’Échh  �GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SGh  áWÉ°SƒdG  �ÉªYCGh

 (ìÓ°UE’G �«dÉµJ º««�J) º««�Jh (äGQÉ�Yh á«aô°üe �ÉªYCGh ÚeCÉJ) (‹ÉŸG º««�àdG)

 AÉ£°Shh  �GƒeC’G  QÉªãà°SGh  �jƒªàdG  äÉeóNh (äGQÉ�Y) ‹ÉŸG  º««�àdGh  (‹Ée ÚªîJ)

 äGQÉ�©dG ÚªãJh äGQÉ�©dG ä’Échh äGQÉ�©dG ÒLCÉJh §«°ù�àdÉH AGô°ûdG �jƒ“h ¿Éµ°SE’G

 äGQÉéjE’G �«°ü–h äGQÉ�©dG IQGOEGh (äGQÉ�©dG ÒLCÉJ) äGQÉ�©dGh äGQÉ�©dG AÉ£°Shh

 �«dÉµJ º««�Jh IÒÑµdG ��°ûdG ÒLCÉJh IÒ¨°üdG ��°ûdG ÒLCÉJh (äGQÉ�Y) ÖJÉµŸG ÒLCÉJh

 . (‹Ée ÚªîJ) ìÓ°UE’G

��� ����� 31.indd   1 1/11/18   9:15 AM
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 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

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

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

114287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ø`jôN’G äÉ`eóNh ™``�°ùd ¢ü«NGôJ í`æŸ (á``jQÉéàdG IQGOE’G) IQGOE’Gh á``Ñ°SÉëŸG äÉ``eóN

 OGƒ``eh  á``jójÈdG  äÉÑ�£dG  �jôW øY ¿Ó``YE’Gh  á``jÉYódG  ä’É``chh  ¿Ó```YE’Gh  á``jÉYódGh

 äÉMÉ°ùeh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒeh ( ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J)AÓª©dG í°üfh (¿ÓYE’G äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd

 º«¶æJh IQGOEG �ƒM äGQÉ°ûà°SGh ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh (AÓª©dG í°üf äÓfi) (AÓª©�d
 äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh ( ¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG ) ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

 ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG èjhÎd hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh �jƒ°ùàdG

 ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH ™�°ùdG ¢VôYh äÉfÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG

 äÉbhCG  ÒLCÉJh  ¿ÓYE’G  äÉMÉ°ùe  ÒLCÉJ  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY

 ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY ™�°ùdG ¢VôY) áFõéàdÉH ™«ÑdGh ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ¢�Y ¿ÓYEÓd

. ájÉYódG ¢VGôZC’h ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh ( áFõéàdÉH ™«Ñ�d

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   2 1/11/18   9:16 AM
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114290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øjôNB’G äÉeóNh ™�°ùd ¢ü«NGôJ íæŸ (ájQÉéàdG IQGOE’G) IQGOE’Gh áÑ°SÉëŸG äÉeóN

 OGƒeh  ájójÈdG  äÉÑ�£dG  �jôW  øY  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh

 äÉMÉ°ùeh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒeh ( ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J )AÓª©dG í°üfh (¿ÓYE’G äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd

 º«¶æJh IQGOEG �ƒM äGQÉ°ûà°SGh ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh (AÓª©dG í°üf äÓfi) (AÓª©�d

 äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh ( ¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG ) ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

 ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG èjhÎdhCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh �jƒ°ùàdG

 ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH ™�°ùdG ¢VôYh äÉfÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG

 äÉ``bhCG ô``«LCÉJh ¿Ó``YE’G äÉ``MÉ``°ùe ÒLCÉJ áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉ`jÉ¨d ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY

 ä’É°üJ’G �FÉ°Sh ÈY ™�°ùdG ¢VôY) áFõéàdÉH ™«ÑdGh ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ¢�Y ¿ÓYEÓd

. ájÉYódG ¢VGôZC’h ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh (áFõéàdÉH ™«Ñ�d

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   3 1/11/18   9:16 AM
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114295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ø``jôNB’G äÉ``eóNh ™``�°ùd ¢ü```«NGôJ í```æŸ (á```jQÉéàdG IQGOE’G) IQGOE’Gh á``Ñ°SÉëŸG äÉ```eóN

 OGƒeh ájójÈdG äÉÑ�£dG �jôW øY ¿ÓYE’Gh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh

 ¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùeh ájÉYódG OGƒeh (¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 (AÓª©�d ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J) AÓª©dG í°üfh (¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ)

 äÉ°ù°SDƒŸG  º«¶æJh  IQGOEG  �ƒM  äGQÉ°ûà°SGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸGh  (AÓª©dG  í°üf  äÓfi)

 �jƒ°ùàdG äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh (¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG) ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG

 ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG èjhÎdhCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh

 ÈY ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH ™�°ùdG ¢VôYh äÉfÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG

 ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY ™�°ùdG  ¢VôY) áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh

 . ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh (áFõéàdÉH

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T á`jôµØdG á``«µ�ª�d á``dGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 �Éfi ÒLCÉJ) áeÉbE’G �Éfih , (�õfh ¥OÉæa) áeÉbE’G �Éfi ÒLCÉJ ÖJÉµe äÉeóN

 õéMh äÉfÉ²G äÉeóNh (áàbDƒe áeÉbEG �Éfi õéM) áeÉbE’G �Éfi õéMh (áàbDƒe áeÉbEG

 (IÒ¨°üdG  ¥OÉæØdG) äÓ«JƒŸGh (�õf) (�É©£dGh áeÉbE’G  QhO) �RÉæŸGh ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdG

 QhódGh (âbDƒŸG øµ°ùdG õéM ) õé²Gh âbDƒŸG øµ°ùdG ÒLCÉJh äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJh

 . á«MÉ«°ùdG
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 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG ä GQÉeE’G                                     

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

114298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 øjô``NB’G äÉ``eóNh ™``�°ùd ¢ü``«NGôJ íæŸ (ájQÉéàdG IQGOE’G) IQGOE’Gh áÑ°SÉëŸG äÉeóN

 ájójÈdG  äÉÑ�£dG  �jôW  øY  ¿ÓYE’Gh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh

 äÉMÉ°ùeh  ájÉYódG  OGƒeh  (¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  åjó–)  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒeh

 ájQÉéàdG äÉeƒ�©ŸGh í°üædG Ëó�J) AÓª©dG í°üfh (¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd

 º«¶æJh  IQGOEG  �ƒM  äGQÉ°ûà°SGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸGh  (AÓª©dG  í°üf  äÓfi)  (AÓª©�d
 äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG çÉëHCGh �jƒ°ùàdGh (¥OÉæØdG �ÉªYCG IQGOEG) ¥OÉæØdGh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒŸG

 ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉ©«ÑŸG èjhÎdhCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó�d êPÉªædG ™°Vhh �jƒ°ùàdG

 ™�°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G �FÉ°SƒH ™�°ùdG ¢VôYh äÉfÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG

 äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY  ™�°ùdG  ¢VôY)  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  ä’É°üJ’G  �FÉ°Sh  ÈY

 . ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh (áFõéàdÉH ™«ÑdG

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   5 1/11/18   9:16 AM
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114301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 (äGQÉ�©dG ÚªãJ) ÚªãJh (��°ûdG ÒLCÉJ) ��°Th ��°T IóY øe áØdDƒŸG ÊÉÑŸG IQGOEG äÉeóN

 º««�àdGh  äQÉ�©dG  IQGOEGh  äGQÉ�©dG  ä’Échh  �GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SGh  áWÉ°SƒdG  �ÉªYCGh

 (ìÓ°UE’G �«dÉµJ º««�J) º««�Jh (äGQÉ�Yh á«aô°üe �ÉªYCGh ÚeCÉJ) (‹ÉŸG º««�àdG)

 AÉ£°Shh  �GƒeC’G  QÉªãà°SGh  �jƒªàdG  äÉeóNh (äGQÉ�Y) ‹ÉŸG  º««�àdGh  (‹Ée ÚªîJ)

 äGQÉ�©dG ÚªãJh äGQÉ�©dG ä’Échh äGQÉ�©dG ÒLCÉJh §«°ù�àdÉH AGô°ûdG �jƒ“h ¿Éµ°SE’G

 äGQÉéjE’G  �«°ü–h  äGQÉ�©dG  IQGOEGh  (äGQÉ�©dG  ÒLCÉJ)  äGQÉ�©dGh  äGQÉ�©dG  AÉ£°Shh

 �«dÉµJ º««�Jh IÒÑµdG ��°ûdG ÒLCÉJh IÒ¨°üdG ��°ûdG ÒLCÉJh (äGQÉ�Y) ÖJÉµŸG ÒLCÉJh

 . (‹Ée ÚªîJ) ìÓ°UE’G

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 �Éfi  ÒLCÉJ)  áeÉbE’G  �Éfih  ,  (�õfh  ¥OÉæa)  áeÉbE’G  �Éfi  ÒLCÉJ  ÖJÉµe  äÉeóN

 õéMh äÉfÉ²G äÉeóNh (áàbDƒe áeÉbEG �Éfi õéM) áeÉbE’G �Éfi õéMh (áàbDƒe áeÉbEG

 (IÒ¨°üdG  ¥OÉæØdG) äÓ«JƒŸGh (�õf) (�É©£dGh áeÉbE’G  QhO) �RÉæŸGh ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdG

 QhódGh (âbDƒŸG øµ°ùdG õéM ) õé²Gh âbDƒŸG øµ°ùdG ÒLCÉJh äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJh

 . á«MÉ«°ùdG

 �.�.P.¢T âæÃƒ�ØjO »ª°ûf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG ä GQÉeE’G , »HO 27950 : Ü.¢U , ó°TGQ øH óªfi OQÉØ«dƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   6 1/11/18   9:16 AM
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114379 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 Úµªàd É¡��f äÉeóN GóY Ée É¡YGƒfCG ��àfl ¢�Y ™FÉ°†Ñ�d øjôNBÓd á©ØæŸG Ö�L äÉeóN

 á�ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi ÈY É¡FGô°T ¢Vô¨d ™FÉ°†ÑdG  òg áæjÉ©e øe Úµ�¡à°ùŸG

 èeGô``Hh â``jÉ°S Ö``jƒdG ™``bGƒeh á``«fhÎµdE’G §``FÉ°SƒdGh á``jójÈdG äÉ``Ñ�£dG á«Ñ�J ÈYh

 . IõØ�àŸG ¥ƒ°ùàdG

 QƒgõdGh áJ’ƒcƒ°û�d �«H’ : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 3639 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

114380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �jƒ°ùàdG  ,  �jƒ°ùàdG  ,  »ÑàµŸG  •É°ûædG  �«©ØJh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 IQGOEG , á«YÉªàL’G �ÓYE’G �FÉ°Sh �jƒ°ùJ , âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ¿ÓYE’G , âfÎfE’G ÈY

 ¥ƒ°ùàdG øcÉeCG , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉ°üæe , ÚØXƒŸG OQGƒª�d ÒHóJ , ÚØXƒŸG ¿hDƒ°T

 »©FÉHh …Î°ûŸ âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ¥ƒ°ùJ øcÉeCG ÒaƒJ , ™�°ùdG ™«Ñd âfÎfE’G �ÓN øe

 ¢�Y �ªà°ûj  âfÎfE’G  áµÑ°T  ¢�Y åëÑ�d  �HÉb  äÉfÓYEG  �«dO  ÒaƒJ  ,  äÉeóÿGh  ™�°ùdG

 á°üæe IQGOEG , âfÎfE’G áµÑ°T �ÓN øe âfÎfE’G ¢�Y øjôNB’G Ú©FÉÑ�d äÉeóÿGh ™�°ùdG

   á«fhÎµdE’G IQÉéàdG á°üæe ÈY øjôNB’G äÉeóNh ™�°S èjhôJ , øjôNBÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ™FÉ°†ÑdG º°†J »àdG âfÎfE’G ¢�Y áÑ°SƒëŸG äÉÑ�£dG , äÉeóÿGh ™�°ùdG AGô°T »`a IóYÉ°ùŸG

 ™«ÑH á��©àŸG øjôNBÓd Oƒ�Y AGô°T , AGô°ûdG äÉeóN , áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G ™FÉ°†ÑdGh áeÉ©dG

 ™�°ùdG  èjhôJ ,  øjôNBÓd äÉeóÿGh ™�°ùdG  �jƒ°ùJ ,  äÉeóÿGh ™�°ùdG  ¢VôY ,  ™FÉ°†ÑdG

 IQÉéàdG äÉ°üæe ÈY øjôNB’G äÉeóNh ™�°S èjhôJ , âfÎfE’G ÈY øjôNBÓd äÉeóÿGh

 øjôNBÓd äÉeóÿGh ™�°ùdG  äÉ©«Ñe èjhôJh ájÉYódG  ,  âfÎfE’G  �ÓN øe á«fhÎµdE’G

 äÉeóÿGh äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ�©ŸG  ,  âfÎfE’G  ¢�Y ájQÉéàdG  äÉeƒ�©ŸG  �«dO  ÒaƒJ

 .  ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH á��©àŸG ájQÉ°ûà°S’G

��� ����� 31.indd   7 1/11/18   9:16 AM
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 ó«àª«d õ¨fódƒg …O ¬jG ¿ƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ,  »`````ŸÉ©dG  »```HO  õ```côe  ,  2¢`````æÑŸG  ,  á``````HGƒÑdG  á``````�£æe  ,  4  Ió``````Mh  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 506528 : Ü.¢U

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

114435 : 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  ,  GRÓ``H  ¿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

��� ����� 31.indd   8 1/11/18   9:16 AM
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114437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÉÑcôŸG øe IQOÉædG ô°UÉæ©dGh ¿OÉ©ŸGh äÉæ«eÉà«ØdG �dP »`a ÉÃ á«FGò¨dG äÓªµŸGh AGò¨dG

 á«FGò¨dG äÓªµŸGh ™bôdGh äÉ�°ü�dGh ÜÉ°ûYC’ÉH êÓ©dGh ¿RƒdÉH ºµëà�d äÓªµeh á«JÉÑædG

 �N  øe  á«FGòZ  äÓªµeh  �É«àæ°SEG  á«ægódG  ¢VÉªMC’G  äÓªµe  �dP  »`a  ÉÃ  á«ë°üdG

 äÓªµeh �«Jƒ«HhôH øe á«FGòZ äÓªµeh á«JÉÑædG ±É«dC’G øe á«FGòZ äÓªµeh ìÉØàdG

 øe  IOó©àe  äGô°†ëà°ùeh  äÉæ«eÉà«ØdG  øe  IOó©àe  äGô°†ëà°ùeh  ËõfE’G  øe  á«FGòZ

 . ¿OÉ©ŸG

 å�«g �«dGQƒJÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædôjG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  GóædôjG -ƒ�µjh .ƒc , ƒ«æKGQ , �QÉH ¢ù«æ°ù«H »`aQÉ°ûJ 4-5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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

114463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«°üî°ûdG �«dÉëŸGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG ™«ÑH á£ÑJôŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi äÉeóN

 Úî°ùàH  á°UÉÿG É¡d  IóFÉ©dG  ™£�dGh  Iõ¡LC’Gh  É¡d  IóFÉ©dG  äGôîÑŸGh  á¡µæŸGh  á�FÉ°ùdG

 äGhOCGh  �ÑàdG  É¡æ«î°ùàH  á°UÉÿG  �ÑàdG  äÉéàæe  É¡bÉ°ûæà°SG  äÉjÉ¨d  �ÑàdG  �FGóHh  �ÑàdG

 . ÜÉ�ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG

 óàª«d ( RófGôH)ƒcÉHƒJ ¿ÉµjÒeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 -  »L »H  2  ,  QG  2  »°Sƒ«�HO  ¿óæd  ¢SÓH �Ñª«J  4  ,  ¢ShÉg Üƒ�L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ�ªŸG

2017/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   9 1/11/18   9:16 AM
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114580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 �ª©dG ¢TQhh äÉª«îŸGh ±ƒØ°üdGh äGô“DƒŸG ÒaƒJ »gh á«ª«�©àdGh á«¡«aÎdG äÉeóÿG

 á°SQóŸG  ó©H  áª«�©àdG  èeGÈdGh  èeGÈdGh  á°UÉÿG  äÉÑ°SÉæŸGh  äÓØ²Gh  äGô“DƒŸGh

. á«ë°üdG ájÉYôdGh �ƒ�©dGh Ö£dG ä’É› »`a �ÉØWCÓd »�ª©dG ÖjQóàdG èeGôHh

 »°S �G �G , Éjó«e äÉà°Só«e ¿ƒ°ù«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¢ùjƒd. âjÎ°S , OhQ , ¢S’ÉH . ¿G 707 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG - 63141 …Qƒ°ù«e                                     

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114737 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«°üî°ûdG �«dÉëŸGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG ™«ÑH á£ÑJôŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi äÉeóN

 Úî°ùàH  á°UÉÿG É¡d  IóFÉ©dG  ™£�dGh  Iõ¡LC’Gh  É¡d  IóFÉ©dG  äGôîÑŸGh  á¡µæŸGh  á�FÉ°ùdG

 äGhOCGh �ÑàdG É¡æ«î°ùàH á°UÉÿG �ÑàdG äÉéàæe , É¡bÉ°ûæà°SG äÉjÉ¨d �ÑàdG �FGóHh �ÑàdG

. ÜÉ�ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG

 óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , ¬jG �G 3 QG 2 »°Sƒ«�HO ¿óæd âjÎ°S ôJGh 1 ¢ShÉg Üƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   10 1/11/18   9:16 AM
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114738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 �Éª©à°SÓd Ió©ŸG ÒZ �ÑàdG �É�e �ƒ�j Éeh �ÑàdG äÉéàæeh ™æ°üŸGh �ÉÿG �ÑàdGh ôFÉé°ùdG

 ¥Qhh  ÚæNóŸG  äGhOCGh  ÜÉ�ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh  Rƒ�jQÉé«°ùdGh  QÉé«°ùdGh  »Ñ£dG

 ájhó«dG ä’B’Gh ôFÉé°ùdG ��H á°UÉÿG Ö«÷G äGhOCGh ôFÉé°ùdG ôJÓah Ö«HÉfCGh ôFÉé°ùdG

 ôFÉé°ùdG �FÉ°Sh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdGh á«bQƒdG �ÑàdG Ö«HÉfCG �NGO �ÑàdG ø�ëH á°UÉÿG

 ™£�dGh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  É¡dÉ©°TG  ¢VGôZC’  Ió©ŸG  �ÑàdG  äÉéàæeh  á«fhÎµdE’G

.  �ÑàdGh ôFÉé°ùdG �É©°TEÉH á°UÉÿG É¡H IóFÉ©dG

 óàª«d , õ¨æjódƒg Rô°ûàæ«aƒµ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , ¬jG �G 3 QG 2 »°Sƒ«�HO ¿óæd âjÎ°S ôJGh 1 ¢ShÉg Üƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

114772 : 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 ófCG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°SÒLƒ«f , �``jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ```H ¿ƒ```°ùfƒL ó``fCG  ¿ƒ``°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 31.indd   11 1/11/18   9:16 AM
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114836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 IÒ°üb ¿É°üªb , �«�ãdG ´ƒædG øe ¿É°üªb , ácƒÑëŸG ¢ùHÓŸG , äGõæµdG Gójó–h ¢ùHÓŸG

  äGQƒæàdG  ,  äGôaƒ�ÑdG  ,  ¿É°üª�dG  ,  äGRƒ�ÑdG  ,  �WÉ©e ,  ��M ,  IÒ°üb �«WÉæH ,  �ÉªcC’G

  ÅWÉ°ûdG ¢ùHÓe , ÜÉ©dCÓd ä’óH , IóMGh á©£b øe ä’óH , õæ«÷G , �«WÉæÑdG , �jhGô°ùdG

 ¢ùHÓe  ,  ä’É°ûdG  ,  áë°ThC’G  ,  ä’óÑdG  ,  äÉjQó°üdG  ,  Iô¡°S  ¢ùHÓe  ,  ábô©ŸG  IÎ°ùdG

 ,  ¬«aÎdG  ¢ùHÓe  ,  �ƒædG  á©æbCG  ,  äÉeÉé«ÑdG  ,  �ƒædG  ¢ùHÓe  ,  �õæŸG  ¢ùHÓe  ÅWÉ°ûdG

  á«�NGódG ¢ùHÓŸG , á«àëàdG ¢ùHÓŸG , Qó°üdG ä’ÉªM , ó««�àdG ¿É°üªb , á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG

 , ¿ƒ�£æÑdG ä’ÉªM , ¿ƒ�£æÑdG ä’ÉªM áeõMCG , ÜQGƒ÷G á£HQCG áeõMCG , ÜQGƒ÷G á£HQCG

  ájòMC’G Gójó– �ó�dG ¢ùHÓe , AÉ°ùæ�d á«°VÉjQ ¢ùHÓe , ÜQGƒ÷G , �æ©dG äÉ£HQ  ÒcÉ°ûH

 ájòMC’G , �OÉæ°üdG , áÑbôdG á�jƒW ájòMCG ,  áÑbôH ájòMCG ,  áØ«ØÿG á«°TÉª�dG ájòMC’G

 ó�L øe áYƒæ°üe É¡d ó�L ’ ájòMCG , á«°TÉª�dG ájòMC’G , ¬«aÎdG ájòMCG , á«°VÉjôdG

 ’ IÒ¨°U äÉ©Ñb , á«FÉ°ùf äÉ©Ñb , á«£ZCG , äÉ©Ñ�dG Gójó– ¢SCGôdG á«£ZCG , ±ÉØNCG , ºYÉf

. ºFÉª©dG , áë£°ùe äÉ©Ñb , (áë£°ùe Iôjóà°ùe äGƒ°ùæ�b) äÉ¡jÒÑdG , É¡d áaÉM

 óàª«d ÜhôL ôJQƒH -CG - âf GP : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ±G »L 7 12ƒ«�HO ¿óæd , …Gh �ÉjQG , ó�«Øà°ùjh , ¢ù«ahCG è�«a GP 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ�ªŸG , GÎ�‚EG

2017/11/29 : 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
        

��� ����� 31.indd   12 1/11/18   9:16 AM
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114837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 iôNC’G äÓeÉ²Gh ßaÉëŸG , ÖFÉ�²G , á©àeC’G , »°ûŸG »°üY , äÓ¶ŸGh »°SÉª°ûdG

 ÖFÉ�M  ,  áæjõdG  ÖFÉ�M  ,  ÅWÉ°ûdG  ÖFÉ�M  ,  á©àeC’G  ÖFÉ�M  ,  ôØ°ùdG  ÖFÉ�M  Gójó–

 ßaÉfi , IÒ¨°üdG ó«dG ÖFÉ�M , ¥GQhCÓd ój ÖFÉ�M , äGóæà°ùŸG ÖFÉ�M , ôØ°ù�d ¢ùHÓŸG

 ÖFÉ�M , ó�÷G ¬Ñ°ûj è«°ùf øe hCG ájó�L ÖFÉ�M , ô¡¶dG ÖFÉ�M , ÜÉ«ãdG ÖFÉ�M , Ö«÷G

 IÒÑc ój ÖFÉ�M , �àµdG ÖFÉ�M , äÉÑ©÷G , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉ¶aÉM , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 äÉÑ©L , ô¡¶dG äÉÑ©L , Ö«÷G äGôµØe , äGô¡°ù�d ó«dG ÖFÉ�M , ôØ°ùdG ÖFÉ�M , ¥ƒ°ùà�d

 , (ájó�L äÉYƒæ°üe) ôØ°ùdG º�WCG , á©°SGƒdG ÖFÉ�²G , ¥ƒ°ùàdG ÖFÉ�M , IÓfl , ¿DƒŸG

 �«ªéàdG äGhOCG ÖFÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ »àdGh áZQÉØdG ÖFÉ�²G , (ôØ°ùdG ÖFÉ�M) ÖFÉ�²G

 ÖFÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ »àdG êÉ«cÉŸG ÖFÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ »àdG áæjõdG ÖFÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ »àdG

 , á©àeC’G äÉbÉ£H , á«°VÉjQ ÖFÉ�M , ôØ°ùdG ÖFÉ�M áeõMCG , ôØ°ùdG ÖFÉ�M á£HQCG , ¥GQhC’G

 ÖFÉ�M , á«dÉe ¥GQhCG ßaÉfi , ßaÉëŸG , ájó�ædG ßaÉëŸG , �«ªéàdG äGhOCG ÖFÉ�M , ôØ°ùdG ÖFÉ�M

 , áª÷C’G º�WCG Gójó– äÉfGƒ«ë�d AÉ°ùµdGh •É«°ùdG ,  áLGô°ùdG ,  Öàc ÖFÉ�M , ójÈdG

 . äÉfGƒ«²G �ª² ÖFÉ�M , á«£ZCG , ¥GƒWCG , OhÉ�ŸG , äÉfGƒ«²G áª÷CG

 óàª«d ÜhôL ôJQƒH -CG - âf GP : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ±G »L 7 12ƒ«�HO ¿óæd , …Gh �ÉjQG , ó�«Øà°ùjh , ¢ù«ahCG è�«a GP 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , GÎ�‚EG

2017/11/29 : 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

        

��� ����� 31.indd   13 1/11/18   9:16 AM
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114840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 �«�à�d IOÉ``°†ŸGh ihó``©�d IOÉ```°†ŸGh äÉ``°ShÒØ�d IOÉ```°†ŸG á```«f’ó«°üdG äGô``°†ëà°ùŸG

 (HIV)ájô°ûÑdG áYÉæŸG ¢ü�f ¢ShÒØH ihó©dG á÷É©Ÿ Ió©ŸG á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh

 ¢VGôeC’G  á÷É©Ÿh  �ódG  ¢VGôeCG  á÷É©Ÿh  óÑµdG  äÉHGô£°VGh  óÑµdG  ¢VGôeCG  á÷É©Ÿh

 á÷É©Ÿh á«HÉ¡àd’G ¢VGôeC’G êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh á«fÉWô°ùdG äÉHGô£°V’Gh

 . �°UÉØŸG ÜÉ¡àdG á÷É©Ÿh á«�µdGh ¢�µdG ¢VGôeCG á÷É©Ÿh áFôdGh »°ùØæàdG RÉ¡÷G ¢VGôeCG

 »°Sƒj óædôjG õ«°ùæ«°S ó«�«L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædôjG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 GóædôjG , �Qƒc ƒc �«g ƒà¨jQÉc �QÉH »Lƒ�æµJ ófG õ«°ùjP õ«HG …O …G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/29 : 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

114841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. âbƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

 IOhóëŸG ä’ƒcCÉª�d Iõ«ªàŸG �õ��dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , IóL , á«dÉª°ûdG ôëHCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/29 : 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

��� ����� 31.indd   14 1/11/18   9:16 AM
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114899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ÜÉHòdG ¢�Y AÉ°†��d äGô°†ëà°ùe »gh äGô°û²G äGó«Ñe

 »L ¬jCG âjófƒ°ùLÒJ ƒµf’EG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , �°SÉH 4058 ¬jCG 24 . á°SGÎ°T øJÉe : ¿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

114948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’  á«ë°U  äGô``°†ëà°ùe  ,  á``jô£«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’Gƒ°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 óFÉ°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°ùeƒg 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£«ÑdG hCG  »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

��� ����� 31.indd   15 1/11/18   9:16 AM
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 �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°ùeƒg  Ée  ±ÓîH  á°û©æe  OGƒe  ,  Ú©dG

 �Éª©à°SÓd IQGô²G â«à°ûJh ¢UÉ°üàe’ �L äGOÉªchCG íFÉØ°U ó«ª°†à�d ¢TÉ°T , ºØ�dh

 áæî°ùe  äGOÉªc  ,  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  ójÈàdG  ¢VGôZC’  �L  äGOÉªc  hCG  íFÉØ°U  ,  »Ñ£dG

 �«Øîàd  áæî°ùe  äÉ�°üd  ,  »�°†©dG  ôJƒàdGh  äÓ°†©dG  ¢ùÑ«Jh  ¢ª²Gh  ⁄C’G  �«Øîàd

 äGô°û²G  äGOQÉW  ,  ¢ù�°ù�d  óFÉ°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 , ºØdÉH ájÉæ©�d á«ÑW äGô°†ëà°ùe , á«ÑW ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe , á«FGhO äÉjƒ�M , á«ÑW

  ¢†«ë�d  äGOÉª°V ,  ��ë�d  á«ÑW äGPGPQ  ,  ºØdG  ¢TÉ©fE’  á«ÑW äGô°†ëà°ùe ,  ºØ�d  »ÑW

 á°û©æe  OGƒe  ,  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

 ¢ª²G  �«Øîàd äGOÉªc ,  á�«�°û�d äGOÉªc ,  á«ÑW ¢VGôZC’ …ô°ûÑdG  º°ù÷G øe AGõLCG

 äÉLÓY ,  �GóbC’G  ¥ô©àd äÉLÓY ,  á«ÑW ¢VGôZC’ �°TÉc ¥Qh ,  äGOÉªc ,  º°ù÷G �’BGh

 äGô°†ëà°ùe , ��²G ÜÉ¡àd’ êÓY , á«ë°U �jhGô°S , á«ë°U •ƒa , á«ë°U á©æbCG , ¥ô©à�d
 ¢VGôZC’ …É°T , á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’Gh »µdGh �°ù¨dG »`a �óîà°ùeƒg Ée ±ÓîH º«�©à�d
 äGó«Ñeh  äGô¡£Ã  áHô°ûe  áµ«fi  ÒZ  äGAÓe  hCG/h  �jOÉæe  ,  ��ë�d  ¿ƒé©e  ,  á«ÑW

 OGƒe , â«dGƒàdG »`a íFGhQ äÓjõe , á¡jôc íFGhQ äÓjõeh º«KGôé�d äGOÉ°†eh äÉjô£a

 , á«f’ó«°U äÉéàæe ¥ƒë°ùe ¢�Y …ƒà– �cCÓd á²É°U äÉbÉbQ �µ°T »`a ájhOC’G »WÉ©àd

 á«f’ó«°üdG äÉéàæª�d Ö«�Mh á«eÓg OGƒeh ºgGôeh äÉÁôch »©°Vƒe (ø°Tƒd) �ƒ°ùZ

 . á�«�°ûdG �’BG Úµ°ùàd

 …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

��� ����� 31.indd   16 1/11/18   9:16 AM
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114949 : 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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…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 -4 , »°ûJÉeƒ°ThO10-4 : ¿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

114950 : 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 á``Äaóà�d Iõ```¡LCG

 í«°TôJ äÉfƒµe ,  ójÈà�d äGôîÑe É¡«a ÉÃ AGƒ¡dG  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 AGƒ¡dG

 óFÉ°Shh äGOÉªc ,  äÉaÉ£°T ,  ¢TGôa äÉjÉaO ,  AGƒ¡dG  äÉª�©e ,  AGƒ¡dG  äÉ«�æe ,  á«dõæeh

 ÒZ ¢VGôZC’ ó«dGh �ó�dGh º°ùé�d áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c á£°ûæe

  áHƒWôdG äÓjõe , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c á£°ûæe áÄaóJ óFÉ°Shh äGOÉªc , á«ÑW

 »`a äGô¡£ŸG ™jRƒJ äGhOCG  É¡«a ÉÃ »°üî°ûdG  �Éª©à°SÓd â°ù«d äGô¡£ŸG ™jRƒJ äGhOCG

 ,  äÉLÓãdGh  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  �jOÉæ°Uh  �jhhôµ«ŸG  ¿GôaCGh  AGƒ¡dG  äÉØ«µeh  â«dGƒàdG

 ÉÃ ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhô�d á«FÉHô¡c äÓjõe , IóMGh Iôe �óîà°ùJ º°ùé�d äÉjÉaO

 ÉÃ ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhô�d á«FÉHô¡c äÓjõe , äÉLÓã�d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe É¡«a

 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
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 …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

114951 : 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’G , 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 , ÉjGôŸGh 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  äÉÁôc  ,  »°üî°ûdG  �Góîà°SÓd  �«¶æJ  ™FGƒe  ,  ôJƒ«ÑªµdG

 Ö² �«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 , ÜÉ```Ñ°ûdG

 íFGhôdG  äÓjõe ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  ¿ƒgódG  á``dGREG  äGô``°†ëà°ùe  ,  �```«ªéàdG  ¢VGôZC’

 IOÉ°†e óFÉ°Sh , á¡jôc íFGhQ äÓjõe , ¿É°ùfEÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , ¿Gƒ«ë�d á¡jôµdG

 íFGhôdG ádGRE’ §HE’G â– ¥ô©�d á°UÉe óFÉ°Sh , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ §HE’G â– ¥ô©�d
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 äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’G , ÉjGôŸGh äGQÉ¶æ�d ájô£Y äGô°†ëà°ùeh äÉØ¶æe , á¡jôµdG

  ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th

 äÉjhÉª«µH  áHô°ûe  IóMGh  IôŸ  �óîà°ùJ  á��Ñe  �jOÉæe  ,  äÉØ¶æe  ,  ájô£Y  äGô°†ëà°ùe

 , ¬Lƒ�d ä’ƒ°ùZ  »µdGh �«°ù¨dG »`a �óîà°ùJ á°ûªbCÓd äÉæ«�e , ‹õæŸG �Góîà°SÓd äÉÑcôeh

 , áÑ«W íFGhQ , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d áÑ«W íFGhQ , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ

 ájÉæ©�d äGô°†ëà°ùe , (IôØæ°ù�d) êÉLR ¥Qh , (IôØæ°ù�d) êÉLR ¢TÉªb , ¿Gƒ«ë�d äGô£©e

 �«¶æàd á�FÉ°S äÉØ¶æe , »µdGh �«°ù¨�d ô°UÉb , QƒîH , ô©°û�d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°ûdÉH

 ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’G , ÉjGôŸGh äGQÉ¶ædG

 , �«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh

 (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ôaÉXCÓd ��°U ¥Qh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d ºØ�d ä’ƒ°ùZ , áÑWôe OGƒe

  ¿ÉgódG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äGô°†ëà°ùÃ  áHô°ûe  óFÉ°Sh  ,  âjõdG  »`a  ºµëà�d
 ,  ¿Éæ°SC’G  º�WCG  �«¶æàd  äGô°†ëà°ùe ,  ��°U  äGô°†ëà°ùe ,  ��°U  ¥Qh  ,  ��°U  ¢TÉªb

 â°ù«d Iô£©e á°û©æe OGƒe , CGó°üdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ±ô¨�d Ò£©J äGô°†ëà°ùe

 äÉYÉ°ù�d  á«LÉLõdG  á«£ZC’G  ÉjGôŸGh  äGQÉ¶ædG  �«¶æàd  ƒÑeÉ°T  ,  »°üî°ûdG  �Éª©à°SÓd

  ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th

 �«¶æàd �«dÉfi , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑ�d Ò°û�J OGƒe , Iô°ûÑ�d äÉÑWôe

 , øjõæÑdG ¢�Y …ƒà– ™�ÑdG ádGRE’ äGô°†ëà°ùe , ™�ÑdG ádGRE’ øjõæH , á«còdG �JGƒ¡dG

 äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe á��Ñe �jOÉæeh á«bQh �jOÉæe , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe

 �«¶æàd á��Ñe �jOÉæe , ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e , ¿Éæ°SC’G �«¶æàd ¥ƒë°ùe , É«fƒdƒc , �«¶æà�d
 �jOÉæe , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd �«¶æJ OGƒe , äÉ°Só©dG �«¶æàd �ƒ�ëÃ áHô°ûe äGQÉ¶ædG

 áHô°ûe  á��Ñe  �jOÉæeh  á«bQh  �jOÉæe  ,  ï£�à�d  IOÉ°†e  ¢VGôZC’  á��Ñe  �jOÉæeh  á«bQh

. �«¶æàdG ¢VGôZC’ ï£�à�d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùÃ

 

 …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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114952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

  á«ÑW  ¢VGôZC’  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

 QhÉ°SCG  äGOÉª°†�d á£HQCG , á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓdh ¿É°ùfEÓd �óîà°ùe ƒg Ée ±ÓîH ájô£©dG

 »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 »`a

 �óîà°ùe ƒg Ée ±ÓîH á¡jôµdG íFGhô�d äÓjõe , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ä’ƒ°ùÑc , ájhOCÓd

 â°ù«d  á¡jôµdG  íFGhô�d  á�jõe  äGô°†ëà°ùe  ,  á«YÉæ°üdG  ¢VGôZC’Gh  ¿Gƒ«²Gh  ¿É°ùfEÓd

 , ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe , äÉXÉØM , äÉXÉØM á«£ZCG , á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓd

 ájòZCGh OGƒe , á«ÑW ¢VGôZC’ Ió©e á«ªM ájòZCG , á«ÑW ¢VGôZC’ Ió©e á«ªM äÉHhô°ûe

 IôŸ  �óîà°ùJ  äÉXÉØM ,  ��ë�d  äGô¡£e ,  …ô£«ÑdG  hCG  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  Ió©e á«ªM

 áZQÉa ä’ƒ°ùÑc , ��²G äÉHÉ¡àdG øe �«Øîà�d äGÒ°ùcEG , ¿PCÓd äÉ�°üd , ¢ù�°ù�d IóMGh

 º°ù÷G ¢�Y ⁄C’Gh IQGô²G �«Øîàd á«LQÉN äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª�d

 ±ÓîH á°û©æe OGƒe , Ú©dG �ƒ°ùZ , á«ÑW ¢VGôZC’ Ú©�d äÉ�°üd , Ú©�d Iô£b , …ô°ûÑdG

 íFÉØ°U , ó«ª°†à�d ¢TÉ°T , ºØ�dh á«YÉæ°üdG ¢VGôZC’Gh ¿Gƒ«²Gh ¿É°ùfEÓd �óîà°ùeƒg Ée

 �L äGOÉªc hCG  íFÉØ°U ,  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd IQGô²G  â«à°ûJh  ¢UÉ°üàe’ �L äGOÉªc hCG

 ¢ùÑ«Jh  ¢ª²Gh  ⁄C’G  �«Øîàd  áæî°ùe  äGOÉªc  ,  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  ójÈàdG  ¢VGôZC’

 äÓ°†©dG  ¢ùÑ«Jh ¢ª²Gh  ⁄C’G  �«Øîàd áæî°ùe äÉ�°üd ,  »�°†©dG  ôJƒàdGh äÓ°†©dG
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  �ÉØWC’Gh ™°Vô�d »æÑd �«bO , �ÑdGh äGô°û²G äGOQÉW , ¢ù�°ù�d óFÉ°Sh , »�°†©dG ôJƒàdGh

 ôcÉµ°S , OÉª°V OGƒe , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ AGhO ¢UGôbCG , á�FÉ°S äGOÉª°V , áæµ°ùe ºgGôe

 ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe  ,  á«FGhO  äÉjƒ�M  ,  á«ÑW  �«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  OGƒÃ  áLhõ‡

 ¢TÉ©fE’ á«ÑW äGô°†ëà°ùe , ºØ�d »ÑW PGPQ , ºØdÉH ájÉæ©�d á«ÑW äGô°†ëà°ùe , á«ÑW

 ¢VGôZC’ ´Éæ©f , ¢†«ë�d á«æ£b äGOGó°S , ¢†«ë�d äGOÉª°V , ��ë�d á«ÑW äGPGPQ , ºØdG

 ,  »Ñ£dG  �Éª©à°SÓd  (ºØdG  áëFGôd)  ºØ�d  á°û©æe  OGƒe  ,  å©�d  OÉ°†e  ¥Qh  ,  á«f’ó«°U

, á«ÑW ¢VGôZC’ âjõe ¥Qh , á«ÑW ¢VGôZC’ ºa ä’ƒ°ùZ , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd ºØ�d äGPGPQ

 á«f’ó«°U  äGô``°†ëà°ùe  ,  (á«ë°U)  �``jhGô°S  äÉ``fÉ£H  ,  º```dC’G  �``«Øîàd  äGô``°†ëà°ùe

 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 ,  äGOÉªc ,  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 äÉ``éàæe ¥ƒ``ë°ùe ¢``�Y …ƒ``à– �``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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114953 : 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  ,  ÚbÉ©ª�d  IóYÉ°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

 áÄaóJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ IÉ£¨e

 áÄaóJ äGOÉªc , á«ÑW ¢VGôZC’ áLÉ²G óæY �YÉØà�d IõgÉL á«eÓg á«FÉ«ª«c OGƒÃ ICÉÑ©e

 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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 …O »J �CG.�É°ûàµ«°ùeQÉa »°TÉjÉHƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
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 ¿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
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114955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

  É``«ŸG  OGó``eEGh  á``jƒ¡àdGh  �``«ØéàdGh  ó``jÈàdGh  ƒ¡£dGh  QÉ`îÑdG  ó``«dƒJh  á```Äaóà�d  Iõ``¡LCG

 í«°TôJ äÉfƒµe , ójÈà�d äGôîÑe É¡«a ÉÃ AGƒ¡dG 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 AGƒ¡dG

 óFÉ°Shh äGOÉªc ,  äÉaÉ£°T ,  ¢TGôa äÉjÉaO ,  AGƒ¡dG  äÉª�©e ,  AGƒ¡dG  äÉ«�æŸG  ,  á«dõæeh

 ÒZ ¢VGôZC’ ó«dGh �ó�dGh º°ùé�d áÄaóJ óFÉ°Sh , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c á£°ûæe

 , áHƒWôdG äÓjõe , á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d É«FÉ«ª«c á£°ûæe áÄaóJ óFÉ°Shh äGOÉªc , á«ÑW

 »`a äGô¡£ŸG ™jRƒJ äGhOCG  É¡«a ÉÃ »°üî°ûdG  �Éª©à°SÓd â°ù«d äGô¡£ŸG ™jRƒJ äGhOCG

 ,  äÉLÓãdGh  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  �jOÉæ°Uh  �jhhôµ«ŸG  ¿GôaCGh  AGƒ¡dG  äÉØ«µeh  â«dGƒàdG

 ÉÃ ƒ÷G øe á¡jôµdG  íFGhô�d á«FÉHô¡c äÓjõe ,  IóMGh Iôe �óîà°ùJ º°ùé�d äÉjÉaO

 ÉÃ ƒ÷G øe á¡jôµdG íFGhô�d á«FÉHô¡c äÓjõe , äÉLÓã�d á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe É¡«a

 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£¨ehCG

 ,  øNÉ°ùdG  AÉŸG  ôjQGƒb  ,  áLÉ²G  óæY  �YÉØà�d  IõgÉL  á«eÓg  á«FÉ«ª«c  OGƒÃ  IÉ£¨ehCG

 �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
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114956 : 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’G 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 , ÉjGôŸGh 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
 á«�«ªŒ äGô°†ëà°ùe , á«�«ªŒ äÉÁôc , »°üî°ûdG �Góîà°SÓd �«¶æJ ™FGƒe ôJƒ«ÑªµdG

  ÜÉÑ°ûdG Ö² �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , â«dGƒJ OGƒe , á«�«ªŒ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©�d
 ¢VGôZC’ »æ£b �õZ , �«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG , �«¶æà�d �«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 á``¡jôµdG  í``FGhôdG  äÓjõe  ,  á``«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  ¿ƒ``gódG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  �«ªéàdG

 IOÉ°†e óFÉ°Sh , á¡jôc íFGhQ äÓjõe , ¿É°ùfEÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , ¿Gƒ«ë�d
 íFGhôdG ádGRE’ §HE’G â– ¥ô©�d á°UÉe óFÉ°Sh , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ §HE’G â– ¥ô©�d
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 äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’G , ÉjGôŸGh äGQÉ¶æ�d ájô£Y äGô°†ëà°ùeh äÉØ¶æe , á¡jôµdG

  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  ¿GôaC’Gh  �jhhôµ«ŸG  ¿GôaCGh  ádÉ�ædG  �JGƒ¡dGh  RÉØ�àdG  Iõ¡LCG  äÉ°TÉ°Th

 äÉjhÉª«µH  áHô°ûe IóMGh  IôŸ  �óîà°ùJ  á��Ñe �jOÉæe  ,  äÉØ¶æe ,  ájô£Y äGô°†ëà°ùe

 ä’ƒ°ùZ ,  »µdGh  �«°ù¨dG  »`a  �óîà°ùJ  á°ûªbCÓd äÉæ«�e ,  ‹õæŸG  �Góîà°SÓd äÉÑcôeh

 íFGhQ , »°üî°ûdG �Éª©à°SÓd â°ù«d áÑ«W íFGhQ , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ  ¬Lƒ�d
 äGô°†ëà°ùe , (IôØæ°ù�d) êÉLR ¥Qh , (IôØæ°ù�d) êÉLR ¢TÉªb , ¿Gƒ«ë�d äGô£©e , áÑ«W

 á�FÉ°S  äÉØ¶æe ,  »µdGh  �«°ù¨�d  ô°UÉb ,  QƒîH ,  ô©°û�d  (…GÈ°S) PGPQ  ,  ô©°ûdÉH  ájÉæ©�d
 �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG Iõ¡LCG äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d á«LÉLõdG á«£ZC’G ÉjGôŸGh äGQÉ¶ædG �«¶æàd

 ¢VGôZC’  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZ  ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  ¿GôaC’Gh  �jhhôµ«ŸG  ¿GôaCGh  ádÉ�ædG

 ,  ôaÉXCÓd  ��°U  ¥Qh  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  â°ù«d  ºØ�d  ä’ƒ°ùZ  ,  áÑWôe  OGƒe  ,  �«ªéàdG

 äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äGô°†ëà°ùÃ áHô°ûe óFÉ°Sh , âjõdG »`a ºµëà�d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ

 º�WCG �«¶æàd äGô°†ëà°ùe , ��°U äGô°†ëà°ùe , ��°U ¥Qh , ��°U ¢TÉªb , ¿ÉgódG ádGREG

 Iô£©e á°û©æe OGƒe , CGó°üdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ±ô¨�d Ò£©J äGô°†ëà°ùe ¿Éæ°SC’G

 á«LÉLõdG  á«£ZC’G  ÉjGôŸGh  äGQÉ¶ædG  �«¶æàdƒÑeÉ°T  ,  »°üî°ûdG  �Éª©à°SÓd  â°ù«d

 Iõ¡LCGh ¿GôaC’Gh �jhhôµ«ŸG ¿GôaCGh ádÉ�ædG �JGƒ¡dGh RÉØ�àdG  Iõ¡LCG  äÉ°TÉ°Th äÉYÉ°ù�d
 ,  Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑ�d Ò°û�J OGƒe , Iô°ûÑ�d äÉÑWôe , ôJƒ«ÑªµdG

 …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°ûeá��Ñe

 

 …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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113289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. �ÑàdG äÉéàæeh ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ôFÉé°ùdG ¥Qh Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdG

 óà«ª«d ¿óæd ±hG ƒcÉHƒJ �«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , »L »H QG 2 »°Sƒ«�HO ¿óæd ¢ù«�H �Ñª«J 4 ¢ShÉg »Hƒ�Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , IóëàŸG

2017/10/4 : 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

113911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. Ö«�²G äÉéàæeh Ö«�²Gh Í÷G

 ¢UÈb ájQƒ¡ª÷ áMÉ«°ùdGh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¢UÈb , É«°Sƒ�«f , ¢ShRƒFGQCG ¢SÉjQófCG ´QÉ°T 6 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

��� ����� 17.indd   1 1/11/18   8:45 AM
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114130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

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

 (  ¥QƒdG  øe ’óH �ÑàdÉH  ±ƒØ�e ™«aQ Ò¨°U QÉé«°S)Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh ,  (á«ÑW

 äÉë°Tôeh  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  OGƒeh  ÜÉ�ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh

 »`a �ÑàdG ø�² ájhó«dG äGhOC’G ôFÉé°ùdG ��d �hGóàŸG Ö«÷G RÉ¡Lh ôFÉé°S , (ôJÓa)

 �ÑàdG äÉéàæeh á``«fhÎµdE’G ô``FÉé°ù�d �``FGƒ°ùdGh á``«fhÎµdE’G ô``FÉé°ùdG , Ö``«HÉfCG á``bQh

. �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Úî°ùàdG ¢Vô¨d

 óàª«d (õ«°SôahG) ÊÉÑeƒc âjQÉ¨«°S - ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , ÆhR 6300 , 4 èjhÒ�¡jR : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

114175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 §FGôÿG º°SQ ä’É› »`a áeóîà°ùŸG É«LƒdƒæµàdG äÉéàæe �ª°ûJ »àdG ™jRƒàdG äÉeóN

 ábódG IOÉjõd äÉfÉ«ÑdG �Gó``îà°SÉH á``jQÉéàdG á``jQÉ°ûà°S’G äÉ``eóÿGh �Gô``à°T’Gh , í``°ùŸGh

 . í°ùŸGh §FGôÿG º°SQ ä’É› »`a IAÉØµdGh

 �fG �ÑÁôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94085 É«fQƒØ«dÉc , �ÉØ«fƒ°S , �jQO äGƒ«à°S 935 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/11/7 : 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

��� ����� 17.indd   2 1/11/18   8:45 AM
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114736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. áJ’ƒcƒ°ûdG

 �.�.P IRÉàªŸG áª©WC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 10602 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

        

114830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ö�£dG ÈY á«µæÑdG äÉeóÿG ÒaƒJ ¢�Y á�ªà°ûe , á«aô°üŸG/á«µæÑdG áFõéàdG äÉeóN

 , �ƒªëŸG �JÉ¡dG hCG  ¿ƒØ�àdG ,  RÉØ�àdG IÉæb ,  ájOÉe ôLÉàe , âfÎfE’G  ™bƒe , …ójÈdG

 ��©àj É‡ , ô°TÉÑŸG �jƒ°ùàdG hCG ôNBG ä’É°üJG RÉ¡L hCG , âfÎfE’G  ¬H ôaƒàj �ƒªfi RÉ¡L

 , ¢ùHÓŸG äGQGƒ°ù°ùcG , ó«dG äÉYÉ°S , äGôgƒéŸG , �ó�dG ¢ùHÓeh ¢SCGôdG á«£ZCG , ¢ùHÓŸÉH

  á«ÑàµŸG äGhOC’G , ÖàµdG , äÉLƒ°ùæŸG , ájô°üH - á«©ª°S äGó©e , äGÒeÉµdG , á«°VÉjQ Ió©e

 äGô°†ëà°ùe , äÉ«fƒdƒµdG , …ô£Y AÉe , â«dGƒJ AÉe , �«ªéàdG OGƒe , ÜÉ©dC’G , äÓéŸG

 ,  iôNC’G  �eGƒ²Gh  ßaÉëŸG  ,  ÖFÉ�²G  ,  á©àeC’G  ,  Ú©dG  ™£b  ,  á÷É©ŸG  ÒZ  áæjõdG

 äGhOCGh äÉ°TôØdG , á«°VÉjôdG äGPƒÿG , »°SÉª°ûdG , äÉfGƒ«ë�d AÉ°ùch •É«°S , êGô°ùdG áaôM

 çÉKC’G , äÉjhÉ²Gh ïÑ£ŸG ™£b , Ió°†æŸG ™£b , äÉ°TôØdG ™«æ°üJ äGhOCG , iôNC’G �«¶æàdG

 �«ªéàdG äGhOCG , áaƒ°ûµŸG ¢ùHÓŸG , á«îÑ£ŸGh á«dõæŸG äGhOC’G , äÉÑª�dG , çÉKC’G ¢Tôah

 Gójó– �ó�dG ¢ùHÓeh ¢ùHÓª�d äGhOCG , ¿Éæ°SC’G �«¶æJ äGhOCG , �Éª²G äGhOCGh áæjõdGh

  ¢ùHÓŸÉH É°†jCG ��©àj Ée , �«¶æàdG ¢VGôZC’ äGhOCG , AGò²G äÉ°ù«Ñd , AGò²G ™«ª�J º�W

 Ió©ŸG  ,  ¢ùHÓŸG  äGQGƒ°ù°ùcG  ,  ó«dG  äÉYÉ°S  ,  äGôgƒéŸG  ,  �ó�dG  ¢ùHÓeh  ¢SCGôdG  á«£ZCG

  á«ÑàµŸG äGhOC’G , ÖàµdG , äÉLƒ°ùæŸG , ájô°üÑdG , á«©ª°ùdG Ió©ŸG , äGÒeÉµdG , á«°VÉjôdG

 ,  äÉ«fƒdƒµdG ,  Qƒ£©dG AÉe , â«dGƒàdG AÉe , Qƒ£©dG ,  �«ªéàdG OGƒe , ÜÉ©dC’G ,  äÓéŸG
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 �eGƒ²Gh ßaÉëŸG , ÖFÉ�²G , á©àeC’G , Ú©dG ™£b , á÷É©ŸG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe

 , á«°VÉjôdG äGPƒÿG , »``°SÉª°ûdG , äÉfGƒ«ë�d AÉ°ùch •É«°S , êGô``°ùdG á``aôM , iô``NC’G

 ïÑ£ŸG ™£b , Ió°†æŸG ™£b , äÉ°TôØdG ™«æ°üJ äGhOCG , iôNC’G �«¶æàdG äGhOCGh äÉ°TôØdG

 , áaƒ°ûµŸG ¢ùHÓŸG , á«îÑ£ŸGh á«dõæŸG äGhOC’G , äÉÑª�dG , çÉKC’G ¢Tôah çÉKC’G , äÉjhÉ²Gh

 ¢ùHÓeh ¢ùHÓª�d äGhOCG , ¿Éæ°SC’G �«¶æJ äGhOCG , �Éª²G äGhOCGh áæjõdGh �«ªéàdG äGhOCG

 í«àJ »àdG , �«¶æàdG ¢VGôZC’ äGhOCG , AGò²G äÉ°ù«Ñd , AGò²G ™«ª�J º�W Gójó– �ó�dG

 ��©àj Éª«a íFÉ°üædGh äÉeƒ�©ŸG ÒaƒJ , …ó«��J �µ°ûH ™FÉ°†ÑdG  òg AGô°Th ájDhQ AÓª©�d
 »`a IóYÉ°ùŸGh íFÉ°üædG ÒaƒJ , ájQÉéàdG �ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , á«aô°üŸG äÉeóÿÉH

 äÉeóN , á«ÑæLC’G ™bGƒª�d ádƒªŸG §HGhôdG ÒaƒJ ÈY á«bÎdG äÉeóN , ™FÉ°†ÑdG QÉ«àNG

 . øjôNBÓd ájÉYódG , ájQÉéàdG �ÉªYC’Gh ¿ÓYE’G

 ¬jG »H ¢SG ÜhôL ôJQƒH -CG - âf ¢ùcƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , 20143 , ƒfÓ«e , 17hófƒÁQƒe É«a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/29 : 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

114945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG áØ«ØN áª©WCG

 ÊÉÑeƒc …ófÉc GôjÒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  60181 …ƒæ«dEG  ,  »°SGÒJ �hôH �hCG  2700 âjƒ°S ,  Úd QhÉJ ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

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

��� ����� 17.indd   4 1/11/18   8:45 AM
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115163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , IóªéŸGh áXƒØëŸG øLGhódG �ƒ²h �Éª°SC’Gh �ƒë�dG

 äƒjõdG , Ö«�²G äÉéàæeh Ö«�²Gh ¢†«ÑdG äÉ«Hôeh (»�«L) �Óg , Iƒ¡£eh áØØ›h

. �cCÓd á²É°üdG ¿ƒgódGh

 IQÉéà�d »YGôŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11492 ¢VÉjôdG , 8524 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

115166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 øe á°ü�îà°ùe äÉHhô°ûe á«dƒëµdG  ÒZ äÉHhô°ûŸG  øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG   É«ŸG

.  äÉHhô°ûŸG �ª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG

 IQÉéà�d »YGôŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 11492 ¢VÉjôdG , 8524 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

��� ����� 17.indd   5 1/11/18   8:45 AM
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115171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG ,  ájô£«ÑdGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 OGƒeh á«Ñ£dG ¥õ�dG �°ü�dG , ¢°VôŸGh �ÉØWC’G ájòZCG , »Ñ£dG �Éª©à°SÓd Ió©ŸG á«ª²G

 , IQÉ``°†dG äGô``°û²Gh äÉ``fGƒ«²Gh ÜÉ``°ûYC’Gh ¢û``FÉ°û²G äGó``«Ñe , äGô``¡£ŸG , ó``«ª°†àdG

.  äÉjô£ØdG äGó«Ñe

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

115172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 ájô°üÑdGh á«aGôZƒJÉªæ«°ùdGh á«aGôZƒJƒØdGh á«MÉ°ùŸGh ájôëÑdGh á«ª�©dG Oó©dGh Iõ¡LC’G

  º«�©àdGh  PÉ�fE’Gh  (áÑbGôŸG)  §Ñ°†dGh  äGQÉ°TE’G  AÉ`£YEGh  ¢SÉ«�dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh

 ,  »FÉHô¡µdG  QÉ«àdG  §Ñ°Vh  º«¶æJh  ™«ªŒh  �jƒ–h  �jóÑJh  �«°Uƒàd  Oó©dGh  Iõ¡LC’G

 á«°ù«WÉæ¨ŸG  äÉfÉ«ÑdG  �ªM  §FÉ°Sh  ,  IQƒ°üdGh  äƒ°üdG  IOÉ©à°SGh  �É°SQEGh  �«é°ùJ  Iõ¡LCG

 ™£�dGh Oƒ�ædÉH �ª©J »àdG Iõ¡LC’G äÉ«dBGh á«µ«JÉeƒJhC’G ™«ÑdG ä’BG , �«é°ùàdG ¢UGôbCGh

 äÉÑ°SÉ²Gh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCGh áÑ°SÉ²G ä’B’Gh Oƒ�æ�d Ió°UGôdG ä’B’G , á«fó©ŸG

 . (ôJƒ«ÑªµdG) á«dB’G

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 17.indd   6 1/11/18   8:45 AM
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115173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 ÒZ É¡H IÓ£ŸG hCG ¿OÉ©ŸG ��J øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É¡æe §«�N …CGh á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG

. äÉYÉ°ùdG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa øª°V IOQGƒdG

 

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

115175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 Oƒ�L , iôNCG äÉÄa øª°V IOQGƒdG ÒZ É¡æe áYƒæ°üŸG ±Éæ°UC’Gh Égó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

.  »°ü©dGh äÓ¶ŸGh »°SÉª°ûdG , ôØ°ùdG ÖFÉ�Mh ÜÉ«ãdG �jOÉæ°U , �ÉÿG Oƒ�÷Gh äÉfGƒ«²G

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG
     ¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

��� ����� 17.indd   7 1/11/18   8:45 AM
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115176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 É¡H  IÓ£ŸG  hCG  á°ù«Øf  ¿OÉ©e  øe  áYƒæ°üŸG  ,  ÒZ  IÒ¨°üdG  á«dõæŸG  á«YhC’Gh  äGhOC’G

 ,  »°TGôØdG  ™æ°U »`a  áeóîà°ùŸG  OGƒŸG  ,  øjƒ�àdG  »°TGôa ÒZ »°TGôØdG  èæØ°SE’Gh  •É°ûeC’G

 , AÉæÑdG »`a �ª©à°ùŸG êÉLõdG ÒZ ™æ°üŸG �°üf hCG  ™æ°üŸG êÉLõdG �«¶æàdG äGhOCGh OGƒe

. iôNCG äÉÄa øª°V IOQGƒdG ÒZ ájQÉîØdGh á«æ«°üdGh á«LÉLõdG ÊGhC’G

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

115177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

. �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 17.indd   8 1/11/18   8:45 AM
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115178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 26 áÄØdG »`a

 Qƒ`````gõdGh ô````HE’Gh ¢ù```«HÉHódGh äÉ````aÉ£ÿGh á```£HQC’Gh §```FGô°ûdGh äGRô```£ŸGh á```�àfódG

. á````«YÉæ£°U’G

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

115179 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á``jQÉéàdG á```£°ûfC’G IQGOEG äÉ``eóN , �É``ªYC’G IQGOEG äÉ``eóN , ¿Ó``YE’Gh á```jÉYódG äÉ```eóN

. á```«YÉæ°üdGh

 IQÉéà�d ôgGƒL ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ�ªŸG  ,  11323  ¢VÉjôdG  ,  1001  :  Ü.¢U  ,  É«�©dG  ´QÉ°T  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 17.indd   9 1/11/18   8:45 AM
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 114509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 �``dòch , »```aGôZƒJƒØdG ô``jƒ°üàdGh »``ª�©dG å``ëÑdGh áYÉæ°üdG »`a á`eóîà°ùŸG äÉjhÉª«µdG

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

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

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

  114510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

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

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

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

������ 1225.indd   1 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

 Oƒbh  ,  QÉÑ¨dG  â«ÑãJh Ö«WôJh ,  ¢UÉ°üàeG  äÉÑcôe ,  äÉ�dõe ,  á«YÉæ°U �ƒ``ë°Th äƒ``jR

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

 114512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

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

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

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

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

 . IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

������ 1225.indd   2 1/11/18   8:47 AM
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  114514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

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

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

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

 

  114515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

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

 QGój  Ée GóY á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª�d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô²G  ��f ô°UÉæYh 

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

������ 1225.indd   3 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 8 áÄØdG »`a

 á``ë�°SCG , (�``YÓŸGh ø``«cÉµ°ùdGh �ƒ``°ûdG) ™``£b äGhOCG , (ó``«dÉH QGóJ) á``jhój äGhOCGh Oó``Y

   . ábÓM ¢SGƒeCG , AÉ°†«H 

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

 

  114517 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

������ 1225.indd   4 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

 

  114519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

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

. á«ë°üdG ¢VGôZCÓdh  É«ŸG 

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe12 áÄØdG »`a

 ó°V Iõ¡LCG , (äGQÉ«°ùdG »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒg ¢SÉ«cCG , (äÉÑcôª�d �RGƒd) AGƒg äÉî°†e

 , äGQÉ«°S ��°SCG , äGQÉ«°ù�d ¢†aÉæe , äÉÑcôª�d ábô°ùdG ó°V QGòfEG  Iõ¡LCG , äÉÑcôª�d ábô°ùdG

 ôHÉæ°T , �ÉØWC’G äÉHô©d Ió©e ÖFÉ�M/�ÉØWC’G ™aO äÉHô©d Ió©e ÖFÉ�M , äGQÉ«°S äGQÉWEG

 äGQÉWEG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d ±É�jEG  ófÉ°ùe ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d �Ó°S ,  Ü’hódG Iô°üd

 �Mh äÉ«bGh , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d íHÉµe , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY/á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d
 ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÉcôfi  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  ôjhóJ  �aGôe  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d
 , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d óYÉ�e , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÉ°SGhO

 , á«FÉHô¡c äÉLGQO , á«FGƒg äÉLGQO , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d ¢SGôLCG , á«FGƒg äÉLGQO �cÉ«g

 äGOÉ°Sh , äÉÑcôª�d íHÉµe ä’É©f , äÉÑcôª�d íHÉµe äÉfÉ£H , ÜQGƒb , ÜQGƒ��d �jOÉ›

  äGQÉ«°ù�d äÉeó°U äÉ«bGh , äÉÑcôª�d íHÉµe , äÉÑcôª�d íHÉµe ¢UGôbCG , äGQÉ«°ù�d íHÉµe

 , äÉÑcôª�d ÖFÉ�M äÉµÑ°T , äÉÑcôª�d IOÉ«�dG äÓéY á«£ZCG , äGQÉ«°ù�d QÉé«°S äÉY’h

 äGQÉWE’ äÉî°†e , �ÉØWC’G äÉHôY/ájhój äÉHôY , �Mh äÉ«bGh , ájQÉædG äÉLGQó�d óYÉ�e

/�ÉØWC’G ™aO äÉHô©d á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äÓé©d äÉî°†e/á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 äÉLGQódG  äÓé©d á«fó©e äGQÉWEG  ,  á«Ø�ÿG ájDhôdG  ÉjGôe ,  �ÉØWC’G äÉHô©d á«£ZCG

 ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  óYÉ�Ÿ  á«£ZCG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  á«fó©e  äÓéY  äGQÉWEG/á«FGƒ¡dG

 »`a , �ÉØWCÓd ¿ÉeCG óYÉ�e , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , ájQÉædG äÉLGQódG óYÉ�Ÿ á«£ZCG

 äÉÑcôª�d á«ÑfÉ÷G ájDhôdG ÉjGôe , ¥ƒ°ùà�d ‹hôJ äÉHôY , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , äÉÑcôŸG

 äÓéY , áaƒ› ÒZ äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG/äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ äGQÉWEG

 /á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d Ö«HÉfCG ¿hóH äGQÉWEG , äGQÉ«°ù�d á«°ùª°T äÉÑLÉM , äÉÑcôª�d IOÉ«b

 äGQÉWEG , áWƒ¨°†ŸG äGQÉWEÓd á«�NGO äGQÉWEG , Ö«HÉfCG ¿hóH á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY

 äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äÓé©d á«�NGO äGQÉWEG/á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äGQÉWE’ á«�NGO

, äÉÑcôŸG äGQÉWE’ äÉeÉª°U , äÉÑcôª�d çÉKCG hCG ¢TQÉØe , áWƒ¨°†e äÓéY/áWƒ¨°†e

 / äÉ``Ñcôª�d »``eÉeC’G êÉ``Lõ�d äÉ```MÉ°ùe , ø``jó©�ŸG »``°SGôc , äÉ``Ñcôª�d á``�µ°ûe á``«£ZCG

. äÉÑcôª�d »eÉeC’G êÉLõ�d äÉMÉ°ùe

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 13 áÄØdG »`a

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

  114523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

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

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

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

������ 1225.indd   7 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 15 áÄØdG »`a

 . á«�«°Sƒe ä’BG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe17 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   8 1/11/18   8:47 AM

-219-



(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 114526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114528 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 22 áÄØdG »`a

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

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

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

 . É¡æY �FGóHh

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 23 áÄØdG »`a

. è«°ùædG »`a áeóîà°ùŸG •ƒ«ÿGh �õ¨dG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   10 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114530 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

 hCG  è``«°ùædG  øe  ô``FÉà°S  ,  »``dõæŸG  �É``ª©à°SÓd  äÉ``°VÉ«H  ,  äÉ```Lƒ°ùæŸG  �``FGóHh  äÉ``Lƒ°ùæŸG

 . �``«à°SÓÑdG 

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

 

  114531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 26 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   11 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 27 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

 114534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

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

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   12 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

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

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

 äÉfGƒ«²G  ,  áYGQõ�d  QhòÑdGh  �ƒà°ûdGh  �°üÑdG  ,  á«©«Ñ£dG  QƒgõdGh  äÉJÉÑædG  ,  áLRÉ£dG

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

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114536 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 . ÜÉ�ãdG , ÚæNóŸG äGhOCG , �ÑàdG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   13 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 . ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«�jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114539 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóNh , ìÓ°UE’G , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   14 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114540 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 . ó©H øY ä’É°üJ’G

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

 

  114541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 . ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™�°ùdG øjõîJh �«�¨Jh , ��ædG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   15 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 á°ûªbC’G �©L , ¢ùHÓŸG �«°üØJ , ¢ùHÓŸG �jó©J , äÉLƒ°ùæŸG ¢�Y äÉÑ«£°ûJ AÉØ°VEG

 õjô£àdG  , áZÉÑ°üdG äÉeóN , ¢ùHÓŸG áWÉ«N , Ö�£dG Ö°ùM áWÉ«N , ó«©éà�d áehÉ�e 

 ,  á«æØdG  �ÉªYC’G  ÒWCÉJ  ,  äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ßØM ,  áª©WC’G ÚNóJ ,  �«bódG  øëW

 , á«aGôZƒJƒØdG áYÉÑ£dG  , ºFGódG »µdÉH è«°ùædG á÷É©e , ¬cGƒØdG ô°üY , áª©WC’G ó«ªŒ

 . è«°ùædG áZÉÑ°U , äÉfGƒ«²G íHP , âjõdG á÷É©e , áYÉÑ£dG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG ÒaƒJ , Öjò¡àdGh º«�©àdG

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   16 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ�àdGh  á«ª�©dG  äÉeóÿG

 . Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh 

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

  114545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 �Éª÷G  ¢�Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN , ájô£«ÑdG äÉeóÿG , á«Ñ£dG äÉeóÿG

 . äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh áYGQõdG äÉeóN , äÉfGƒ«²G hCG ájô°ûÑdG äÉæFÉµ�d

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   17 1/11/18   8:47 AM
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(1226) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  114546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  OGôaC’Gh  ájOÉŸG  äÉµ�àªª�d  á«fóÑdG  ájÉªë�d  á«æeCG  äÉeóN  ,  á«fƒfÉb  äÉeóN

 . OGôaC’G äÉLÉ² á«Ñ�J ¿hôNBG É¡eó�j á«YÉªàLGh á«°üî°T 

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

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

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

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

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

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

������ 1225.indd   18 1/11/18   8:47 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

مكتب �ساه للتدقيق  - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العربية املاليزية للتنمية �ش.م.م

يعلن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفيـة �شركـة العربية املاليزية 

للتنميــة �ش.م.م ، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقــم 1127047 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 2508 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24786151/24707654 - فاك�ش رقم : 24786751

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب امليزانية لتدقيق احل�سابات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة االن�سباط الدولية �ش.م.م

يعلــن مكتـــب امليزانيـــة لتدقيـــق احل�شابــات اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة الن�شــباط الدوليــة 

�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 1052311 ، وفقا ملح�شر اجتماع 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/17م ، وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفية اأمـام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

حي روي التجاري - بناية اأحمد ح�سن حممد و�سعادة بنت ح�سن اللواتي

مقابل بنك عمان العربي - الطابق الرابع - �سقة رقم : 52

�ش.ب : 754 ر.ب : 320 بركاء

هاتف رقم : 24780044 - فاك�ش رقم : 24786727

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-230-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�سي للتحجري والتعدين �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

الروا�شــي للتحجري والتعدين �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 

1804740 ، وللم�شفـــــي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى 

اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال عمان للتعدين �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

جبال عمان للتعدين �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 1800752 ، 

وفقـــا لقــــــرار ال�شركـــــاء املــــــوؤرخ 2017/11/15م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة 

فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سحار للخر�سانة اجلاهزة �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم  �شحــار للخر�شانــة اجلاهزة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى 

1021869 ، وفقـــا لقـــرار ال�شركــاء املوؤرخ 2017/11/15م ، وللم�شفـــــي وحده حـــــق متثيــــل 

ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش للأ�سباغ �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

الروا�ش لالأ�شباغ �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 1086835 ، 

وفقـــا لقـــرار ال�شركــاء املـــوؤرخ 2017/11/15م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة 

فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش للم�ساريع �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

الروا�ش للم�شاريع �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 1065827 ، 

وفقـــا لقـــرار ال�شركــاء املـــوؤرخ 2017/11/15م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة 

فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش لل�سيارات �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

الروا�ش لل�شيارات �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 1787853 ، 

وفقـــا لقــــــرار ال�شركـــــاء املــــــوؤرخ 2017/11/15م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة 

فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروا�ش للكهرباء والهند�سة �ش.م.م

يعلــن مكتـب رجــب الكثيــري للمحامــاة وال�شتــ�شارات القانونية اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة 

الــروا�ش للكهربــاء والهند�شــة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــــم 

1061932 ، وفقـــا لقـرار ال�شركــاء املــــــوؤرخ 2017/11/15م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24700138 - فاك�ش رقم : 24703387

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قباء احلديثة للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة قباء احلديثة  يعلــن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - 

للتـجــــارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــــــة لــــدى اأمانــــــة ال�شجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1051188 ، وفقــــا 

لقرار جمعية ال�شركاء املوؤرخ 2017/10/26م ، وللم�شفـــــي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـــــي 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرا�سد للتجهيزات الطبية

الرا�شـــد  �شركـــة  بت�شفيــــــة  يقـــوم  اأنــــه   - قانونيـــون  الإقليمــي - حما�شـــبون  املكتــب  يعلــن 

للتجهيزات الطبية ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانــــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــم 1837281 ، وفقــــا 

لقرار جمعية ال�شركاء املوؤرخ 2017/11/14م ، وللم�شفـــي وحده حـق متثيــــل ال�شركــة فـــــي 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميــع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الربادات الوطنية للتجارة والتموين �ش.م.م

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة الربادات الوطنية 

للتجارة والتموين �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانــــــة ال�شجـــــل الـتجــاري بالرقــم 1319604 ، 

وفــقا لقـــرار اأ�شحـــاب ح�شـــ�ش راأ�ش املـــال فـي اجتماعــم املوؤرخ 2017/11/2م بحل وت�شفية 

ال�شركة اعتبارا من 2017/10/31م ، وللم�شفي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24484107 - فاك�ش رقم : 24484726

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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 مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة درة امل�سيــق للتجـارة �ش.م.م

للتجـارة  امل�شيــق  درة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  احل�شابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلــن 

�ش.م.م ، وامل�شجلـة لـدى اأمانـة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــــم 1051249 ، وفقا لقرار ال�شركاء 

 ، اأمام الغـيـر  ، وللم�شفــي وحده حق متثيــــل ال�شركـة فـــي الت�شفيــــة  2017/8/27م  املوؤرخ 

وعلى اجلميــع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

الغربة ال�سمالية - مقابل جمموعة اخلليلي

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 99449983/24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سوء النجمة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شوء النجمة للتجارة  يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات 

وفقا   ،  1086737 بالرقــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�شجلــــة   ، �ش.م.م  واخلدمات 

لقرار ال�شركاء املوؤرخ 2017/10/1م ، وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفية 

اأمـام الغـــيـــر ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

الغربة ال�سمالية - مقابل جمموعة اخلليلي

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 99449983/24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة برادات عبدالفتاح �ش.م.م

بـــرادات عبدالفــتاح  اأنـه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة  يعلــن مكتـــب النخبـــة لتدقيـــق احل�شابـــات 

�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 1763431 ، وفقا لقرار ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/9/17م ، وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميـع مراجعة امل�شفــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

الغربة ال�سمالية - مقابل جمموعة اخلليلي

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 99449983/24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بوارج العفية للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  العفية  بـوارج  �شركـة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  احل�شابــات  لتدقــيق  املرهوبي  مكتب  يعلــن 

ت�شامنية ، وامل�شجلــة لـدى اأمانـة ال�شجـل الـتجــاري بالرقـم 1070917 ، وفقا لتفاق ال�شركاء 

اأمــــام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـــــة  حـــــق متثيــــــل  ، وللم�شفـــــي وحـــده  2017/12/17م  املـــوؤرخ 

ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة  الغـــيـــر 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 145 ر.ب : 411

هاتف رقم : 99430988/96314204 - فاك�ش رقم : 25542282

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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مكتب �سرية الهادي وعبدالرحمن النافع و�سركاوؤهم 

حمامون وم�ست�سارون فـي القانون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة دبليو اأف بريد اأند ا�سو�سيت�ش ليمتد لل�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م

فـي  النافع و�شركاوؤهم - حمامون وم�شت�شارون  الهادي وعبدالرحمن  �شرية  يعلن مكتب 

ليمتد لال�شت�شارات  ا�شو�شيت�ش  اأند  بريد  اأف  دبليو  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه   - القانون 

وفقا   ،  1158399 بالرقم  الـتجــاري  ال�شجــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�شجــلـة   ، �ش.م.م  الهند�شية 

لقـــرار جمعيــة ال�شركــاء املوؤرخ 2017/8/31م ، وللم�شفــــي وحـــــده حــــــق متثيــــــل ال�شركــــة 

التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلــى   ، الغـــيــر  اأمــــام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ساطئ القرم - بناية الفنار - الطابق االأول

مبنى رقم : 569 - �سكة رقم : 3009

�ش.ب : 3552 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24573031 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب حافظ املحروقي و�سركاه 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة الزهرة الذهبية للم�ساريع واال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب حافظ املحروقي و�شركاه اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة الزهرة الذهبية للم�شاريع 

وال�شتثمار �ش.م.م ، وامل�شجـــلـة لـــدى اأمانــــــة ال�شجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1200947 ، وفقا 

لقـــرار جمعيــة ال�شركــاء املوؤرخ 2017/11/28م ، وللم�شفــــي وحـــــده حــــــق متثيــــــل ال�شركــــة 

التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلــى   ، الغـــيــر  اأمــــام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم : 308

�ش.ب : 1695 ر.ب : 114 حي امليناء

هاتف رقم : 24799755 فاك�ش رقم : 24786580 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة زياد وم�ساركوه �ش.م.م

يعلــن مكتــب اأحمــــد بن عبداللـــه ال�شنفـــري للمحامــاة وال�شت�شــارات القانونيــة اأنـه يقـــوم 

بت�شفيـــة �شركـة زياد وم�شاركوه �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 

وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــل  وللم�شفـي وحده   ،  1136666

اجلميـع مراجعة امل�شفــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلوير - جممع اليا�سمني - الطابق الثالث - وحدة رقم : 307

�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24486699

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة معهد التعمني والتدريب �ش.م.م

يعلــــن مكتـب اأحمــد بن عبداللـــه ال�شنفــري للمحامـــاة وال�شت�شــارات القانونيــة اأنـه يقــــوم 

بت�شفيـــة �شركـة معهد التعمني والتدريب �ش.م.م ، وامل�شجلــة لـدى اأمانـة ال�شجـل الـتجــاري 

بالرقـم 1541269 ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــة اأمــــام الغـــيـــر ، 

وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

اخلوير - جممع اليا�سمني - الطابق الثالث - وحدة رقم : 307

�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24486699

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز التجارة الدولية �ش.م.م

يقـــوم  اأنـه  القانونية  وال�شت�شارات  للمحاماة  ال�شنفري  عبداللـه  بن  اأحمد  مكتب  يعلــن 

بت�شفيـــة �شركـة مركز التجارة الدولية �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شجـل الـتجــاري 

بالرقــم 1202820 ، وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــــــي الت�شفيــــــة اأمــــام الغـــيـــــر ، 

وعلى اجلميـع مراجعة امل�شفــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

اخلوير - جممع اليا�سمني - الطابق الثالث - وحدة رقم : 307

�ش.ب : 64 ر.ب : 130

هاتف رقم : 24486699

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة متويل للتنمية العقارية �ش.م.م

يعلــن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـة متويل للتنمية 

العقارية �ش.م.م ، وامل�شجلــة لـدى اأمانـة ال�شجـل الـتجــاري بالرقـم 1097798 ، وفقا لتفاق 

ال�شركــاء املوؤرخ 2017/9/27م ، وللم�شفـــــي وحده حـــــق متثيــل ال�شركة فـــي الت�شفيــــة اأمام 

الغـــري ، وعلـــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131

هاتف رقم : 24665355 فاك�ش رقم : 24665350

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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مكتب امل�ست�سار للتدقيق واال�ست�سارات املحا�سبية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مغامرات ال�سندباد �ش.م.م

يعلــن مكتب امل�شت�شار للتدقيق وال�شت�شارات املحا�شبية اأنـه يقوم بت�شفية �شركة مغامرات 

ال�شندباد �ش.م.م ، وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1079882 ، وفقـــا لتفـــاق 

اأمام  الت�شفيـة  ال�شركة فـي  ، وللم�شفي وحده حـــــق متثيل  2017/9/17م  املـــوؤرخ  ال�شركاء 

ال�شركة  باأعمال  ، وعلى اجلميــــع مراجعـــــة امل�شفــــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق  الغـــري 

على العنوان الآتـي :

روي - احلي التجاري - مقابل بنك اأبوظبي الوطني

بناية رقم : 610 - الدور االأول - �سقة رقم : 4

هاتف رقم : 24704889 فاك�ش رقم : 24780886

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبجات العاملية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة  يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

جبجات العاملية �ش.م.م ، وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1091196 ، وفقا 

لقـــرار جمعيـــة ال�شركــاء املوؤرخ 2017/12/18م ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة 

فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر ، وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 3730 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24790736 فاك�ش رقم : 24780489

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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يحيى بن عبداللـه بن حممد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة امليداء �ش.م.م

يعلن يحيى بن عبداللـه بن حممد البو�شعيدي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة امليداء �ش.م.م , 

وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1596144 , وفقــا لقرار جمعيـــة ال�شركـــاء 

املوؤرخ 2017/12/17م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 1544 ر.ب : 133

هاتف رقم : 99369280

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مرت�سى بن حممد بن علي اللواتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجلر�ش الأزرق �ش.م.م

يعلن مرت�شى بن حممد بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة اجلر�ش الأزرق �ش.م.م , 

وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1583638 , وفقا لقرار جمعية ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/19م , وللم�شفي وحـده حق متثيــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 140 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99321763

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة احلائط املنيع �ش.م.م

يعلن مرت�شى بن حممد بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة احلائط املنيع �ش.م.م , 

وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1583611 , وفقا لقرار جمعية ال�شركاء 

اأمـــام  الت�شفيـــــة  فـــــي  ال�شركــــة  حـــــق متثيــــــل  , وللم�شفــــــي وحـــده  2017/12/19م  املـــوؤرخ 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 140 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99321763

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النظرة امل�ستقبلية للتجارة �ش.م.م

يعلن مرت�شى بن حممد بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة النظرة امل�شتقبلية للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1583590 , وفقا لقرار جمعية 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/19م , وللم�شفي وحده حــق متثيل ال�شركـة فــي الت�شفيــة اأمـام 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 140 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99321763

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سالـم بـن را�سـد بـن �سالـم املعمـري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رونق لوى للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعـلــن �شالـم بن را�شــد بن �شالــم املعمــري اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــــة رونــق لــوى للتجــارة 

واملقاولت - تو�شية , وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الــتجاري بالرقم 1018883 , وللم�شفـي 

وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

وليـة لـوى - مركـز الوليـة

 �ش.ب : 385 ر.ب : 325

هاتف رقم : 99597633

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

وليد بن حميد بن نا�سر احلو�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وادي ال�سماه للتجارة �ش.م.م

يعلن وليد بن حميد بن نا�شر احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة وادي ال�شماه للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1498843 , وفقا لقرار جمعية 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 9 ر.ب : 316

هاتف رقم : 92777478

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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هالل بن حممد بن عبداللـه اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأربيل للمنتجات الأ�سمنتية - ت�سامنية

يعـلــن هالل بن حممد بن عبداللـه اجلابري اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــة اأربيل للمنتجات 

 ،  1015617 الــتجـــاري بالرقـــم  اأمانــــة ال�شجــــل  لــــدى  , وامل�شجلــــــة  الأ�شمنتية - ت�شامنية 

وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة 

امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

وليـة �سحـار - مركـز الوليـة

 �ش.ب : 26 ر.ب : 322

هاتف رقم : 99013031

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الـدرع العربي املميـز للتجـارة - ت�سامنية

يعـلــن هالل بن حممد بن عبداللـه اجلابري اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــة الـــدرع العربي املميــز 

 ،  1170481 الــتجـــاري بالرقـــــم  اأمانــــة ال�شجــــل  لــــدى  , وامل�شجلــــــة  للتجـــــارة - ت�شامنيـــة 

وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة 

امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

وليـة �سحـار - مركـز الوليـة

 �ش.ب : 26 ر.ب : 322

هاتف رقم : 99013031

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سلطان بن حممد بن خمي�ش الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركةالأبراج الذهبية املتاألقة �ش.م.م

يعـلــن �شلطان بن حممد بن خمي�ش الهنائي اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــــة الأبــراج الذهبيــة 

املتاألـــقة �ش.م.م , وامل�شجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الــتجاري بالرقم 1157561 , وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام 

الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

وليـة عربي - حمافظة الظاهرة

 �ش.ب : 563 ر.ب : 612

هاتف رقم : 99020788

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حارب بن �سعيد بن �سليم الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة حارب بن �سعيد بن �سليم الهنائي واأخيه للتجارة - ت�سامنية

يعـلــن حارب بن �شعيد بن �شليم الهنائي اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــــة حارب بن �شعيــد بــن 

اأمانــــة ال�شجــــل الــتجاري  �شليـــم الهنائـــي واأخيـــه للتجــارة - ت�شامنية , وامل�شجلــــة لـــدى 

بالرقم 7032889 , وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/27م , وللم�شفـي وحده حق متثيــل 

ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

وليـة عربي - حمافظة الظاهرة

 �ش.ب : 9 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99646909

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عبدال�سالم بن �سالح بن حممد العو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الق�سور للعقارات وال�ستثمار - ت�سامنية

اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركــــة الق�شــور  يعـلــن عبــدال�شــالم بن �شالـــح بن حممـــد العو�شـــي 

للعقارات وال�شتثمار - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 3242005 ، 

وللم�شفــي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة 

امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

 �ش.ب : 22 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92070500

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

يو�سف بن علي بن مبارك البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بيداء الباطنة للتجارة - ت�سامنية

يعـلــن يو�شف بن علي بن مبارك البادي اأنـه يقوم بت�شفيـة �شركــة بيداء الباطنة للتجارة - 

ت�شامنيــة , وامل�شجلــة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 3216756 , وللم�شفــي وحده 

حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

 �ش.ب : 1309 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99620076

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سعيد بن �سامل بن خليفة الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة �سليمان بن �سعيد الهنائي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعـلــن �شعيد بن �شامل بن خليفة الهنائي اأنـه يقوم بت�شفيـة �شركــة �شليمان بن �شعيد الهنائي 

و�شركــاه للتجــارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 3155498 ، 

وللم�شفــي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فــي الت�شفيــة اأمـام الغـــيـر , وعلى اجلميع مراجعـة 

امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية لوى - مركز الولية

 �ش.ب : 81 ر.ب : 325

هاتف رقم : 99750937

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

خمي�ش بن علي بن �سامل الفزاري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة خمي�ش و�سامل اأبناء علي بن �سامل الفزاري للتجارة - ت�سامنية

يعـلــن خميـــ�ش بــن علــي بــن �شالــم الفزاري اأنـه يقوم بت�شفيـة �شركــة خمي�ش و�شامل اأبناء 

علي بن �شامل الفزاري للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 

3212661 , وللم�شفـــــي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيـــر , وعلــى 

اجلميع مراجعـة امل�شفـي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

وليــة �سحــــم 

 �ش.ب : 310 ر.ب : 115

هاتف رقم : 95537220

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اإبراهيم بن حممد بن �سلطان الأن�ساري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سوامخ �سحم للتجارة - ت�سامنية

يعـلــن اإبراهيم بن حممد بن �شلطان الأن�شاري اأنـه يقوم بت�شفيـة �شركــة �شوامــخ �شحــم 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 3169090 , وللم�شفـــــي 

وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 �ش.ب : 408 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99823332

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حمد بن �سامل بن حارب الربيكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة عبداللـه وحممد اأبناء �سالح بن علي املجيني للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حمد بن �شامل بن حارب الربيكي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة عبداللـه وحمـــمد اأبنـــاء 

�شالح بن علي املجيني للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلــــة لــــدى اأمانــــــة ال�شجـــــل الـتجــاري 

بالرقــــــم 1419404 , وللم�شفـــــي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , 

وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 770 ر.ب : 313

هاتف رقم : 99040879

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي 
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اإ�سحاق بن عمر بن �سيف التوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة النجوم امل�سيئة �ش.م.م

يعلــن اإ�شحاق بن عمر بن �شيف التوبي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة النجوم امل�شيئة �ش.م.م ,  

وامل�شجلـة لـدى اأمانــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقم 1007063 , وفقـــا لقرار جمعية ال�شركـــاء 

املـــوؤرخ 2017/12/19م , وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , 

وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 9 ر.ب : 614

هاتف رقم : 95153914

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حمود بن �سقر بن �سعيد ال�سقري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع جنوم بهالء للتجارة �ش.م.م

يعلــن حمود بن �شقر بن �شعيد ال�شقري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع جنوم بهالء 

للتجارة �ش.م.م , وامل�شجلـة لـدى اأمانــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقم 1014640 , وفقـــا لتفـــاق 

ال�شركـــــاء املـــــوؤرخ 2017/12/10م , وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

املعمورة - ولية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99365081

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عادل بن خلفان بن عبداللـه اجلابري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سفري العرب املتحدة �ش.م.م

يعلــن عادل بن خلفان بن عبداللـه اجلابري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة �شفري العرب املتحدة 

�ش.م.م , وامل�شجلـة لـدى اأمانــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقم 1162316 , وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/6م , وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , 

وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 1266 ر.ب : 132

هاتف رقم : 91002009

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرائدة لالأعمال واخلدمات �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة الرائدة لالأعمال  يعلــن عادل بن خلفان بن عبداللـه اجلابري 

واخلدمات �ش.م.م , وامل�شجلـة لـدى اأمانــــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقم 1208705 , وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/6م , وللم�شفـي وحده حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام 

الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 1266 ر.ب : 132

هاتف رقم : 91002009

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن حمود بن �سامل الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ما�سة العامرات لالإن�ساءات الهند�سية - تو�سية

العامرات  ما�شة  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  الوهيبـــي  �شالـــم  بن  بن حمـــود  يعلــن حمــمد 

لالإن�شاءات الهند�شية - تو�شية , وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 1285289 ، 

وفقا ملح�شر اجتماع ال�شركاء املوؤرخ 2017/7/27م , وللم�شفــــي وحده حـــــق متثيـل ال�شركــــة 

التي  الأمـور  امل�شفـــي فـي كافـة  , وعلــــى اجلميـــــع مراجعـــة  الغـــيــــــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية العامرات - بناية رقم : 1007 - الطابق الثاين - مكتب رقم : 26

�ش.ب : 661 ر.ب : 119

هاتف رقم : 99871018

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد الوهيبي و�سريكه للتجارة العامة �ش.م.م

يعلن حممد بن حمود بن �شامل الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة حممد الوهيبي و�شريكه 

للتجــارة العامـــة �ش.م.م , وامل�شجــلــة لدى اأمانــــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقم 1220280 , وفقا 

ال�شركـة  حـــــق متثيــــــل  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/7/31م  املوؤرخ  ال�شركاء  اجتماع  ملح�شر 

فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية العامرات - بناية رقم : 1007 - الطابق الثاين - مكتب رقم : 26

�ش.ب : 661 ر.ب : 119

هاتف رقم : 99871018

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممود بن ربيع بن �سويد اله�سامي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع دانة الدنيا احلديثة �ش.م.م

يعلــن حممود بن ربيع بن �شويد اله�شامي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع دانة الدنيا 

احلديثة �ش.م.م , وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 1081309 , وللم�شفــــي 

وعلــــى اجلميـــــع مراجعـــة   , الغـــيــــــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـــــة  حـــــق متثيــــــل  وحـــده 

امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 607 ر.ب : 620

هاتف رقم : 98981112

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

يا�سر بن خلف بن �سعيد احل�سرمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأرياف امل�سرق العربي �ش.م.م

يعلــن يا�شر بن خلف بن �شعيد احل�شرمي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة اأرياف امل�شرق العربي 

�ش.م.م , وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجــــاري بالرقــم 1721682 , وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/18م , وللم�شفي وحده حـق متثيــل ال�شركة فـي الت�شفيـة اأمـام الغـــيـر , وعلـى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــــع 

الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 60 ر.ب : 323

هاتف رقم : 95777774/99044808

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-253-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

خالد بن اإبراهيم بن حممد امليا�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة اإبراهيم بن حممد بن علي امليا�سي وولده للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة اإبراهيم بن حممد بن  يعلــن خالد بن اإبراهيم بن حممد امليا�شي 

الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانــــة  لــدى  , وامل�شجلـــة  امليا�شـــــي وولـــده للتجـــارة - ت�شامنيـــة  علــي 

 , الغـــيــر  اأمــــام  الت�شفيـــة  فــي  ال�شركــــة  متثيل  حـــــق  وحده  وللم�شفـي   ,  3209334 بالرقــــم 

وعلى اجلميـــع مراجعــــة امل�شفـــي فـي كافـــة الأمــــور التــي تتعلــــق باأعمـــــال ال�شركـــة عـــلى 

العنوان الآتـي :

ولية �سنا�ش - مركز الولية

هاتف رقم : 99264640

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سعيد بن خلفان بن �سعيد احل�سني 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الواقعية �ش.م.م

يعلــن �شعيــد بن خلفــان بن �شعيـــد احل�شنـــي اأنـه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة الواقعيـــة �ش.م.م , 

وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 1562207 ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور  ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 992 ر.ب : 130 العذيبة

هاتف رقم : 99345298

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن حميد بن �سعيد الها�سمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فولذ ال�سحراء �ش.م.م

فـــولذ ال�شحـــراء  اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة  يعلــن حممد بن حميد بن �شعيد الها�شمــي 

جمعية  لقرار  وفقا   ,  1191953 بالرقم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة   , �ش.م.م 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م , وللم�شفــــي وحـده حـــــق متثيــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 372 ر.ب : 133

هاتف رقم : 94929492

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز نا�سر لل�سيارات �ش.م.م

يعلــن حممد بن حميد بن �شعيد الها�شمـي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة مركــز نا�شــر لل�شــيارات 

�ش.م.م , وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1614100 , وفقـــا لقـــرار جمعية 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/12م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 372 ر.ب : 133

هاتف رقم : 94929492

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اأحمد بن �سيف بن علي املحاربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرتفعات وادي غدان للتجارة - تو�سية

يعلن اأحمد بن �شيف بن علي املحاربي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة مرتفعات وادي غدان للتجارة - 

تو�شيــــــة , وامل�شجــلــــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1166409 ,  وفقـــا لتـــفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 84 ر.ب : 418

هاتف رقم : 92263308

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرا�سي �سناو للتجارة - تو�سية

يعلن اأحمد بن �شيف بن علي املحاربي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة مرا�شي �شناو للتجارة - تو�شية , 

وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1166407 , وفقا لتفاق ال�شركــاء املــوؤرخ 

 , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـة  حـــــق متثيــــــل  , وللم�شفــــي وحـــده  2017/12/12م 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 84 ر.ب : 418

هاتف رقم : 92263308

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة عجائب اأر�ش اخلوير �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شيف بن علي املحاربي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة عجائب اأر�ش اخلوير �ش.م.م , 

وامل�شجــلــــة لـدى اأمانــــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1228350 ,  وفقا لتـــفاق ال�شركاء املوؤرخ 

 , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـة  حـــــق متثيــــــل  , وللم�شفــــي وحـــده  2017/12/12م 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 84 ر.ب : 418

هاتف رقم : 92263308

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�ساتني �سراب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

للتجـــارة  �شــراب  ب�شاتني  �شركـة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  املحاربي  بن علي  �شيف  بن  اأحمد  يعلن 

واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجــلــــة لـدى اأمانــــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم 1173202 ,  وفقـــا 

2017/12/12م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي  لتـــفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلى   , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 84 ر.ب : 418

هاتف رقم : 92263308

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عمار بن يا�سر بن حمد الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبناء يا�سر للتجارة - ت�سامنية

اأبنــاء يا�شــر للتجــارة -  اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة  يعلن عمار بن يا�شر بن حمد الهنائي 

ت�شامنيــة , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 3307492 , وفقا لقرار جمعية 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/11م , وللم�شفي وحــده حق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 27 ر.ب : 315

هاتف رقم : 95205393

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

علي بن عبداللـه بن اإ�سماعيل الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ب�سنت للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن عبداللـه بن اإ�شماعيل الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـــيــة �شركـــة ب�شـــنت للتجـــارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1684361 , وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلوير ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 252 ر.ب : 113

هاتف رقم : 99015661

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علي بن �سعيد بن �سعيد ال�سوافـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املربع العاملية للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن �شعيد ال�شوافـي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة املربع العاملية للم�شاريع 

املتكاملة �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1205556 , وفقا لتفاق 

ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/5م ,  وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 327 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99450569

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اليمان الدولية �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن �شعيد ال�شوافـي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة اليمان الدولية �ش.م.م , 

وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1074770 , وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

2017/12/5م , وللم�شفي وحده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى 

اجلميـع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 327 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99450569

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دارين العاملية للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلــن علي بن �شعيد بن �شعيد ال�شوافـي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة دارين العاملية للم�شاريع 

املتكاملة �ش.م.م , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1165520 , وفـــقـا لقـــرار 

ال�شركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/5م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام 

الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 327 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99450569

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

خالد بن �سعيد بن �سالح الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة لويان للت�سويق واخلدمات �ش.م.م

يعلـــن خالــــد بن �شعيـــد بن �شالـــح الوهيبـــي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة لويــــان للت�شويـــق 

واخلدمات �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1656392 , وفقـــا 

فـــــي  ال�شركـة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/11/29م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لقـــرار 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلى   , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

بالقرب من مدر�سة احل�سارة للتعليم الأ�سا�سي

�ش.ب : 1108 ر.ب : 131

هاتف رقم : 99441442

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي 
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خالد بن �سعيد بن حمود الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأمواج العامرات للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �شعيد بن حمود الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة اأمواج العامرات للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1054390 , وفقا لقرار ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/12م , وللم�شفـي وحده حق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 365 ر.ب : 119

هاتف رقم : 99850088

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سموخ الروي�ش للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن خالد بن �شعيد بن حمود الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة �شموخ الروي�ش للتجارة 

واملقــــاولت �ش.م.م , وامل�شجــلــــة لــــــدى اأمانـــــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1670654 , وفقا 

لقرار ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م , وللم�شفي وحده حـق متثيل ال�شركـة فـي الت�شفيــــة 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 365 ر.ب : 119

هاتف رقم : 99850088

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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خلفان بن �سامل بن هوي�سل احلب�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سواحل ال�سيب - تو�سية

 - ال�شيب  �شواحل  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه  بن هوي�شل احلب�شي  �شامل  بن  يعلن خلفان 

, وللم�شفـــي وحـده   1546937 اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  , وامل�شجــلـة لـدى  تو�شية 

حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1238 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99807079

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بركات املدينة العقارية �ش.م.م

يعلن خلفان بن �شامل بن هوي�شل احلب�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة بركات املدينة العقارية 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1219488 , وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1238 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99807079

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن حمود بن حمد احلرا�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اخليزران احلديثة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة م�شاريع اخليزران  يعلن حممد بن حمود بن حمد احلرا�شي 

احلديثة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم 1023270 , وفقا لقرار 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/13م , وللم�شفي وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 871 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99226117

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

عبداللـه بن �سعيد بن عبيد ال�سيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة عبداللـه بن �سعيد بن عبيد ال�سيدي واأولده للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �شعيد بن عبيد ال�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة عبداللـه بن �شعيد بن 

الـتجاري  ال�شجــل  اأمانـة  لـدى  وامل�شجــلـــة   , تو�شيـــة   - للتجـــارة  واأولده  ال�شيـــدي  عبيـــد 

 , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـة  , وللم�شفي وحـده حـق متثيــــــل   3173224 بالرقم 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

ولية �سحم - مركز الولية

هاتف رقم : 99332692

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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هالل بن حممد بن غدير املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرا�سي �سحار املميزة �ش.م.م

يعلن هالل بن حممد بن غدير املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة مرا�شي �شحار املميزة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم 1130551 , وللم�شفي وحـده حـق 

متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 267 ر.ب : 321

هاتف رقم : 92376838

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

يحيى بن يو�سف بن �سنان املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة عبداللـه بن حممد بن عبداللـه املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن يحيى بن يو�شف بن �شنان املعمري اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة عبداللـه بن حممد بن 

عبداللـــه املعمــري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري 

 , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـة  , وللم�شفي وحـده حـق متثيــــــل   3205770 بالرقم 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 455 ر.ب : 321

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عمر بن �سامل بن خ�سيف ال�سام�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املهند�سون ال�ست�ساريون العمانيون �ش.م.م

يعلن عمر بن �شامل بن خ�شيف ال�شام�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة املهند�شون ال�شت�شاريون 

العمانيون �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم 1215671 , وفقا لقرار 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/11/27م ,  وللم�شفي وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 3140 ر.ب : 112

هاتف رقم : 92286608

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإبراهيم بن حممد بن �سامل الدغي�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الجتهاد اخلليجية للتجارة �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن حممد بن �شامل الدغي�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة الجتهاد اخلليجية 

1035306 , وفقا لقرار  اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم  للتجارة �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ,  وللم�شفي وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام 

الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 275 ر.ب : 620 �سمائل

هاتف رقم : 99239023

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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زايد بن خلفان بن �سليمان الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ليايل املجد للتجارة �ش.م.م

يعلن زايد بن خلفان بن �شليمان الهنائي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة ليايل املجد للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1027403 , وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2018/1/6م , وللم�شفـــي وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 155 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99026012

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

جمعة بن �سعبان بن غريب الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قرن الفر�ش للتجارة - ت�سامنية

يعلن جمعة بن �شعبان بن غريب الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة قرن الفر�ش للتجارة - 

ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1499033 , وفقا لقرار ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفـــي وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 123 ر.ب : 600

هاتف رقم : 99424071

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-266-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

عبدالرحمن بن عبداللـه بن را�سد الغيالين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سايل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمـــن بن عبداللــــه بن را�شــــد الغيالنـــي اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــــة �شركـــة اأ�شايــل 

اجلزيرة للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 4088417 ، 

وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/11م , وللم�شفـــي وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلى   , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1155 ر.ب : 411

هاتف رقم : 99310316

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سعيد بن �سالح بن �سعيد املخيني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الت�سكيالت الراقية للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــــة �شركـــة الت�شكيالت الراقية  يعلن �شعيد بن �شالح بن �شعيد املخيني 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 1052662 ,  وللم�شفـــي 

وحـده حـق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 214 ر.ب : 101 �سور

هاتف رقم : 92520717

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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فاطمة بنت علي بن عبداللـه البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مرايا الب�ش للتجارة - ت�سامنية

تعـلــن فاطمة بنت علي بن عبداللـه البادي اأنـها تقوم بت�شفيـة �شركــة مرايا الب�ش للتجارة - 

ت�شامنـــية , وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم 1000476 , وللم�شفــية وحدها 

اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفـية فـي  حـــــق متثيــــل ال�شركــة فـــــي الت�شفيــــة 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

وليــة �سحــــم - مركــز الوليــة

هاتف رقم : 97575908

كمــــا تدعــــو امل�شفـيــة مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــية

حممد بن مرهون بن �سيف املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة حممد بن مرهون بن �سعيد املعمري وولده للتجارة - تو�سية

اأنـه يقـــــوم بت�شفيــة �شركـة حممد بن مرهون بن  يعلن حممد بن مرهون بن �شيف املعمري 

الـتجــاري  ال�شجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  , وامل�شجــلـة  املعمــري وولــده للتجـــارة - تو�شــــية  �شعيــد 

بالرقـم 3107922 , وفقـــا لتفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/13م , وللم�شفـــي وحـده حـق 

متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلو�ش - ولية ال�سيب

�ش.ب : 5 ر.ب : 101

هاتف رقم : 97007005

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-268-
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جابر بن �سعيد بن عبداللـه الهاليل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع مرتفعات الوطنية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلــن جابـــر بن �شعيـــد بن عبداللـه الهاللــي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة م�شاريـــع مرتفعات 

الوطنيــة للتجــارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقـــم 

1080424 , وفقـــا لقـــرار ال�شركــاء املوؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور  ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 474 ر.ب : 329

هاتف رقم : 99828844

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

يحيى بن نا�سر بن حممد ال�ساملي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سما بلودان �ش.م.م

يعلــن يحيى بن نا�شر بن حممد ال�شاملي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة �شما بلودان �ش.م.م , 

وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1087062 , وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

 , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـة  حـــــق متثيــــــل  , وللم�شفــــي وحـــده  2017/12/30م 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 44 ر.ب : 315 ال�سويــق

هاتف رقم : 99000330

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-269-
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عبداللـه بن را�سد بن �سيف ال�سويل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة �سامل �سيف ال�سويل وعبداللـه را�سد ال�سويل - ت�سامنية

يعلــن عبداللـه بن را�شد بن �شيف ال�شويل اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة �شامل �شيف ال�شويل 

وعبداللـه را�شد ال�شويل - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقـــم 

1200194 , وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/28م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور  ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 92 ر.ب : 300 امل�سنعـــة

هاتف رقم : 99454099

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سعيد بن �سامل بن حمود الناعبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة �سعيد وحبيب اأبناء �سامل بن حمود الناعبي - ت�سامنية

اأبناء  وحبيب  �شعيد  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه  الناعبي  بن حمود  �شامل  بن  �شعيد  يعلــن 

�شالــم بن حمــود الناعبــي - ت�شامنيــة , وامل�شجــلـة لدى اأمانــــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــــم 

6077846 , وفقــا لتفــــاق ال�شركــــاء املـــــوؤرخ 2018/1/3م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور  ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية دماء والطائني - حمافظة �سمال ال�سرقية 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن �سامل بن �سعيد البو�سافـي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الروابي املتحدة للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م

املتحدة  الروابي  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شافـي  �شعيد  بن  �شامل  بن  يعلــن حممد 

 ،  1080239 الـتجــاري بالرقـم  اأمانة ال�شجل  , وامل�شجــلـة لدى  للم�شاريــع ال�شاملــة �ش.م.م 

وفقــا لقرار ال�شركــــاء املـــــوؤرخ 2017/12/14م , وللم�شفــــي وحــده حــق متثيـــل ال�شركـة فـــــي 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

روي - ولية مطرح

�ش.ب : 2613 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99812220

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اأحمد بن �سعيد بن ن�سري الأغربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طيور احلاجر للتجارة واملقاولت

يعلــن اأحمد بن �شعيد بن ن�شري الأغربي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة طيور احلاجر للتجارة 

واملقاولت , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1033344 , وفقـا لقرار ال�شركـاء 

 , الغيــر  اأمـام  ال�شركـة فـي الت�شفيـة  , وللم�شفــــي وحــده حــق متثيــل  2018/1/1م  املـــــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

ولية دماء والطائني - حمافظة �سمال ال�سرقية

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سامل بن �سعيد بن عامر احلارثي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بهجة الغالجي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن �شامل بن �شعيد بن عامر احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة بهجـــة الغالجـــي للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجــلـــة لــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجـــاري بالرقــم 1137217 , وفقــــا 

الت�شفية  فـي  ال�شركـة  وللم�شفي وحده حــق متثيــل   , 2018/1/4م  املـوؤرخ  ال�شركـاء  لقرار 

اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

ولية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب : 419 ر.ب : 55

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

يا�سر بن حميد بن �سعيد احلارثي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة يا�سمني القابل للتجارة واملقاولت

يعلــن يا�شر بن حميد بن �شعيد احلارثي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة يا�شمني القابل للتجارة 

واملقاولت , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1172092 , وفـــقـا لقرار ال�شركاء 

املــــوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

ولية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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يعقوب بن عبداللـه بن را�سد الربخي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأطالل املرموم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

املرمـــوم  اأطـــالل  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه  الربخي  را�شد  يعلــن يعقوب بن عبداللـه بن 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1123366 ، 

وفقـــا لقرار ال�شركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفـــي وحده حــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي 

الت�شفية اأمام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمور التــي تتعلق باأعمال 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سعيد بن علي بن �سعيد الرواحي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مناظر الو�سل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن �شعيد بن علي بن �شعيد الرواحي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة مناظر الو�شل للتجارة 

 ،  1102965 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــــة   , ت�شامنية   - واملقاولت 

ال�شركـة  متثيـــــل  حــق  وحده  وللم�شفي   , 2017/12/25م  املــــوؤرخ  ال�شركـــــاء  لقرار  وفــقـــا 

فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية  

�ش.ب : 27 ر.ب : 423

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-273-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

عا�سم بن عبدالعزيز بن عبدالرحيم الرئي�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مبادرة العاملية �ش.م.م

يعلــن عا�شــم بن عــبدالعزيز بـــن عبدالرحيم الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة مبـــادرة 

1032838 , وفـــقـا لقرار  العاملية �ش.م.م , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 

ال�شركاء املــــوؤرخ 2017/11/5م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام 

الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1418 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99358400

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ه�ساب امل�سريب للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلــن عا�شــم بن عــبدالعزيز بـــن عبدالرحيم الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة ه�شـــاب 

اأمانــة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم  امل�شيـــرب للتجــــارة واملقــــاولت �ش.م.م , وامل�شجــلـة لدى 

1035675 , وفقـا لقرار ال�شركاء املــــوؤرخ  2017/11/5م , وللم�شفي وحده حــق متثيـل ال�شركـة 

فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1418 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99358400

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-274-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

علي بن ح�سن بن عبدالر�سول اللواتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي وجعفر اأبناء عبدالر�سول للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة علـــي وجعفـــر  اللواتي  بــن عبـــدالر�شـــول  يعلــن علي بن ح�شن 

اأبنـــاء عبدالر�شـــول للتجـــارة - ت�شامنيــة , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 

1095595 , وفـــقـا لقـــرار ال�شركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/11م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل 

ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي 

تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1626 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99388444

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الطابوق الفني - تو�سية

يعلــن علي بن ح�شن بــن عبـــدالر�شـــول اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة الطابوق الفني - 

تو�شية  , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1028502 , وفـــقـا لقـــرار ال�شركــــاء 

املــــوؤرخ 2017/12/11م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 1626 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99388444

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

حمد بن عبداللـه بن �سامل ال�سابقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سابقي والرواحي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلــن حمد بن عبداللـه بن �شامل ال�شابقي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة ال�شابقي والرواحي 

 ،  1168790 بالرقـم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانة  , وامل�شجــلـة لدى  للتجـــارة واملقاولت �ش.م.م 

فـي  ال�شركـة  , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل  2017/12/11م  املــــوؤرخ  ال�شركـاء  وفقـا لقرار 

الت�شفية اأمام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمور التــي تتعلق باأعمال 

ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 1707 ر.ب : 111

هاتف رقم : 92395005

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

جالل بن عيد بن حمود اليعقوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الهند�سية خلراطة وحدادة املعادن �ش.م.م

الهند�شية خلراطة  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه  اليعقوبي  بن حمود  بن عيد  يعلــن جالل 

وحدادة املعادن �ش.م.م , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1260626 , وفقـا 

لقرار ال�شركـاء املــــوؤرخ 2017/12/13م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية 

اأمام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمور التــي تتعلق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 174 ر.ب : 101

هاتف رقم : 99883373

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سيف بن عبداللـه بن �سيف احلمرا�سدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سباح الر�ستاق للتجارة �ش.م.م

يعلــن �شيف بن عبداللـه بن �شيف احلمرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة �شباح الر�شتاق 

للتجارة �ش.م.م , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1202801 , وفـــقـا لقرار 

ال�شركاء املــوؤرخ 2017/12/27م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام 

الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 218 ر.ب : 318 الر�ستـــاق 

هاتف رقم : 91899998/95512155

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سامل بن خليفة بن خلفان احلجري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة منارة احلوية للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �شامل بن خليفة بن خلفان احلجري اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة منارة احلوية للتجارة - 

ت�شامنيـــة , وامل�شجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 6089739 , وفــقــــا لقـــرار 

ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2017/12/31م , وللم�شفي وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام 

الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

ولية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

اإبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة الروي�ش الهند�سية لالإن�ساءات والتجهيزات ال�سناعية وال�سيانة - تو�سية

يعلــن اإبراهيم بن ح�شن بن عي�شى الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة الروي�ش الهند�شية 

لالإن�شاءات والتجهيزات ال�شناعيــة وال�شيانة - تو�شـــية , وامل�شجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�شجـــل 

الـتجــــاري بالرقــــم 1028675 , وفــقـــا لتفــــاق ال�شركـــــاء املــــوؤرخ 2017/12/28م , وللم�شفي 

وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 210 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99209694

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سليمان بن �سيف بن حامد الرجيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اخلليجية للبناء والتطوير - ت�سامنية

للبناء  اخلليجية  �شركـة  بت�شفية  يقــوم  اأنـه  الرجيبي  حامد  بن  �شيف  بن  �شليمان  يعلــن 

 ،  1128824 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــــة   , ت�شامنية   - والتطويـــر 

ال�شركـة  حــق متثيـــــل  وللم�شفي وحده   , 2017/12/26م  املــــوؤرخ  ال�شركـــــاء  وفــقـــا لتفــــاق 

فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 307 ر.ب : 329

هاتف رقم : 95577307

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حامد بن �سامل بن را�سد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعلة املجد للتجارة - تو�سية

يعلــن حامد بن �شامل بن را�شد املعمري اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركــــة �شعلة املجد للتجارة - 

تو�شيـــــة , وامل�شجلــــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجـاري بالرقــم 3000036 , وللم�شــفي وحـــده 

حــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحم - مركز الولية

�ش.ب : 136 ر.ب : 326

هاتف رقم : 99448051

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإ�سماعيل بن يو�سف بن �سليمان البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبناء يو�سف للتجارة - ت�سامنية

اأبنـــاء يو�شـــف  اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة  اإ�شماعيل بن يو�شـــف بن �شليمان البلو�شي  يعلــن 

 ،  1023915 بالرقــــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلــــة   , ت�شامنيــــة   - للتجـــــارة 

ال�شركـة  حــق متثيـــــل  وللم�شفي وحده   , 2017/12/20م  املــــوؤرخ  ال�شركـــــاء  وفــقـــا لتفــــاق 

فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية الر�ستـــاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 638 ر.ب : 114

هاتف رقم : 92248480

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

يو�سف بن علي بن بالل البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة يو�سف وحممد اأبناء علي بن بالل البلو�سي للتجارة

يعلــن يو�شـــف بـــن علـــي بن بـــالل البلو�شـــي اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــــة �شركـــة يو�شـــف وحمـــمد 

اأبناء علي بن بالل البلو�شي للتجارة , وامل�شجــلـة لدى اأمانــــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 

, وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2018/1/2م  املــوؤرخ  ال�شركــاء  , وفقــا لتفــاق   1155873

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور  ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99572615

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

حممد بن علي بن بالل البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة عيادة يو�سف بن علي بن بالل البلو�سي و�سريكه - ت�سامنية

يعلــن حممد بن علي بن بالل البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة عيادة يو�شف بن علــي بن 

اأمانــــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم  بـــالل البلو�شــي و�شريكه - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لدى 

1352555 , وفقــــا لتفــاق ال�شركــاء املــوؤرخ 2017/12/26م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور  ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 278 ر.ب : 312 

هاتف رقم : 99415571

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

خمي�ش بن حممد بن مبارك اآل عبدال�سالم

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بن �سقر للتجارة - ت�سامنية

�شقـــر  بــن  �شركـة  بت�شفية  يقــوم  اأنـه  اآل عبدال�شالم  بن مبارك  يعلــن خمي�ش بن حممد 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقــم 3137864 , وللم�شفي 

وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحم - مركز الولية

�ش.ب : 111 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99319449

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

وليد بن نا�سر بن خلفان احلو�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وليد وهيثم احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلــن وليد بن نا�شر بن خلفان احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة وليد وهــيثم احلديــثة 

للتجـــارة �ش.م.م , وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقــم 1288514 , وللم�شفي 

وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 136 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92218787

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

دروي�ش بن حممد بن �سعيد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مل�سات الباطنة املتحدة - ت�سامنية

يعلــن درويـــ�ش بن حممـــد بن �شعيـــد البلو�شـــي اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركــــة مل�شــات الباطــنة 

املتحدة - ت�شامنية , وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقــم 1158083 , وللم�شفي 

وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 99205983

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإبراهيم بن يو�سف بن �سعيد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة اإبراهيم بن يو�سف بن �سعيد البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بــن  اإبراهيم  اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركــــة  اإبراهيـــم بن يو�شـــف بن �شعـــيد البلو�شـــي  يعلــن 

يو�شــف بــن �شعيد البلو�شي و�شريكه للتــجارة - ت�شامنيــة , وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجـــل 

اأمـام  الت�شفية  فـي  ال�شركـة  متثيـــــل  حــق  وحده  وللم�شفي   ,  3183866 بالرقــم  الـتجـاري 

الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

هاتف رقم : 97376166

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

-282-



اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

عامر بن حمد بن �سعيد ال�سبلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سروح الطريف للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن عامـــر بــن حمـــد بــن �شعيـــد ال�شبلـــي اأنـه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركــــة �شـــروح الطريـــف 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقــم 1070547 ، 

وللم�شــفي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

هاتف رقم : 95081238

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

�سيف بن نا�سر بن را�سد الأ�سخري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة التاأين للتجارة - تو�سية

 - للتجـــارة  التاأين  �شركـــة  بت�شفيــة  يقـــوم  اأنـه  الأ�شخري  را�شد  بن  نا�شر  بن  �شيف  يعلن 

تو�شية , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانـــــة ال�شجــــــل الـتجــــاري بالرقـــــــم 3147657 , وللم�شفــــي وحـده 

اأمـام الغـــيــر , وعلـى اجلميـــع مراجعـــــــة امل�شفــــــي  حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 102 ر.ب : 311

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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عبدالرحمن بن خمي�ش بن غميل ال�سكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة خمي�ش وعبداللـه اأبناء غميل بن �سافـي ال�سكري - ت�سامنية

يعلــن عبدالرحمن بن خمي�ش بن غميل ال�شكري اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـة خمي�ش وعبداللـه 

اأبــناء غميــل بــن �شافـــي ال�شكــري - ت�شامنيـــة , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانـــــة ال�شجـــل الـتجــــاري 

بالرقـــــم 7005393 , وفقــا لتفــاق ال�شركــاء املــوؤرخ 2018/1/3م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق 

متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 266 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99750240

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

عبداللـه بن �سعيد بن زهران العربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساحة الفردو�ش للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن عبداللــه بن �شعيـــد بن زهــران العربي اأنـه يقــوم بت�شفيــــة �شركــــة �شاحــة الفــردو�ش 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 5144000 ، 

وفقــا لتفــاق ال�شركــاء املــوؤرخ 2018/1/1م , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلى   , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 3 ر.ب : 617

هاتف رقم : 99360605

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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 خالد بن علي بن حامد العربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية

 ل�سركة عبداللـه بن علي بن حامد العربي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن خالد بن علي بن حامد العربي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـة عبداللـه بن علي بن حامد 

العربي و�شريكه للتجارة - ت�شامنيـــة , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانـــــة ال�شجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 

3148963 , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى 

اجلميـــع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سنا�ش - مركز الولية

�ش.ب : 397 ر.ب : 324

هاتف رقم : 99316636

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة خالد بن علي بن حامد العربي وولده للتجارة - تو�سية

يعلــن خالد بن علي بن حامد العربي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركة خالد بن علي بن حامد 

العربي وولده للتجارة - تو�شية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 3146324 ، 

وللم�شفـــــــي وحــــــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــــــة فـــــي الت�شفيـــــــة اأمـام الغـــيـــــر , وعلـــى اجلمـــــيع 

مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سنا�ش - مركز الولية

�ش.ب : 397 ر.ب : 324

هاتف رقم : 99316636

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علي بن خلفان بن علي الغيثي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املطالع التجارية - ت�سامنية

يعلــن علي بن خلفان بن علي الغيثي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة املطالع التجارية - ت�شامنية ، 

, وللم�شفــــي وحـــده حـــــق   8042691 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�شجــلـة 

متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية الربميي

�ش.ب : 136 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99356625

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

في�سل بن ربيعه بن �سامل الربيعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة موؤ�س�سة الهالل الأخ�سر للتطوير والتنمية - ت�سامنية

يعلــن في�شل بن ربيعه بن �شامل الربيعي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة موؤ�ش�شة الهالل الأخ�شر 

للتطوير والتنمية - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1009211 ، 

ال�شركـة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/21م  املــوؤرخ  ال�شركــاء  وفقــا لتفــاق 

فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية عربي - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 466 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99464684

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سيف بن �سامل بن ظعني ال�سبلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نربا�ش ال�سلطنة املتحدة - ت�سامنية

 - املتحدة  ال�شلطنة  نربا�ش  �شركـة  بت�شفية  يقــوم  اأنـه  ال�شبلي  ظعني  بن  �شامل  بن  �شيف  يعلــن 

وللم�شفــــي   ,  1149014 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�شجــلـة   , ت�شامنية 

وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 936 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99792745

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة دانة الغيل للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  الغيل  دانة  �شركـة  بت�شفية  يقــوم  اأنـه  ال�شبلي  بن ظعني  �شامل  بن  �شيف  يعلــن 

وللم�شفــــي   ,  3153053 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�شجـــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�شجــلـة   , ت�شامنية 

وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

�ش.ب : 936 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92510257

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن عبدالباقي الك�سري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طه للخدمات ال�سناعية �ش.م.م

ال�شناعية  يقــوم بت�شفية �شركـة طه للخدمات  اأنـه  الك�شري  يعلــن حممد بن عبدالباقي 

وحـــده  وللم�شفــــي   ,  1154565 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لـدى  وامل�شجــلـة   , �ش.م.م 

اأمـــام الغـــيــر , وعلى اجلميــــع مراجعـــــة امل�شفــــي  حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 789 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92343500

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�سي وعي�سى بن علي بن ح�سن املعمري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة �ساخمات �سحار للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�شي وعي�شى بن علي بن ح�شن املعمري اأنـهما يقومان 

بت�شفية �شركـة �شاخمات �شحـــار للتجــارة واملقــاولت - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة 

فـــــي  ال�شركـة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــدهما  وللم�شفيني   ,  1092927 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــيني فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية �سحار - مركز الولية

هاتف رقم : 99699657

كمــــا يدعــــو امل�شفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـيني 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــيان
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حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�سني واأولده للتجارة - تو�سية

يعلــن حممد بن عبداللـه بن حممد احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة حممد بن عبداللـه 

بن حممد احلو�شني واأولده للتجارة - تو�شية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 

بالرقـم 3144356 , وللم�شفــي وحـــده حـق متثيــــــل ال�شركة فـــــي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيــر , 

على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التي  الأمـــور  كافـة  فـي  امل�شفــــي  مراجعــــــــة  اجلميــــــع  وعلــــى 

العنوان الآتـي :

ولية �سحم - مركز الولية

�ش.ب : 225 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99379657

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

عبداللـه بن �سامل بن �سباح الرحبي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سقور حفيت للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �شامل بن �شباح الرحبي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة �شقور حفيت للتجارة - 

تو�شية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 8079838 , وللم�شفي وحـــده حـــــق 

متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 175 ر.ب : 117

هاتف رقم : 95862118

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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علي بن حمد بن �سيف البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة اأبو عزان الذهبية للتجارة - تو�سية

يعلــن علي بن حمد بن �شيف البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة اأبو عزان الذهبية للتجارة - 

وحـــده  وللم�شفــــي   ,  1110919 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لـدى  وامل�شجــلـة   , تو�شية 

اأمـــام الغـــيــر , وعلى اجلميــــع مراجعـــــة امل�شفــــي  حـــــق متثيــــــل ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيــــــة 

فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة الربميي

هاتف رقم : 92290097

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اأحمد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة اأحمد وحممود اأبناء �سعيد بن �سليمان احلو�سني للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �شعيد بن �شليمان احلو�شني اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة اأحمد وحممود اأبناء 

�شعيد بن �شليمان احلو�شني للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 

بالرقـم 1063497 , وللم�شفي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 2 ر.ب : 518

هاتف رقم : 99541027

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�ساهدة بنت فريي بن ها�سم الزدجالية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنائن اخلو�ش للتجارة �ش.م.م

اأنـها تقــوم بت�شفية �شركـة جنائن اخلو�ش  تعلــن �شاهدة بنت فريي بن ها�شم الزدجالية 

للتجارة �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجـــاري بالرقـــــم 1784200 , وفقــا لتفاق 

ال�شركــــاء املــــوؤرخ 2017/12/19م , وللم�شفــــية وحـــدها حـــــق متثيــل ال�شركـــــة فـــــي الت�شفيـة 

اأمـــام الغـــيــر , وعلى اجلميع مراجعـة امل�شفية فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط - ولية ال�سيب - املعبيلة اجلنوبية

هاتف رقم : 92565075

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــية

خلفان بن عبداللـه بن �سعيد العامري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سقور �ساطي الويز للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن خلفان بن عبداللـه بن �شعيد العامري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة �شقور �شاطي الويز 

  ، للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقـــم 1097499 

وفقــا لتفاق ال�شركاء املــوؤرخ 2017/12/26م , وللم�شفي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي 

تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  مراجعـــة  اجلميـــع  وعلى   , الغـــيــر  اأمـام  الت�شفيــــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 398 ر.ب : 120

هاتف رقم : 99209116

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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يحيى بن عي�سى بن �سامل الريامي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة حممد بن �سعيد ومو�سى بن عي�سى بني توبة - ت�سامنية

يعلن يحيى بن عي�شى بن �شامل الريامي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة حممد بن �شعيد ومو�شى 

بن عي�شى بني توبة - ت�شامنية , وامل�شجــلة لــدى اأمانــــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم 5042054 ، 

فــي  ال�شركة  , وللم�شفي وحده حق متثيــــل  2017/12/10م  املــوؤرخ  ال�شركاء  وفقــــا لتفاق 

الت�شفية اأمام الغـــيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمــال 

ال�شركــة على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط - الغربة اجلنوبية

�ش.ب : 3502 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 95033141

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املركز الأهلي للخدمات - ت�سامنية

يعلن يحيى بن عي�شى بن �شامل الريامي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة املركز الأهلي للخدمات - 

وفقـــــــا لتفاق   ,  5101603 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـدى  وامل�شجــلـة   , ت�شامنية 

, وللم�شفي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة  2017/12/10م  املــوؤرخ  ال�شركاء 

اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط - الغربة اجلنوبية

�ش.ب : 3502 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 95033141

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة مو�سى بن عي�سى التوبي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن يحيى بن عي�شى بن �شامل الريامي اأنـه يقــوم بت�شفية �شركـة مو�شى بن عي�شى التوبي 

و�شركاه للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 5048117 ، 

ال�شركـــــة  , وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/10م  املــوؤرخ  ال�شركاء  وفقــا لتفاق 

التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفــــي  وعلى اجلميــــع مراجعـــــة   , الغـــيــر  اأمـــام  الت�شفيــــــة  فـــــي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة م�سقط - الغربة اجلنوبية

�ش.ب : 3502 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 95033141

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة منارة الو�سطى �ش.م.م

يعلــن يحيى بن عي�شى بن �شامل الريامي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركة منارة الو�شطى �ش.م.م , 

وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجاري بالرقــم 6079083 , وفقـــا لتفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 

 , الغـــيـــر  اأمـام  فـــــي الت�شفيــــة  2017/12/10م , وللم�شفـــي وحــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــــة 

وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

حمافظة م�سقط - الغربة اجلنوبية

�ش.ب : 3502 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 95033141

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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خالد بن مرهون بن ن�سيب اليعقوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خديجة بنت مرهون اليعقوبي - ت�سامنية

يعلــن خالد بن مرهون بن ن�شيب اليعقوبي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة خديجة بنت مرهون 

7077432 , وفقـــا  اليعقوبي - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

لتفـــاق ال�شركاء املـــوؤرخ 2017/12/29م , وللم�شفي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�شفيـة 

اأمام الغـــري , وعلى اجلميــــع مراجعـــــة امل�شفــــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

حمافظة الظاهرة - ولية عربي

�ش.ب : 300 ر.ب : 511

هاتف رقم : 92158959 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

ح�سني بن علي بن ح�سن الرئي�سي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأمني لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلن ح�شني بن علي بن ح�شن الرئي�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة الأمني لتقنية املعلومات 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1638254 , وفقـــا لتفـــاق ال�شركاء 

املـــوؤرخ 2017/12/24م , وللم�شفي وحده حق متثيـل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , 

وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 1853 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 99364497

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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حممد بن �سعود بن �سامل احل�سني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة خلفان بن �سعود وحممد بن �سعود احل�سني - ت�سامنية

يعلــن حممد بن �شعود بن �شامل احل�شني اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركة خلفان بن �شعود وحممد 

بن �شعود احل�شني - ت�شامنية , وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجاري بالرقم 1254170 ، 

وفقـــا لتفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2017/12/25م , وللم�شفـــي وحــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــــة 

فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـور التي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 600 ر.ب : 113

هاتف رقم : 96402250

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

عبداللـه بن يون�ش بن عبداللـه الها�سمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�ساروخ الأ�سود للتجارة - تو�سية

يعلــن عبداللـه بن يون�ش بن عبداللـه الها�شمي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركـــة ال�شاروخ الأ�شود 

للتجــارة - تو�شيــة , وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شـــجـل الـتجــــاري بالرقم 1145382 , وفقـــا 

فـــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــل  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/12م  املـــوؤرخ  ال�شركـــاء  لتفـــاق 

الت�شفيــــة اأمـام الغـــيـــر , وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

ولية ال�سيب

�ش.ب : 377 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99641021

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سعود بن ثاين بن �سعيد الفوري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بوابة امل�سنعة للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �شعود بن ثاين بن �شعيد الفوري اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـة بوابة امل�شنعة للتجارة - 

1528238 , وللم�شفــي وحده  اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم  ت�شامنية , وامل�شجــلـة لدى 

حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة 

الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

املعبيلة ال�سناعية

�ش.ب : 394 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99315767

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سفوة الر�سيل للتجارة �ش.م.م

يعلــن �شعود بن ثاين بن �شعيد الفوري اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة �شفوة الر�شيل للتجارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1697226 , وللم�شفــي وحده حــق 

متثيل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي كافـة الأمـــور 

التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

املعبيلة ال�سناعية

�ش.ب : 394 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99315767

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1226(

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنوم امل�سنعة العالية للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �شعود بن ثاين بن �شعيد الفوري اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة جنــوم امل�شنعــة العالـــية 

للتجارة - ت�شامنية , وامل�شجــلـة لدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1516060 , وللم�شفــي 

وحده حــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفية اأمـام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـــور التــي تتعلــــق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

املعبيلة ال�سناعية

�ش.ب : 394 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99315767

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

ن�سر بن حمود بن �سعيد املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة غدير ال�سيب للتجارة �ش.م.م

يعلن ن�شر بن حمود بن �شعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة غدير ال�شيــب للتجــارة 

�ش.م.م , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 1032168 , وفقا لقرار ال�شركاء 

اأمـام  الت�شفيــــة  فـــــي  ال�شركـة  متثيــــــل  حـــــق  وحـــده  وللم�شفــــي   , 2017/12/12م  املوؤرخ 

ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التي  الأمـور  كافـة  فـي  امل�شفـــي  , وعلى اجلميـــع مراجعـــة  الغـــيــر 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 629 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99648505

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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�سامل بن خلفان بن حممد املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة فلج احليل للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن خلفان بن حممد املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة فلج احليل للتجارة - 

ت�شامنية , وامل�شجــلـة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجــاري بالرقم 3216616 , وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركـة فـــــي الت�شفيــــة اأمـام الغـــيــر , وعلى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي 

كافـة الأمـور التي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 122 ر.ب : 324

هاتف رقم : 95375572

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب امل�ست�سار للتدقيق وال�ست�سارات املحا�سبية

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة الرمال الربتقالية �ش.م.م

يعلن مكتب امل�شت�شــار للتدقيــق وال�شت�شــارات املحا�شبيــة ب�شفــتــــه امل�شفـــي ل�شركـــة الرمـــال 

الربتقالية �ش.م.م , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقم 1080004 , عن انتهاء 

املـــادة )27( من قانون  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  اأعمــال الت�شفيــة وزوال 

ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي
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خالد بن �سيف بن �سعيد العوفـي

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سما املدينة الذهبية �ش.م.م

يعلن خالد بن �شيف بن �شعيد العوفـي ب�شفــتـه امل�شفي ل�شركـة �شما املدينة الذهبية �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لدى اأمانـــة ال�شجـــل التجـــــاري بالرقـــم 1109232 , عن انتهـــاء اأعمــال الت�شفيــة 

وزوال الكيـــان القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�شركات التجارية 

رقم 74/4 .

امل�سفــــي

اأحمد بن خالد بن �سعود العربي

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة جبال احلويجر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن خالد بن �شعود العربي ب�شفــتــه امل�شفي ل�شركـة جبال احلويجر للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية , وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل التجـاري بالرقم 1076309 ، عن انتهاء 

املـــادة )27( من قانون  القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام  الكيـــان  اأعمــال الت�شفيــة وزوال 

ال�شركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي

حممد بن نا�سر بن عدي املعمري

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبل ال�سبلة للتجارة - ت�سامنية

يعلن حممد بن نا�شر بن عدي املعمري ب�شفــتــه امل�شفي ل�شركـة جبل ال�شبلة للتجارة - 

اأعمــال  انتهاء  , عن   1096377 بالرقم  التجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة   , ت�شامنية 

الت�شفيــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�شركـــة وفقــا لأحكـــام املـــادة )27( من قانون ال�شركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــــي
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