
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1228(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                 وزارة القــــوى العاملــــــة

�ســــادر فـــي 2018/1/24 ب�صـــاأن اإيقـــاف الت�صريــح  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/38 

با�صتقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ب�صفـة 

موؤقتـة فـي بعـ�ض املهـن .

                       �سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة 

اأحكــام  بعــ�ض  بتعديـل   2018/1/21 فـــي  �ســــادر  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/32 

الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون املـــرور .

                                            الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

ر�صـــــوم  حتديـــد  ب�صــــاأن   2018/1/22 فـــي  �ســـادر  قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/3 

املرحلة الثانيـة مـن االعتماد املوؤ�صـ�صـي ) التقويـم 

مقابـــــل املعاييــــر املوؤ�ص�صيـــــة ( ملوؤ�ص�صــــات التعليــــم 

العالـي احلكوميـة واخلا�صـة .

رقم 

ال�سفحة

االأحـــد 10 جمادى االأوىل 1439هـ                                           املـوافــــــق 28 ينايــــــــــــر 2018م
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مواعيــد  حتديــد  ب�شــ�أن   2018/1/22 فـــي  �ش�در  قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/4 

مل�ؤ�س�سات  اجلــ�دة  ل�سمــان  اخلارجيــة  العمليــات 

التعليــم العالــي احلك�ميـــة واخلا�ســة .

                                         مكتـب وزيـر الدولـــة وحمــافظ ظفـار

�ش�در فـــي 2018/1/24 بتحديد الر�س�م والأثمان  اأمـــــــــــــر حملـــــــــــــــــي رقــــــــــــم 2018/1 

التـي حت�سلهـا  املاليـــــة  وال�سمانــــات  والتاأمينـات 

بلديـــــة ظـفـــــار .

اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة

وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

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

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

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

جملـــــ�س املناق�صــــــات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/1 .

البنـك املركـزي العمانـي

اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإىل نهاية �سهر دي�سمرب 2017م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سبكة العنكب�ت للتجارة - ت��سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الدرة العربية لال�ستثمار �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ؤ�س�سة خدمات امل�انئ �ص.م.ع.ع .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة خط الزاهية للتجارة - ت��سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كن�ز الزاهية للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة كن�ز نخل للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ح�صن ال�صليف للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املحاربي للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ن�صمة البحر للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعاع الكوثر �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بهجة النجاح للتجارة واملقاوالت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبناء �صامل بن علي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة فايل الوهيبي و�صعيد الوهيبي للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو �صلطان الدويكي للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة واحة املرجان للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صواء الدريز الهند�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة قلب �صحار للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الوعيل للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة االزدهار ال�صريع للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأرجوان �صحار للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة هالل ورا�صد اأبناء �صيـــف بن را�صد املقبالــي 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمــال الت�صفية ل�صركة خالد بن �صعيد بن نا�صـــر اخلالــــدي واأخيـــه

 للتجارة - ت�صامنية .

اإعــــالن عــــن بدء اأعمال الت�صفيـــة ل�صركـــة حممــود بن داود بن حممـــــود اللواتيـــــا 

و�صريكته للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأحمد وخلفان اأبناء �صعيد بن اأحمد الو�صاحي - 

ت�صامنية .
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رقم 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املثايل الع�صرية للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفيـــة ل�صركة حممد بن عبداللـه بن حممــــد الكم�صكــــي

 و�صريكه للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صراع امل�صافر للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خليل الها�صمي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رموز �صحار املتحدة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأحمد بن جمعة بن ح�صن املقبايل و�صريكـته 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الفاحت للتعمري �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة النخبة للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفيـــة ل�صركــــــة �صباع بن علي بن زيد الربيعــــي و�صركــــاه

 للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأزهار النطلة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع كوارتز الوطنية - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة جبال الغظيفة للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة منري ومنذر للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة زالل عاهن للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة غرب دهوى للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صال�صل جبال عاهن للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رتاج ال�صحراء للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الربق للتقنية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة زهور الفيحاء احلديثة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صاطئ القرم - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة القا�صم للعطور �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اخلدمات اجلاهزة �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اآفاق اجلزيرة احلديثة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع االألفية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأحمد وزكريا للم�صاريع التجارية - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مطعم ومقهى ابيار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفيـــة ل�صركة حمود بن حمد بن هالل املعمـــري و�صريكـــه 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع روا�صي الربميي التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعلة جمز للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة كوكب امل�صرتي احلديثة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة النربا�ض العربية لال�صتثمار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة مقديح �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع البداعي وال�صابقي للتجارة - ت�صامنية .

خلفان  بن  و�صامل  خلفان  بن  عبداللـه  ل�صركة  الت�صفية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

ال�صباحي للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صمال للخدمات الهند�صية والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ن�صيم الفرات للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفيــــة ل�صركــــة �صعيـــد بن خميــــ�ض بن �صليمــــان واأوالده 

للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأ�صطورة الذهبية املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صامل بن حممد و�صعيد بن حممد املحروقي 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ب�صاتني ال�صليل للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد و�صعيد اأبناء مطر بن حممد البطا�صي 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع مرتفعات معمد التجارية - ت�صامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القرن االأزرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ق�شور اأدم ال�شاخمة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ثاين املحاربي و�شعيد ال�شيابي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مر�شال اخلري للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفرن الذهبي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة عادل وجمال �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شارق الب�شرية للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة علي بن �شعيد العربي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املحالت املثالية - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع االأنهار احلديثة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة خليفـــة بن �شليمان بن عامر ال�شناين و�شريكه 

للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الوفاء املتميزة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وادي كمة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شموع امل�شتعلة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روؤيا اخلري للم�شاريع الع�شرية - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شامل بن �شعود بن �شالح احل�شرمي واأخيه

 للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفوج الدولية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البيان الف�شية - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمـال الت�شفية ل�شركة حممود واإبراهيم اأبناء هالل بــن حمد املغدري -

ت�شـامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شياء الردة للتجارة - ت�شامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شخرة للم�شاريع والطاقة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شهول قرن العلم للتجارة �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأزهار احلف�شية للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأفراح اإبراء للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رياحني الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ب�شاتني الرنج�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املدار العربي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خريات الزمن - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شعود بن �شعيد املفرجي واأخيه للتجارة

 واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روابي وادي قريات .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد بن علي و�شالح بن عي�شى الكندي - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع ال�شويق املتكاملة �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اكام ال�شاملة �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مل�شات البوادي للتجارة �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع الق�شيم الذهبية �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع اأنوار الق�شيم �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جمعة الكندي و�شعيد املنذري للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة امل�شباح اجلميل - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حارة ال�شبارة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة براعم فرق .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طيف الباطنة للتجارة �ش م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع الدروي�ش احلديثة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دروي�ش بن �شالح بن ح�شن العجمي للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اخلنجر االأ�شيل لالأثاث - تو�شية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو جلينة العجمي للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بل�صم بو�صر للتجارة واملقاوالت - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املجد العاملية للتطوير �ض م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة التجمع للتطوير العقاري �ض م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة جنــة اليخــوت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صباأ للملكية الفكرية �ض م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة عــني ال�صــوارخ للتجـــارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة مرمي بنت حمدان بن حمود االإ�صماعيلي 

و�صركائها - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة م�صاريع االأ�صهم املتميزة للتجارة واملقاوالت -

 ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة دانة الرمي للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة غ�صن بن من�صور وم�صعود بن حممد

 للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة من�صــور بــن نا�صــر بـــن علـــي العامـــري واخوانـــه 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع املغدري املتكاملة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة طالئع اأجواء الداخلية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خلفان و�صلمان اأبناء �صالم للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خمي�ض بن عبداللـه بن خمي�ض املرزوقي 

و�صركاه للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نظم املعلومات اجلغرافية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة واحة املناخ للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صلم بن �صامل بن عامر الها�صمي و�صركاه

 للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صكيلي والبو�صعيدي للتجارة - ت�صامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اخلط امل�صتقيم املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صبح املزروعي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة زهرة الب�صتان الوطنية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأداء االأف�صل للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة نخيل ال�صويحرة للمقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة العنود احلمادي و�صريكه للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة رمي امل�صنعة الوطنية للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة الترب ال�صافـي للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حيل اخلناب�صة للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ن�صيم الردة احلديثة للمقاوالت - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد وبدر اأبناء هالل بن حمد النبهاين 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ملتقى النه�صة للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ن�صيم احلمراء للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأبو طالل الها�صمي و�صريكه للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة حممد املنذري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صادر االإمناء للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة البيماين والعلوي للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة االأطياف للخياطة والتطريز - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صموع منح للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صارف املربح للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركــة اأ�صوار املربح للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة دانة �صحم الع�صرية للتجارة - تو�صية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعاع اجلزيرة الوطنية للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة بهجة خور احلمام للتجارة واملقاوالت .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة املرتفع الع�صرية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة قندهار للتجارة واملقاوالت �ض م م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة القارات املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة احل�صني مبارك �صليمان احل�صني و�صريكه - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع ال�صمرة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة ال�صمود املتحدة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة خليفة الوهيبي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأمواج ال�صويق للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صواء �صحار للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صيف بن �صحي بن �صيف الرو�صدي و�صريكه

 للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفيةل�صركة �صعيد ورا�صد اأبناء حميد بن حممد ال�صبلي

 للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة را�صد بن حميد بن حممد ال�صبلي وولده

للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة �صعيد بن را�صد اخلنب�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفية ل�صركة دانة الوثبة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة مناظر اجلازر للتجارة - ت�صامنية .

اإعــالن عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركة اأ�صداف ال�صاخمية ال�صاملة - تو�صية .

اإعالن عـن انتهـاء اأعمال الت�صفية ل�صركــــة �صالـــــم احلامتــــي وخميــــ�ض احلامتـــي

 للتجارة - ت�صامنية .
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وزارة القــــوى العاملــــــة

قـــرار وزاري 

رقـــم 2018/38

ب�صـــاأن اإيقـــاف الت�صريــــح 

 با�صتقـدام القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ب�صفـة موؤقتـة فـي بعـ�ض املهـن

ا�ستنــادا اإىل قانــون العمــل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــــي رقــم 2003/35 ، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتمـــــاد 

هيكلها التنظيمـي ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يوقــف الت�سريــح با�ستقدام القــوى العاملـــة غري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي من�ســاآت القطاع 

اخلا�ص للمهن املحددة فـي امللحق املرفق بهذا القرار ، ملــدة )6( �ستة اأ�سهر ، وي�ستمر العمل 

بالت�ساريــح ال�سادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار حلني انتهاء مدتها .

املــادة الثانيــــة

ل ي�ســري هذا القرار على املن�ساآت اململوكــة لأ�سحاب العمل املتفرغني لإدارتهــا ، وامل�سجلــني 

لــدى الهيئة العامــة لتنميــة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ، واملوؤمـــن عليهــم لـــدى الهيئــــة 

العامة للتاأمينات الجتماعية .

املــادة الثالثــــة

ين�سـر هـــذا القــرار فـي اجلــريـــدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريـخ ن�سره .

�صـدر فـي :  6  من جمـادى الأولـى 1439هـ

املوافـــــق : 24 من ينايــــــــــــــــــــر 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                        وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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ملحــــق 

ب�ســاأن اإيقــاف ت�سريـــح با�ستقـــدام 

القــ�ى العاملــة غيــر العمانية ب�سفــة م�ؤقتــة لبعــ�ض املهـــن

اأوال : مهــــــن اأنظمــــــة املعل�مــــــات

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

�خت�صا�صي نظم معلومات جغر�فية2�خت�صا�صي �أمن وحماية نظم معلومات1

�إلكرتوين �صيانة �آالت مربجمة4�إلكرتوين �صبكات حا�صوبية3

ر�صام �إلكرتوين6�إلكرتوين �صيانة حا�صبات5

فني �إلكرتوين - �ت�صاالت8عامل جتميع �أجهزة �لر�صد �الإلكرتونية7

فني �إلكرتوين - �أجهزة طبية10فني �إلكرتوين - �أجهزة حتكم9

فني �إلكرتوين - �آالت مربجمة12فني �إلكرتوين - �إر�صال �إذ�عي11

مربمج حا�صب �آيل14فني �إلكرتوين - �صبكات حا�صوبية13

م�صغل حا�صب �إلكرتوين16مهند�س حا�صب �إلكرتوين15

ثانيـــــا : مهـــــن املحا�سبــــــة واملاليـــــة

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

فني �أور�ق مالية2�صر�ف �أور�ق مالية وعملة1

فني ح�صابات عام4فني تدقيق وح�صابات3

حما�صب تكاليف6فني ح�صابات كلفة 5

حم�صــــــــــل �ئتمـــــــــــــــــــان7
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ثالثــــا : مهـــــن املبيعـــــات والت�صويــــــق

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

خــــــــــــــــازن2اخت�سا�سي مبيعات1

مدير جتاري4وكيل جتاري3

اخت�سا�ســــي م�سرتيـــــات واللوج�ستيـــــات5

رابعــــا : مهــــن الإدارة واملـــــوارد الب�صريـــــة

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

اخت�سا�سي عالقات عامة2اخت�سا�سي اإدارة اأعمال1

مدير اإداري4اخت�سا�سي موارد ب�سرية3

خام�صــــا : مهــــن التاأمـــــــني

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

و�سيط تاأمني عقارات2و�سيط تاأمني عام1

و�سيط تاأمني على احلياة4و�سيط تاأمني اأخطار/ ال�سحن3

و�سيط تاأمني م�سانع6و�سيط تاأمني مركبات5

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

�صاد�صــــا : مهــــــن الإعـــــــالم

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

مرتب �سفحات2اخت�سا�سي اإعالمي1

م�سغل اآلة جتليد4م�سغل اآلة جتفيف الورق3

م�سغل اآلة �سقل الورق6م�سغل اآلة زخرفة الكتب5

م�سغل اآلة طابعة الفاتر8م�سغل اآلة �سبغ الورق7

م�سغل اآلة طابعة دوارة10م�سغل اآلة طباعة ا�سطوانية9

م�سغل اآلة طباعة ملونة12م�سغل اآلة طابعة اأوف�سيت11

م�سغل اآلة طي الورق14م�سغل اآلة طباعة م�سطحة13

وكيل دعاية اإعالن16م�سغل اآلة طالء ورق15

�صابعــــا : املهــــن الطبيــــة 

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

م�ساعد �سيديل2م�سمد1

من�ســــــق طبــــــــي3

ثامنــــا : مهن املطـــارات

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

م�سيف اأر�سي2مر�سد طريان1

مراقب اإقالع طائرات4مفت�س تذاكر3

مراقب هبوط طائرات6مراقب جوي5

مر�سد اأر�سي8مراقب نقل امل�سافرين باملطار7
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تا�صعـــا : املهــــــن الهند�صيـــــــة

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

مهند�س م�ساحة2مهند�س معماري1

مهند�س اإلكرتوين 4مهند�س مدين3

مهند�س ميكانيكي6مهند�س كهربائي5

مديــــــر م�ساريـــــــع7

عا�صـــــرا : املهــــن الفنيــــــة

املهنـــــــــــــةماملهنـــــــــــــةم

فني اإلكرتوين 2فني اأبنية )مراقب اأبنية(1

فني ميكانيكي 4فني طرق )مراقب طرق(3

فني توربينات بخارية 6فني خمترب/ ميكانيكا الرتبة5

فني متديدات �سبكات الغاز8فني خمترب / مواد اإن�سائية7

فني حمطات حتويل10فني اإن�ساءات9

فني كهربائي12فني حمطات توليد 11

فني �سيانة 14فني معامالت حرارية13

فنــــــي كيميائـــــــي 15
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�سرطــة عمـــان ال�سلطانيــة 

قــــرار

 رقــم 2018/32

بتعديـل بعـ�ض اأحكــام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون املـــرور

ا�ستنادا اإىل قانون املرور ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 93/28 ،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ال�سادرة بالـقــرار رقــم 98/23 ،

واإىل موافقـة وزارة املاليـــــة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقـــــرر

املــادة الأولـــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون املرور ، امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيـــة 

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

املــادة الثالثـــة 

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

�سدر فـي :  3  من جمادى الأوىل 1439هـ 

املوافـــق : 21 من ينايــــــــــــــــــــر 2018م

الفريق / ح�سـن بن حم�ســــن ال�سريقــــي

املفتــ�ض العام لل�سرطـة واجلمارك
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تعديـالت عـلى بـع�ض اأحكــام الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون املــرور

املــادة الأولـى 

ي�ستبدل بالكلمات : )القائد/ القيادة / قاد/ نهر ، م�سرب/ املركبة الآلية ، مركبة الطوارئ ،

مركبـــة التعليـــم ، مركبـــة ذات ا�ستعمـــال خـــا�ض ، مركبة اأجرة ، مركبة تاأجري ( الكلمات : 

)ال�سائق / ال�سياقة / �ساق /م�سار/ املركبة / �سيارة الطوارئ / �سيارة التعليم / �سيارة ذات 

اأينما  اأجرة / �سيارة تاأجري( ، وحذف كلمة ) املناطق/املنطقة (  ا�ستعمال خا�ض / �سيارة 

وردت فـي الالئحة التنفـيذية لقانون املرور . 

املــادة الثانيـــة 

ي�ستبدل بن�سو�ض املواد اأرقام )1( ، )7/2 ، 9 ، 10( ، )1/3/ اأ ، 3 ، 4( )6( ، )8( ، )9/اأ( ، 

 ، )42( ، )41( ، )39( ، )33( ، )21( ، )19( )2 ، 1/17( ، )16( ، )15( ، )2/13( ، )3/10(

)1/43( ، )47( )3/51/ج ، 7( ، )52( ، )52( مكررا ، )1/54 ، /2/اأ( )1/130/هـ( )2/130( ، 

)1/131/ د ، م ، ن( ، )133( ، )1/138( مــــن الالئحــــــــة التنفـيذيـــــــة لقانــــــــون املــــــــــرور ، 

الن�ســـو�ض الآتيــة : 

املــادة ) 1 (

فــــي تطبيق اأحكـــام هـــذه الالئحة يكون للكلمــات والعبــارات الــواردة بهــا ذات املعنى املبني 

فـي قانـون املرور ، كمــا يكـــون للكلمــات والعبارات الآتيـــة املعنــى املو�ســح قرين كل منهـا ، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

1 - ال�سيــــارة : 

مركبة معدة لنقل الأ�سخا�ض اأو الأ�سياء اأو كليهما وت�سري بقوة اآلية اأو كهربائية . 

2 - �سيـارة الطــوارئ : 

ال�سيـــارة املعـــدة لنقـــل احلـــالت العاجلـــة واخلطيـــرة وتقوم مبهمة طارئة ك�سيارات 

ال�سرطة ، والدفاع املدين والإ�سعاف . 

3 - �سيــارة التعليــم : 

ال�سيارة املعدة لتعليم ال�سياقة وتكون مهياأة لهذا الغر�ض وفقا لأحكام هذه الالئحة . 

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

4 - �سيــارة ذات ا�ستعمــال خــا�ض : 

ال�سيارة املعدة ب�سفة دائمة حلالت خا�سة ك�سيارات نقل املوتى ، والت�سوير ال�سينمائي 

ال�سناعية  وال�سيــارات  املختبـــر اجلنائــي  و�سيـــارات  الت�سنيـــع  ، وور�ض  والتلفزيونــي 

والإن�سائية والزراعية وغريها . 

5 - �سيــارة اأجـــــرة : 

�سيارة معدة لنقل الركاب مقابل اأجر . 

6 - �سيـارة تاأجـيــر : 

�سيارة معدة للتاأجري ملدة معينة بدون �سائق . 

7 - مركبـة حمـدودة ال�ستخـدام : 

مركبــة ل ي�سمــح با�ستخدامهــا على الطريق اأو يكون ا�ستخدامها ب�سروط حتددها 

الإدارة . 

8 - دراجــة عاديــة : 

مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث ، غري جمهزة مبحرك اآيل وت�سري بقوة �سائقها . 

9 - القاطــــرة : 

مركبة تو�سل اأو ميكن اأن تو�سل بها مقطورة اأو اأكرث ، وتكونان معا وحدة واحدة . 

10 - املقطــورة : 

مركبة بدون حمرك ، �سممت و�سنعت لكي تقطرها اأو جترها مركبة . 

11 - العربـة / املقطـورة ال�سغيـرة : 

اأو جترهـــا مركبـــة ول يزيـــد  مركبة بدون حمرك �سممت و�سنعت لكي تقطرهــا 

عر�سهــا علــى )2( مرتين ، ول يزيد طولها على )3( ثالثة اأمتـــار ، ول يزيـــد وزنها 

الفارغ على )750( �سبعمائة وخم�سني كيلو غراما . 

12 - ال�ساحنــة : 

 مركبة معدة لنقل الأ�سياء اأو احليوانات . 

13 - املعــــــدة : 

 مركبة ت�ستخدم لالأعمال الإن�سائية غري م�سممة لو�سع حمولة عليها . 
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14 - اجلــــــرار : 

مركبة ل ي�سمح ت�سميمها بنقل الأ�سخــا�ض اأو الأ�ســـياء اأو احليوانـــات ، ويقتـــ�سر 

ا�ستعمالها على جر املقطورات والآلت الزراعية وغريها . 

15 - الطريــق الرئي�ســي : 

الطريق الذي يربط بني املدن ، ول يرتبط اأو يخدم مبا�سرة التجمعات ال�سكانية 

املجاورة له ، وي�سمم على �سرعات ل تتجاوز )120( مائة وع�سرين كم/�ساعة . 

16 - الطريــق الفرعــي : 

الطريق املتفرع من الطريق الرئي�سي ويعمل على نقل احلركة من واإىل التجمعات 

ال�سكانية ، وم�سمم على �سرعات ل تتجاوز ) 100( مائة كم/�ساعة . 

17 - الطريـق املحلـي/طريـق اخلدمـة : 

، وم�سمم  التجارية  واملناطق  ال�سكانية  التجمعات  املرور بني  طريق يخدم حركة 

على �سرعات ل تتجاوز )80( ثمانني كم/�ساعة . 

18 - الطريـق الداخلــي : 

الطريـــق الواقــع داخـــل الأحيــاء باأنواعهـــا وم�سمـــم على �سرعـــات ل تتجــاوز )60( 

�ستــني كم/�ساعة . 

19 - م�ســار الطـريــق : 

هو امل�سار املخ�س�ض ل�سري املركبات واملحدد بخطوط اأر�سية . 

20 - م�ســار الت�ســارع : 

امل�سار املخ�س�ض لت�سارع املركبات قبل الدخول اإىل الطريق . 

21 - م�ســار التباطـــوؤ : 

امل�سار املخ�س�ض لتباطوؤ املركبات بعد اخلروج من الطريق . 

22 - حــرم الطريــــق : 

امل�ساحة املحجوزة للطريق وتو�سعاته امل�ستقبليـة . 

23 - املنعطــــف : 

املنحنى الذي يتغري به اجتاه الطريق . 
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24 - جزيــرة الطريــق : 

احليز الفا�سل بني اجتاهات احلركــة املختلفـــة واملحـــدد بخطـوط اأر�سيـة اأو حواجز 

اأ�سمنتيـــة اأو معدنية اأو غريها . 

25 - التقاطـــــــع : 

كــل تـــالق اأو تقابـــــل اأو تفــــرع للطـــرق على م�ستـــوى واحــد اأو اأكثــر ، وي�سمــل كــل 

امل�ساحــة التي تتكون نتيجة لذلك . 

26 - املوقــــــــف : 

املكان املخ�س�ض لوقوف املركبات . 

27 - ر�سيــف امل�ســاة : 

م�سار معد ل�سري امل�ساة ، ويعترب فـي حكم الر�سيف اجلزء الكائن بو�سط الطريق 

املزدوج واملخ�س�ض لعبور امل�ساة . 

28 - العاك�ســـات : 

اأي مـــادة عاك�ســة تو�سع علــى الطريـــق كاإحدى عالماته اأو تو�ســع على املركبــات 

بحيــث ميكن روؤيتها من م�سافة منا�سبة . 

29 - التفحيــــــط : 

تعمد اإ�سدار �سوت عال من اإطارات املركبة عند انطالقها اأو �سياقتها . 

30 - ال�ستعــــرا�ض : 

بطريقة  اأو   ، التفحيط  ممار�سة  فـي  ال�ستمرار  اأو  ورعونة  بتهور  املركبة  �سياقة 

ت�سكل خطرا على الأرواح واملمتلكات اأو ت�سبب اإقالق الراحة العامة . 

31 - احلـادث املـروري : 

واقعة عر�سية ت�سببت فـيها مركبة اأو اأكرث على الطريق نتيجة خطاأ ما . 

32 - الفحـ�ض الفنــي : 

وفقـــا  الإدارة  حتددهــا  التــي  الفنــي  الفحــ�ض  مواقــع  فـي  املركبــة  علـــى  الك�ســـف 

لأحكـــام هذه الالئحة . 

33 - كا�ســرات ال�سرعـة : 

مـــادة من الإ�سفلت اأو مواد اأخرى معتمـــدة تو�سع علــــى �سطـــح الطريــق بغـــــر�ض 

تخفـيــف ال�سرعة ، وتقت�سي املتطلبات املرورية و�سعها فـي اأماكن معينة . 
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املــادة )7/2 ، 9 ، 10( 

7 - هيئة دبلوما�سية . 

9 - املنظمات املعتمدة بال�سلطنة . 

10 - حمدودة ال�ستخدام . 

املــادة )1/3 /اأ ، 3 ، 4( 

ال�سفر  جواز  اأو   ، ال�سخ�سية  البطاقة  بتقدمي  وذلك   ، املالك  �سخ�سية  يثبت  ما  1/اأ- 

بالن�سبة للعمانيني ، وبطاقة الإقامة اأو جواز ال�سفر بالن�سبة لغري العمانيني . 

3 - ي�سرتط لت�سجيل املركبة با�سم الأجنبي وجتديد رخ�ستها اأن يكون حا�سال على 

بطاقة اإقامة ولديه رخ�سة �سياقة معتمدة . 

مع  موا�سفاتها  تتفق  ل  التي  املركبات  الت�سدير  اإعادة  لغر�ض  ت�سجل  اأن  يجوز   -  4

طبقا  عليها  اإ�سافات  اأي  وجود  يثبت  اأو  الالئحة  وهذه  املرور  قانون  متطلبات 

للمادة )33( من هذه الالئحة على األ ت�سرف لها لوحات اأرقام فـيما عدا لوحات 

الت�سدير . 

املــادة ) 6 (

نقــل رخ�ســـة ت�سييـــر املركبـــــة  

يتعني لنقل رخ�سة ت�سيري املركبة تقدمي امل�ستندات الآتية : 

رخ�سة ت�سيري املركبة .  - 1

امل�ستند الذي يثبت نقل امللكية طبقا للمادة )3( من هذه الالئحة .  - 2

ما يثبت �سخ�سية املالك اجلديد ، وذلك بتقدمي البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر  - 3

بالن�سبة للعمانيني ، وبطاقة الإقامة اأو جواز ال�سفر بالن�سبة لغري العمانيني . 

ما يثبت تعديل بيانات وثيقة التاأمني . - 4

 ح�ســـور املالك وامل�ستـــري اأو من ميثلهـــما قانونـــا ، اأو التثبـــت مـــن موافـــقة املالـــك  - 5

وامل�سرتي بالو�سائل التقنية وفقا لالآلية التي تعتمدها الإدارة .

 ويجوز للمالك الأ�سلي طلب �سبط املركبة اإذا ثبت ق�سائيا ت�سرره من عدم ا�ستكمال 

املالك اجلديد ملتطلبات نقل رخ�سة املركبة با�سمه . 
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املــادة ) 8 (  

مـدة �سالحيـــة رخ�ســة ت�سييـــر املركبـــة  

ت�سري �سالحية رخ�سة ت�سيري املركبة ملدة �سنة من تاريخ الت�سجيل اأو التجديد ، ويجوز 

اأن تكون ملدة )2( �سنتني بالن�سبة للمركبات احلكومية ومركبات الهيئات الدبلوما�سية 

�سنويا وفقا حلكم  ال�سلطنة ما مل يتقرر فح�سها  املعتمدة لدى  واملنظمات  والقن�سلية 

املــادة )39( من هذه الالئحة . 

وي�ستثنى من �سرط املــدة رخ�سة ت�سيري اجلرار الزراعي . 

املــادة )  9/اأ  ( 

اأ - يجب اأن تكون لكل مركبة ودراجة لوحتا اأرقام ، عدا املقطورة حيث حتمل لوحة اأرقام 

واحدة تثبت فـي موؤخرتها . 

املــادة ) 3/10  (  

3 - على مالك املركبة الذي يرغب فـي اإلغاء رخ�سة ت�سيري مركبته اإلغاء نهائيا اأن يقدم 

طلبا بذلك اإىل الإدارة ، مو�سحا به الأ�سباب الداعية لالإلغــاء ، وفـي حالــة املوافقــة 

يجب على املالك ت�سليم لوحتي الرقم ، ولالإدارة ا�ستثنــاء مالك املركبــة من ت�سليم 

لوحتي الرقم فـي حالة خلو �سجل املركبة من اأي خمالفات مرورية خالل عام �سابق 

على تاريخ تقدمي الطلب ، واأل تكون مطلوبة من جهات ق�سائية اأو ر�سمية . 

    وفـي حالة الإلغاء ت�ستمر م�سوؤولية مالك املركبة ، اأو امل�سوؤول عنها عن كافة التبعات 

القانونية . 

املــادة ) 2/13 (  

2 - مع مراعاة ال�سروط الواردة فـي البند )1( من هذه املــادة يجـــوز اأن ت�ســرف لــور�ض 

اإ�ســالح املركبــات لوحــة اأرقـام جتارية واحدة ملركبة نقل املركبات )الرافعة( ، على اأن 

يقت�سر ا�ستخدامها على نقل املركبات لأعمال الور�سة . 

املــادة ) 15 (  

ت�سرف لوحات اأرقام ت�سدير املركبات وفقا لالآتي : 

1 - اإذا كانت املركبة املراد ت�سديرها مرخ�سة وحتمل لوحتي رقم فـي�سرتط ما ياأتي : 
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اأ - اأن تكون املركبة م�سجلة با�سم �ساحب الطلب . 

ب - اإح�سار لوحتي رقم املركبة ورخ�سة ت�سيريها . 

ج - تقدمي ما يثبت اإعادة التاأمني لغر�ض الت�سدير . 

2 - اإذا كانت املركبة املراد ت�سديرها غري مرخ�سة فـي�سرتط ما ياأتي : 

اأ - اإح�سار امل�ستند الذي يثبت ملكية املركبة طبقا للمادة )4( من هذه الالئحة . 

ب - تقدمي ما يثبت اإعادة التاأمني لغر�ض الت�سدير . 

اللتزام  �سريطة  الت�سدير  لوحات  �سرف  بدون  الت�سدير  اإجراءات  اإنهاء  ويجوز 

باإخراج املركبة من ال�سلطنة حممولة ، وتعطى املركبات املراد ت�سديرها مدة اأق�ساها 

)7( �سبعة اأيام عمل للمغادرة ، ولالإدارة متديد تلك املــدة فـي حالة تعذر املغادرة . 

املــادة ) 16 ( 

ت�سجل املركبات احلكومية وجتدد رخ�ض ت�سيريها بدون ر�سوم فـيما عدا ر�سمي اإ�سدار 

امللكية ، ولوحتي الرقم . 

املــادة ) 17 ( 

1- ل يجوز ترخي�ض املركبات باأرقام خا�سة لل�سركات واملوؤ�س�سات التجارية . 

ل يجـــوز تاأجيــر ال�ســـيارات امل�سجــلة باأرقــام خا�ســــة ، ول يجـــوز ا�ستخدامـها لأغــرا�ض   - 2

الدعاية والإعالن . 

املــادة ) 19 (  

ت�سيري مركبة خفـيفة  ونقل رخ�سة  وت�سجيل وجتديد  ر�سم فح�ض  املعاقون من  يعفى 

خا�سة ، وذلك ملرة واحدة خالل العام بال�سروط الآتية : 

األ يزيد دخله ال�سهري على )350( ثالثمائة وخم�سني ريال عمانيا ، ويثبت ذلك  اأ - 

مب�ستند ر�سمي �سادر من اجلهات املخت�سة اأو باأي و�سيلة اأخرى تقرها الإدارة . 

اأن تخ�ســع �سيــارة املعــاق للفحــ�ض الفنـــي عنــــد الت�سجيل الأول اإذا كانــت جمهــزة  ب - 

بتجهيزات خا�سة . 

ويلتزم املعاق بو�سع عالمة مميزة على ال�سيارة وفقا لالأنظمة املتبعة فـي اجلهة املخت�سة . 
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املــادة ) 21 ( 

 لوحـــات الفحـــ�ض

املــادة )3( من هذه الالئحة ملن يزاول  املبينة فـي  بال�سروط  يجوز منح لوحات فح�ض 

اللوحات م�سجال بهذه  فـيها متى كان طالب  اأو الجتار  ا�ستريادها  اأو  املركبات  �سناعة 

الأغرا�ض  على  اللوحات  هذه  ا�ستعمال  يقت�سر  اأن  على   ، التجاري  ال�سجل  فـي  ال�سفة 

الآتية : 

انتقال املركبة من مكان الو�سول اأو امل�سنع اإىل املحل التجاري .  - 1

الفح�ض اأو التجربة بعد ت�سنيعها اأو جتميعها فـي املواقع املخ�س�سة لذلك .  - 2

لت�سجيل املركبات التي تتطلب اإجراءات ت�سجيلها الفح�ض اأو التاأهيل .  - 3

وفــي جميــع الأحـــوال ل يجـــوز ا�ستخـــدام تلك اللوحـــات علــى املركبة نف�سها ملدة تزيد 

على )5( خم�سة اأيام عمل ، وفـي حالة خمالفة �سروط مــنح لوحـــات الفحـــ�ض اأو ا�ستعمال 

املركبة فـي غري الأغرا�ض امل�سار اإليهــا ، تعتبــر املركبة م�سرية بدون ترخي�ض . 

املــادة ) 33 (  

الإ�سافـــات علــــى املركبــــة 

اأو الزجاج امللون  اأي اإ�سافات على املركبة مثل الزجاج امللون العاك�ض  اأ - ل يجوز و�سع 

املعتم بن�سبة تزيد على )30 %( ثالثني باملائة ، اأو م�سابيح اإ�سافـية ، اأو اأنوار عاك�سة ، 

اأو �ستائر ، اأو و�سع اأي اإ�سافات على الزجاج الأمامي ، وكل ما من �ساأنه حجب الروؤية 

داخــــل املركبـــة ، ول يجــوز تركيـــــب اأي اأداة اأو و�سيلـــــــة لو�سع الهاتف عليهــــا بغــــــر�ض 

ا�ستخدامــــه فـي اأثنـــاء ال�سياقة . 

ولالإدارة اأن ت�سمــــح للحافــــالت ذات �سعــــة )30( ثالثـــني راكبا فاأكثــــر و�ســــع �ستائـــر 

على الزجاج اجلانبي م�سنوعة من مواد متكن من روؤية الركاب . 

ل يجوز و�سع تعتيم اأو زجاج ملون اأو �ستائـــر اأو ل�ســـق علــى زجـــاج �سيـــارات التعليـــم  ب - 

والأجرة . 

املــادة )39( 

 قواعـــد الفحــــ�ض الفنـــــي  

يتم الفح�ض الفني للمركبات بكافة اأنواعها مبعرفة الإدارة .  - 1

تخ�سع للفح�ض الفني عند الت�سجيل ، وعند جتديد الرخ�سة املركبات الآتية :  - 2
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املركبـــات التجاريــة على اختالف اأنواعهــــا ، عــــدا املركبــــات اخلفـيفــــة مــــن فئـــــة  اأ - 

ال�سالون ، التي ل ت�ستخدم لأغرا�ض الدعاية والإعالن . 

املركبات احلكومية من فئة الثقيلة واملعدات .  ب - 

�سيارات الأجرة بكافة فئاتها ، و�سيارات التعليم .  ج - 

د - احلافالت مبختلف اأنواعها ، وال�ساحنات ال�سغرية )البيك اآب( . 

ال�سيارات والدراجات التي م�سى على �سنعها )10( ع�سر �سنوات فاأكرث .  هـ - 

تخ�سع للفح�ض الفني عند الت�سجيل املركبات الآتية :  - 3

اأ - املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة من اخلارج . 

ب - املركبات املبيعة باملزاد العلني . 

تخ�سع املركبات التي تعر�ست حلوادث مرور ج�سيمة للفح�ض الفني قبل اإ�سالحها  - 4

وبعده . 

ويجـــوز اإخ�ســـاع املركبــــات التي تعر�ســـت حلـــوادث مـــرور ب�سيطــــة للفحــــ�ض الفنــــي 

اإذا طلبت اجلهات املعنية ذلك . 

تخ�سع املركبات للفحـــ�ض الفنــي فـي حـــالت تغييــر اأو ا�ستبــدال حمركهــا اأو هيكلهــا  - 5

اأو اأي جزء جوهري منها . 

اأي مركبات تقرر الإدارة اإجراء الفح�ض الفني لها .  - 6

الالئحة  - 7 هذه  فـي  الواردة  باملتطلبات  املركبات  وت�سنيع  وبيع  ا�سترياد  وكالء  يلتزم 

لت�سجيل املركبات وتخ�سع عينة من املركبات اجلديدة ح�سب النوع والطراز للفح�ض 

الفني لغر�ض ت�سجيل هذا النوع من املركبات . 

املــادة ) 41 ( 

 اإذا تبني من الفح�ض الفني عدم �سالحية املركبة ، اأو اإذا ثبت اأن التغيري اأو ال�ستبدال 

الذي اأجري فـي حمركها اأو هيكلها اأو اأي جزء جوهري منها ل يتفق ومتطلبات املتانة 

والأمـــن وجـــب �سطبهــا مـــن ال�سجــل و�سحــــب لوحتـي رقـــم املركبـــة ول يجـــوز اإ�سالحهـــا 

اأو اإعادة ت�سجيلها مرة اأخرى فـي ال�سلطنة ، وذلك دون حتمل الإدارة اأي تبعات جراء ذلك 

ال�سطب . 
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املــادة ) 42 ( 

 رخـــ�ض ال�سياقــــة ومــــدة �سالحيتهــــا  

حتدد مدة �سالحية رخ�ض ال�سياقة على النحو الآتي :  - 1

اأ - رخ�سة �سياقة املركبات اخلفـيفة : )10( ع�سر �سنوات قابلة للتجديد . 

ب - رخ�سة �سياقة املركبات الثقيلة اأو املعدات : )5( خم�ض �سنوات قابلة للتجديد . 

ج - رخ�سة �سياقة دراجة : )10( ع�سر �سنوات قابلة للتجديد . 

وفـي كل الأحوال تكون �سالحية رخ�سة ال�سياقة لالأجانب ملدة )2( �سنتني . 

ت�سنف رخ�سة �سياقة املركبات اخلفـيفة على النحو الآتي :  - 2

رخ�سة �سياقة املركبات اخلفـيفة : تخول حاملها �سياقة كافة املركبات اخلفـيفة .  اأ - 

رخ�سة �سياقة املركبات اخلفـيفة اخلا�سة : تخــــول حاملهـــا �سياقـــة املركبـــات  ب - 

امل�سجلــة بلوحـــة رقــم خـــا�ض اأو تاأجيـــر ، وكـــذلك املركبات اخلفـيفــة )�سالون( 

امل�سجلـــة بلوحـــة رقـــــم جتـــاري �سريطـــة عـــدم ا�ستخدامهــــا لأغــــرا�ض جتاريــــــة 

اأو للدعايـــة اأو لالإعــــالن . 

رخ�ســـة �سياقــة �سيـــارات املعاقني : ت�ســـرف هـــذه الرخ�ســة لفئــة ذوي الإعاقــــة  ج - 

ل�سياقة �سيارات املعاقني امل�سجلة بلوحة رقم خا�ض . 

يجوز اإ�سدار رخ�سة �سياقة خفـيفة خا�سة دائمة وفقا لل�سوابط الآتية :  - 3

اأن يكون طالب الرخ�سة عمانيا ل ميتهن �سياقة ال�سيارات .  اأ - 

اأن يكــــون قـــد م�ســـى علــى ح�سولــــه رخ�ســـة ال�سياقـــة فتـــرة ل تقـــل عـــن )15(  ب - 

خم�ض ع�سرة �سنة . 

اأن يكون املتقدم خاليا من اأي قيد طبي )احلالت اخلا�سة بالإعاقة( با�ستثناء  ج - 

العد�سات والنظارات الطبية . 

اأن يكون �سجله املروري خاليا من املخالفات املرورية من الفئة الأوىل خالل  د - 

)3( ال�سنوات الثالث ال�سابقة على تقدميه طلب الرخ�سة . 
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وال يجوز اجلمع بني رخ�سة ال�سياقة اخلفـيفة اخلا�ســة الدائمـــة واأي رخ�ســـة �سياقــة 

من الفئات االأخرى . 

وعلـــى الإدارة العامـــــة للمــــرور �صحــــب رخ�صـــــة ال�صياقـــــة اخلفـيفــة اخلا�صـــة الدائمـــة 

اإذا ثبت لها انتفاء اأي من ال�صوابط امل�صار اإليها . 

املــادة ) 1/43 (  

ت�صرف رخ�صة �صياقة املركبات الثقيلة بناء على وزن املركبة . 

املــادة ) 47 ( 

املعد  النموذج  على  الإدارة  اإىل  املركبات  �صياقة  تعلم  رخ�صة  على  احل�صول  طلب  يقدم 

لذلك . 

املــادة ) 3/51/ج ، 7  (  

ال�صياقة على الطريق للتاأكد من اإجادة و�صحة تطبيق قواعد املرور واآدابه والتقيد  3/ج - 

اإخ�صاع طالب الرخ�صة لالختبار  ، ويجوز لالإدارة قبل ذلك  باإ�صاراته وعالماته 

على اأجهزة حماكاة ال�صياقة . 

�صداد  بعد  �صنة  ملدة )1(  �صياقة موؤقتة  بنجاح رخ�صة  الختبار  ملن يجتاز  ت�صرف   -7

الر�صم املقرر . 

واإذا مل يتجاوز عدد نقاط املخالفات املرورية امل�صجلة بحــق املرخــ�ص لـــه )6( �صــت 

نقاط خالل ذات املــدة ت�صتبدل برخ�صة ال�صياقة املوؤقتة رخ�صة �صياقة ح�صب فئتها . 

اإلـــى  12( مـــن �صبــع  املـــدة )7 -  واإذا بلغ عدد نقاط املخالفات املرورية خالل ذات 

اثنتي ع�صرة نقطة فـيتم جتديد رخ�صة ال�صياقة املوؤقتة ملدة )1( �صنة بالر�صم ذاته 

ملرة واحدة فقط . 

وفـي حال جتاوزت تلك النقاط )12( اثنتي ع�صرة نقطة خالل مدة رخ�صة ال�صياقة 

املوؤقتة اأو جتاوزت تلك النقاط )10( ع�صر نقاط خالل مدة جتديدها فـيتم اإلغاء 

الرخ�صة املوؤقتة ، ويعاد اختبار ال�صياقة بالإجراءات ذاتها وفقا لأحكام هذه املــادة . 

ويعد كل من �صاق مركبة برخ�صة �صياقة موؤقتة منتهية ، اأو ملغاة ، فـي حكم من 

�صاق مركبة بدون رخ�صة . 
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املــادة ) 52 (  

قواعــد واإجــراءات جتديـــد رخــ�ض ال�سياقـــة  

يقدم طلب جتديد رخ�ض ال�سياقة على النموذج املعد لذلك قبل انتهائها ، ويتم التجديد 

بعد �سداد الر�سوم املقررة ، وغرامات املخالفات املرورية امل�ستحقة على �ساحب الرخ�سة 

�سداد  تاأجيل  يفو�سه  من  اأو  العام  للمفت�ض  ويجوز   ، با�سمه  امل�سجلة  املركبات  على  اأو 

غرامات كل املخالفات اأو بع�سها فـي الأحوال التي يقدرها ، كما يجوز وقف تقدمي اأي 

من اخلدمات التي تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية ل�ساحب الرخ�سة اإذا مل يقم ب�سداد 

الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه فـي هذا ال�ساأن . 

املــادة ) 52 ( مكـــــررا  

يلتــزم مــالك املركبة عند تقديــم طلــب ت�سجيلهــا ، اأو جتديــد رخ�ستهــا ، اأو نقل ملكيتها ، 

اأو اإلغائهــا ، اأو ت�سديرهــا ب�ســداد الر�ســوم املقــررة وغرامات املخالفـــات املرورية امل�ستحقــة 

عليه اأو على املركبات امل�سجلة با�سمه ، ويجوز للمفت�ض العام اأو من يفو�سه تاأجيل �سداد 

اأو بع�سهـــا فـي الأحوال التي يقدرها ، كما يجــوز وقــف تقديــم  غرامــــات كل املخالفات 

اأي من اخلدمات التي تقدمها �سرطة عمان ال�سلطانية ملالك املركبة اإذا مل يقم ب�سداد 

الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه فـي هذا ال�ساأن . 

ويلتزم الأجنبي قبل مغادرة ال�سلطنة ب�سداد الر�سوم والغرامات املرتتبة عليه مبوجب 

قانون املرور وهذه الالئحة ، كما يلتزم الأجنبي قبل املغادرة النهائية بت�سحيح الو�سع 

ل�سمان  يلزم  ما  اتخاذ  ال�سلطانية  عمان  ول�سرطة   ، با�سمه  امل�سجلة  للمركبة  القانوين 

تنفـيذ ذلك . 

وفـي جميـــع الأحــوال اإذا �سبطـــت املركبـــــة امل�سجلـــــة با�ســـم الأجنبـــي بعــــد انق�ســــاء )6( 

�ستة اأ�سهر من مغادرته الدولة جاز ل�سرطة عمان ال�سلطانية حجزها اإىل حــني ت�سويــة 

و�سعها القانوين وفقا لأحكام هذه الالئحة ، دون اأن يخل ذلك مب�سوؤولية حائز املركبة 

اأو امل�سوؤول عنها وفقا حلكم املــادة )39( من قانون املرور . 
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املــادة ) 1/54 ، 2/اأ ( 

 الإعفـــاء مــــن الختبــــار

يجـــوز اإ�ســـدار رخ�ســة �سياقـــة موؤقتــة وفقــا حلكــم املــادة )7/51( من هــذه الالئحـــة ،  - 1

ملـــن يحمـــــل رخ�ســـة �سياقـــة اأجنبيـــة �ســـادرة عن �سلطة خمت�سـة ، واإعفـــاوؤه مــــن اأداء 

الختبار ، وذلك وفقا لل�سروط الآتية : 

اأن تكون اإقامته فـي ال�سلطنة م�سروعة .  اأ - 

اأن تكــون رخ�ســة ال�سياقــة التي يحملها �سارية املفعـــول ، وم�ســى علــى �سدورهـــا  ب - 

)1( �سنة على الأقل . 

اأن تكون رخ�سة ال�سياقة معتمدة فـي ال�سلطنة .  ج - 

ومع عدم الإخالل بال�سروط الواردة فـي الفقرتني )اأ ، ب( من هذه املــادة يجوز ملدير 

عام املرور اإ�سدار رخ�سة �سياقة من الفئة ذاتها ملن يحمل رخ�سة �سياقة اأجنبية . 

، وعلــى الإدارة �سحــب الرخ�ســة عند  دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية  2/اأ - 

ا�ستبدالها برخ�سة �سياقة عمانية ، واإر�سالها اإىل ال�سلطة املخت�سة فـي الدول التي 

اأ�سدرتها ، وي�ستثنى من ذلك الأجانب ممن لديهم اأكرث من اإقامة �سارية املفعول 

فـــي دول املجلــ�ض ، �سريطــة ا�ستخدامهم لرخ�ســة ال�سياقــة ال�سـادرة من الدولــة 

املوجودين فـيها . 

املــادة ) 1/130/هـ (  

�سياقة مركبة دون احل�سول على رخ�سة �سياقة ، اأو كانت رخ�سة ال�سياقة م�سحوبة ،  هـ - 

اأو ملغاة ، اأو المتناع عن تقدميها لرجال ال�سرطة عند طلبها . 

املــادة ) 2/130 (

واأربعني  املركبــة لأكثــر من )48( ثمـان  �سائـــق  الأحـــوال ل يجــوز توقيـــف  كـــل  فـي   - 2

�ساعـة ، اإل مبوجب اأمر ق�سائي . 

املــادة ) 1/131/ د/ م / ن ( 

ت�سعني   )90( خالل  املقررة  الن�سبة  الزجاج  تعتيم  ن�سبة  جتاوز  خمالفة  تكررت  اإذا  د - 

يوما من تاريخ املخالفــــــة الأوىل ، اأو اإذا كانت عليها كتابات اأو ر�سوم اأو اإذا كانت حتمل 

مكرب �سوت اأو لفتات اأو مناذج جم�سمة بق�سد الإعالن ، دون احل�سول على ت�سريح 

بذلك . 
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اإذا وجـــدت متوقفــــة بو�ســـع ي�سكـــل خطـــــورة عــــلى م�ستخدمــــي الطريـــــق اأو مهملـــــة  م - 

اأو معرو�سة للبيع فـي غري الأماكن املخ�س�سة للعر�ض اأو البيع . 

 ن - احلالت الواردة فـي املــادة )1/130( . 

املــادة ) 133 (  

مـــع عـــدم الإخالل بحكـــم املــادة )35( مــن قانـــون املـــرور ، يجــوز �سحب رخ�ســة ال�سياقــة 

ملـــدة )3( ثالثـــة اأ�سهــــــر فـي حــــالت توقيــــف �سائقـــي املركبــات الــــواردة فــــي املــادة )130( 

من هذه الالئحة ، اأو حالت حجز املركبات الواردة فـي املــادة )131( مـــن هـــذه الالئحة ، 

اأو اإذا جتـــاوز عـــدد نقـــاط املخالفـــات )12( اثنتـــي ع�ســـرة نقطــة خالل )1( �سنة من تاريخ 

اأول خمالفة تدخل فـي نظام النقاط . 

املــادة ) 1/138 (  

1 - مــع عــدم الإخــالل بحكم املــادة )56( من قانــون املــرور ، يجـــــوز عـــدم ال�سيـــــر فـي 

اإجــراءات الدعــــوى وفقـــا لقانون املـــرور ولئحتـــه اإذا دفع املخالـــف الغرامــة املقـــررة 

وفقـــا للفئـــات والقواعد املبينة فـي هذه الالئحة . 

املــادة الثالثــة 

ي�ستبـــدل بعبـــارة "هيئـــة �سيا�سيـــة" مـــن امللحـــق رقـــم )1( املرفـــق بالالئحــــة التنفـيذيــــة 

لقانون املرور ، عبارة "هيئة دبلوما�سية" . 

املــادة الرابعــة

ي�ستبدل بن�ض البند )5( من ثانيا )رخ�ض ال�سياقة( من امللحق رقم )2( املرفق بالالئحة 

التنفـيذية لقانون املرور ، الن�ض الآتي : 

 

البيــــــانت
مقدار الر�سم 

)الريال العماين(

)100( مائـــــةاإ�سدار رخ�سة �سياقة خفـيفة خا�سة دائمة5
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املــادة اخلام�ســة 

ي�ستبدل بن�سو�ض البنود )1 ، 2 ، 4 ، 7( من اأول ، ) 12 ، 14 ، 15 ، 19 ( من ثانيا ، و)13 ، 17( 

من ثالثــا ، و) 8 ، 18 ، 19( من خام�سا ، و) 15 ، 17( من ثامنا ، و)7( من تا�سعا ، و)2 ، 5( 

مـــن ثانـــي ع�ســــر ، و)1 ، 10( من ثالـــــث ع�ســــر ، و)2 ، 3 ، 7( من رابع ع�ســـــر ، و)10 ، 15( 

من خام�ض ع�سر ، و)4 ، 5( مـــن �ســـاد�ض ع�ســـر ، من امللحق رقم )3( املرفق بالالئحـــة 

التنفـيذية لقانون املرور ، الن�سو�ض الآتية : 

اأول : خمالفـات ال�سرعــة : 

النقـاطالفئـةو�ســف املخالفــــــةت

3الأوىل جتاوز احلد الأق�سى لل�سرعة باأكرث من )75( كم/�ساعة  1

2

جتــاوز احلـــد الأق�ســــى لل�سرعــــة

 باأكثـــر مـــن )50( اإلـــى )75( كم/�ساعة 

2الثانية

�سفرالرابعةجتاوز احلد الأق�سى لل�سرعة اإىل )35( كم/�ساعة 4

1الثانيةال�سري ببطء ب�سكل يعطل حركة املرور 7

ثانيا : خمالفــات الوقــوف : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

1الثانيةالوقوف فـي موقف خم�س�ض ل�سيارات الإ�سعاف 12

2الأوىلالوقوف فـي موقف خم�س�ض ل�سيارات املعاقـــــني  14

15

الوقوف على كتف الطريق من اجلانب الأمين

 فـي غري احلالت الطارئة  

1الثانية

�سفرالثالثةالوقوف على الر�سيف املخ�س�ض للم�ســــــــاة  19
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ثالثا : خمالفــات التجــاوز : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

2الأوىلالتجاوز من كتف الطريق ، اأو فـي جزيرة الطريق 13

17

قيام املركبات الثقيلة اأو ال�ساحنات بالتجاوز

 فـي طريق مينع التجاوز فـيها 

3الأوىل

خام�سا : خمالفــات النقــل )الركــاب واحلمولــة( : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

1الرابعةنقل عدد ركاب بالزيادة عن احلد املقرر فـي رخ�سة املركبة  8

18
�سحب اأو حمل مركبة على الطريق العام بطريقة ت�سكل 

خطرا على م�ستخدمي الطريق 
1الثانية

19
�سحب اأو حمل مركبة مبركبة اأقل منها فـي احلجم 

اأو قوة املحرك 
1الثانية

ثامنا : خمالفــات ال�سياقـــة : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

3الأوىل�سياقة مركبة برخ�سة من فئـــــــــة اأخـــــــرى 15

1الثالثةعدم اللتزام بامل�سار ال�سحيح عند الإ�سارات ال�سوئية 17

تا�سعا : خمالفــات ال�سجــالت الر�سميــة واللوحــات : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

7

�سياقة مركبة بلوحات ت�سدير اأو ا�سترياد 

بعد انتهاء املــدة املقررة 

1الثانية
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ثاين ع�سر : خمالفــات الإ�سافــات : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

1الثانية تركيب اأجهزة عر�ض مرئي مبقدمة مق�سورة املركبــــــــة  2

1الثانية و�سع مل�سقات اأو اأدوات زينة على املركبة دون ت�سريح 5

ثالث ع�سر : خمالفــات قواعــد التدريـــب : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

�سفرالثانية التدرب على �سياقة مركبة دون وجود مدرب 1

10
التدريب على �سياقة مركبة دون احل�سول 

على رخ�سة مدرب �سياقة 
1الثانية 

رابع ع�سر : خمالفــات ال�سركــات والــور�ض : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

2
تركيب اأجهزة اإ�سافـية من قبل الور�ض اأو الأفراد تعمل 

على زيادة عزم حمرك املركبة اأو ال�سوت ال�سادر عنها  
3الأوىل

3
ت�سليح مركبة تعر�ست حلادث ج�سيم 

دون موافقة م�سبقة من ال�سرطة 
�سفرالثانية 

7
عدم تركيب العالمات العاك�سة

 على املركبات الثقيلة واملعدات 
1الثالثة 
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خام�ض ع�سر : خمالفــات اإجــراءات ال�سالمــة : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

10
ا�ستخدام الهاتف ، اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية

 اأخرى فـي اأثناء ال�سياقة
2الثالثة

15
عدم ا�ستخدام / الربط ال�سحيح حلزام الأمان 

لل�سائق والركاب 
1الرابعة

�ساد�ض ع�سر : خمالفــات اأخــرى : 

النقاطالفئةاملخالفــــــةت

4

الن�سغال بغري ال�سياقة كالقراءة اأو امل�ساهدة اأو العبث 

باأجهزة املركبة  

�سفرالرابعة

3الأوىلتغطية الوجه مبا يعوق التعرف على �سائق املركبــــة 5

املــادة ال�ساد�ســة 

ت�ســاف اإلــى الالئحــــة التنفـيذيـــة لقانـــون املـــرور مـــواد جديـــدة اأرقامـــها )13( مكـــررا ، 

)21( مكـررا ، )137( مكررا ، )141( ، )142( ، )143( وبنود/فقرة جديدة اإىل املواد التالية ، 

 )1/60( ، )60( ، )2/59( ، )3/50( ، )48( ، )37( ، )30( )29( ، )14( ، )2/12( ، )3(

)1/61( ، )68( ، )95( ، )1/130( ، )1/131( ، ن�سو�سها الآتية : 

املــادة )13( مكــررا 

مع مراعاة ال�سروط الواردة فـي املــادة )3( من قانون املرور ي�سرتط لت�سجيل وترخي�ض 

الدراجات ثنائية وثالثية ورباعية العجالت األ تقل �سعـــة حمركهـــا عـــن )70( �سبعـــني 

�سي �سي ، واأن تكون م�سمولة بالتاأمني . 

اأرقام حمدودة ال�ستخدام ويقت�سر  وت�سرف للدراجات ثالثية ورباعية العجالت لوحات 

ا�ستخدامها فـي الأماكن املخ�س�سة لذلك ، ويجوز �سياقتها برخ�سة �سياقة مركبة اأو دراجة . 

وفـي جميع الأحوال ل يجوز ت�سجيل اأو ترخي�ض الدراجات ثنائية اأو ثالثية اأو رباعية 

العجالت التي تقل �سعة حمركها عن )70( �سبعني �سي �سي . 
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املــادة ) 21 ( مكــررا  

�سخ�سيــا  ا�ستيــرادا  امل�ستوردة  املركبـــة  ترخيــ�ض  اإجــراءات  اإمتام  التاأخري عن  فـي حالـــة 

اإجراءات  اإمتام  التاأخري عن  اأو  املقررة  املــدة  امل�سدرة عن  املركبة  اإخراج  التاأخري عن  اأو 

ترخي�ض املركبات التي حتمل لوحات ) فح�ض ( حت�سل غرامة مقدارها )20 %( من ر�سم 

الت�سجيل ال�سنوي على الأ�سهر ال�ستة الأوىل ، و)40%( على الأ�سهر ال�ستة الثانية ، و)%50( 

اإذا زادت مدة التاأخري على �سنة . 

ويجوز بعد انتهاء املــدة املقررة دون اإمتام الإجراءات الالزمة حجز املركبة و�سحب رخ�سة 

ت�سيريها اإذا �سبطت املركبة ت�سري فـي الطريق ، وذلك دون الإخالل بالعقوبة املقررة . 

املــادة ) 137 ( مكـررا  

 يتم �سبط املخالفات املرورية وفقا لأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذة له 

 ، الثابتة   ( ال�سرعة  اأجهزة �سبط  ، وتعد  الإلكرتونية  والتقنيات  ال�سبط  و�سائل  بكافة 

واملتنقلــة ، واملتحركــة ، واليدويــة ( واأجهــزة �سبــط خمالفــات جتـــاوز الإ�ســـارة احلمــراء 

واأجهزة قيا�ض ن�سبة الكحول فـي الدم واأجهزة قيا�ض ن�سبة تعتيم زجاج املركبة واأجهزة 

الفح�ض الفني من الأجهزة املعتمدة ل�سبط املخالفات املرورية ، وتعد حجة ملا ورد فـيها 

اإىل اأن يثبت العك�ض . 

وملدير عام املرور اإ�سافة اأي و�سائل اأو تقنيات اأخرى ل�سبط املخالفات املرورية مبوافقة 

املفت�ض العام . 

املــادة ) 141 ( 

 يجب على من تثبت خمالفته لأحكام قانون املرور واللوائح والقرارات املنفذة له اجتياز 

دورة فــي ال�سياقــة الوقائيــة فــي معهــد ال�سالمــة املروريــة بالإدارة ، وذلك فـي احلالت 

الآتيــة : 

�سدور حكم ق�سائي اأو قرار اإداري ب�سحب رخ�سة �سياقته .  - 1

من تثبت اإدانته بحكم ق�سائي فـي اإحدى اجلرائم املن�سو�ض عليها فـي قانون املرور .  - 2
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املــادة ) 142 (

يحظر عر�ض املركبات للبيع اإل فـي الأماكن التي حتددها اجلهات املعنية . 

املــادة ) 143 ( 

عن  الناجمة  القانونية  التبعات  كافة  عن  كاملة  م�سوؤولية  م�سوؤول  املركبة  �سائق  يكون 

�سياقة املركبة فـي غري الأماكن املهياأة ل�سري املركبة بطريقة اآمنة . 

املــادة ) 5/3 (  

يجوز ترخي�ض املركبات واملعدات امل�ستاأجرة التي حتمل لوحتي رقم غري عمانية ملدة   - 5

موؤقتة ل تزيد على فرتة �سريان ترخي�سها ببلد الت�سجيل بال�سروط الآتية : 

اأ - مراعاة الفقرات )اأ ، ب ، ج( من املــادة )1/14( من هذه الالئحة . 

ب - اأن تكون من املركبات اأو املعدات غري املتوفرة حمليا . 

ج - ت�سليم لوحتي رقم بلد الت�سجيل ورخ�سة ت�سيريها اإىل الإدارة لتعاد بعد انتهاء 

فرتة الت�سجيل املوؤقت . 

د - اإح�سار ن�سخة من عقد ا�ستئجار املركبة . 

املــادة ) 2/12 (  

نظام  فـي  الأجانب  وال�سائحني  والعابرين  الزائرين  مركبة  بيانات  اإدخال  يتم  اأن  هـ - 

الدخول اأو املغادرة فـي املنافذ احلدودية . 

وفـي كل الأحوال يحظر �سياقة مركبات الزائرين والعابرين وال�سائحني الأجانب بعد 

انتهاء مدة تاأ�سرية الزيارة اأو ال�سياحة اأو العبور . 

املــادة ) 14 (  

علـــى مالك املركبـــة امل�ستـــوردة اإنهـــاء اإجـــراءات ت�سجيلها خالل )7( �سبعــة اأيــام عمـــل   - 3

بدون  م�سرية  املركبة  تعترب  ذلك  خمالفة  حالة  وفـي   ، ال�سلطنة  دخولها  تاريخ  من 

ترخي�ض ، وت�سحب اللوحات اإداريا ، وحتجز املركبة ، وفـي هذه احلالة حتت�سب ر�سوم 

الت�سجيل من اليوم التايل للمدة امل�سار اإليها فـي هذا البند . 
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املــادة ) 29 (

 جتهيـــزات املركبـــة  

4 - كامت �سوت ، وي�سرتط اأن يكون كامت �سوت ال�ساحنات والقاطرات واملعدات واحلافالت 

التــــي يزيـــد وزنهــا الفـــارغ على )10( ع�سرة اأطنان مبا�سورة دخـــان موجهـــة لالأعلـــى ، 

واأل ي�ســـدر كاتـــم ال�ســـوت اأي اأ�سوات مزعجة اأو تثري النتبـــاه ، وعلـــى الإدارة و�ســـــع 

ال�سوابط الالزمة ل�ستيفاء ذلك . 

5 - اإطار احتياطي واأدوات �سيانة . 

6 - طفاية حريق �ساحلة ال�ستعمال . 

املــادة ) 1/30 (  

تركيـــب اإ�ســـارة تنبيـــه �سوئيــة ذات وميـــ�ض متقطـــع )لـــواح( يعمــل عنـــد ال�سغط  ط - 

علــى الفرامـــل يثبــت خلـــف هيكـــل ال�ساحنـــات واملقطورات و�سبــــه املقطـــورات وفـــــق 

املوا�سفات التي تقرها الإدارة . 

املــادة ) 37 ( 

6 - يجب تركيب حواجز معدنية متينة ومطلية مبادة عاك�سة ف�سفورية مبوؤخرة وجانبي 

ال�ساحنة واملقطورة التي يزيد وزنها الفارغ على )6( �ستة اأطنان . 

املــادة ) 48 (

وت�ســدر الرخ�ســـة املطلوبة للمقيم بالفئة املتوافقة مع املهنـــة امل�سرحـــة لـــه من اجلهـــة 

املخت�سة . 

ول ت�سرف رخ�سة �سياقة الدراجة لغري العمانيني اإل فـي الأحوال التي تقدرها الإدارة . 

املــادة ) 3/50 ( 

وتثبـــت قـــوة الإبـــ�سار مب�ستند ر�سمــي �سادر مـــن اأحـــد مراكز فحـــ�ض الإب�ســــار املعتمــــدة 

من الإدارة وفق ال�سوابط والإجراءات والر�سوم التي حتددها الإدارة . 

املــادة ) 2/59 ( 

ل يجوز ترخي�ض �سيارة تعليم خفـيف م�سى على تاريخ �سنعها )5( خم�ض �سنوات ،  هـ - 

اأو �سيارة تعليم ثقيل م�سى على تاريخ �سنعها )10( ع�سر �سنوات . 
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املــادة ) 60 (

5 - ارتداء الزي العماين فـي اأثناء ا�ستخدام �سيارة التعليم . 

املــادة ) 60/ 1 ( 

ح - اجتياز دورة تاأهيل معلمي ال�سياقة . 

املــادة ) 1/61 (

ج - احل�سول على مناهج تعلم ال�سياقة من الإدارة . 

املــادة ) 68 ( 

يجوز ترخي�ض �سيارة اأجرة املطار والفنادق من فئة املركبات العائلية )الفان( التي   -12

ل يتجاوز عدد ركابها )5( خم�سة ركاب ، واأن تكون املركبة ذات اأبواب منزلقة . 

املــادة ) 95 (

وحتدد ال�سرعة الق�سوى لل�ساحنات واحلافالت الثقيلة باأقل من )20( ع�سرين كيلومرتا 

فـي ال�ساعة عن ال�سرعة املقررة فـي الطريق . 

املــادة ) 1/130 (

التجـــاوز مـــن كتف الطريـــق اأو فـــي جزيـــرة الطريـــق اأو م�ســار التباطـــوؤ اأو الت�ســـارع  ط - 

اأو اأر�سفة امل�ساة . 

اأو ي�سكل جتاوزها  جتاوز �ساحنة اأو حافلة ملركبة فـي طريق مينع جتاوزها فـيه ،  ي - 

خطورة اأو عرقلة على حركة املرور ، اأو جتاوزها فـي الطرقات الفرعية واملحلية . 

�سياقة دراجة برخ�سة تعلم لأغرا�ض جتارية ، اأو مع راكب .  ك - 

�سياقة مركبة اأو دراجة بدون لوحات اإطالقـــا ، اأو بلوحــة رقــم واحــدة اأو تغطيتهــا  ل - 

اأو و�سع اأو حتريف ما يغري فـي بياناتها . 

م - ا�ستخـــــدام الهاتـــف النقـــــال ، اأو اأي و�سيلــــــة اإلكرتونيــة اأخــرى فـي اأثنــــاء ال�سياقــــــة 

فـي حالة التكرار خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ارتكاب املخالفــــــة الأوىل . 

�ض - التفحيط اأو ال�ستعرا�ض . 

ع - اإذا بلغ جمموع املخالفات غري املنهية )50( خم�سني خمالفة اأو اأكرث . 
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املــادة ) 1/131 ( 

اإذا �سبطت املركبة ت�سري بلوحات الفح�ض ، اأو الت�سدير ، اأو ال�سترياد بعد انتهاء  �ض - 

املــدة املقررة . 

ع - اإذا �سبطـــت الدراجـــات ثنائيــة اأو ثالثية اأو رباعية العجالت ت�سري بغري ترخي�ض 

اأو فـي غري الأماكن املخ�س�سة لها . 

ف - �سياقة مركبة اأجنبية فـي غري اأغرا�ض ال�سياحة ، اأو الزيارة ، اأو العبور . 

�ض - ا�ستخدام الهاتف النقال اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى فـي اأثناء ال�سياقة فـي حالة 

التكرار . 

ق - �سياقــة مركبــة اأو دراجــة بـــدون لوحات اإطالقـــا اأو بلوحــة رقــم واحــدة اأو تغطيتهــا 

اأو و�سع اأو حتريف بياناتها . 

�سياقة اأو ت�سغيل مركبة اأجنبية موؤقتة بعد انتهاء املــدة املقررة .  ر - 

املــادة ال�سابعــة 

ي�ساف اإىل امللحق رقم )1( " اأنواع اللوحات املعدنية واأبعادها " املرفق بالالئحة التنفـيذية 

لقانون املرور ، بندان جديدان على النحو الآتي : 

- حمدودة ال�ستخدام ) اأ�سود - اأبي�ض ( . 

8 - بالن�سبة للوحات حمدودة ال�ستخدام : 

اأ - x 520 110 ملم . 

ب - x 277 135 ملم . 

املــادة الثامنــة  

ي�ساف اإىل امللحق رقم )2( " جدول الر�سوم " املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون املرور 

فقرات جديدة باأرقام )10 ، 11 ، 12 ، 13( اإىل البند )ثانيا : رخ�ض ال�سياقة( ، فقرتان 

جديدتـــان برقمــي )5 ، 6( اإلـــى البـــند )رابعا : ملكيــة املركبات( ، فقرات جديدة باأرقــام 

)3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9( اإىل البند )�ساد�سا : ر�سوم اأخرى( ، بند جديد برقم )�سابعا : 

ر�سوم الفح�ض الفني( ن�سو�سها كالآتي : 
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ثانيا : رخــ�ض ال�سياقــة : 

البيــــــانت
مقدار الر�سم 

)الريال العماين(

)10( ع�سرةاإ�سدار رخ�سة �سياقة موؤقتـــــــــــــة 10

)5( خم�سةا�ستمارة بالغ فقدان رخ�سة ال�سياقة 11

)15( خم�سة ع�سرت�سريح / جتديد تعليم مدرب �سياقــة 12

)5( خم�سةبدل فاقد / تالف لت�سريح تعليم مدرب �سياقة 13

رابعا : ملكيـــة املركبـــات : 

البيــــــانت
مقدار الر�سم 

)الريال العماين(

5

اإ�سدار بدل فاقد / تالف ملكية 

جميع اأنواع املركبات والدراجات

)5( خم�سة

)5( خم�سةاإ�سافة / اإزالة رهن مركبة 6

�ساد�سا : ر�ســـوم اأخـــرى : 

املــدةالبيــــــانت
مقدار الر�سم 

)الريال العماين(

3

�سهادة ت�سدير مركبة غري مرخ�سة 

)جديدة ، ملغاة ، حطام( 

)10( ع�سرة)7( اأيام

)10( ع�سرة)7( اأيام�سهادة ت�سدير مركبة مرخ�سة 4

5
ت�سريح تغيري )قاعدة ، هيكل ، لون ، 

حمرك ، اإ�سافات اأخرى( 
)5( خم�سة)14( يوما
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املــدةالبيــــــانت
مقدار الر�سم 

)الريال العماين(

)5( خم�سة)30( يوما�شهادة براءة الذمة للمركبات / بدل فاقد  6

)5( خم�سة)7( اأيام�شهادة بدل فاقد لت�شدير املركبة  7

)5( خم�سة-�شهادة اإلغاء مركبة / بدل فاقــــد  8

)5( خم�سة-�شهادة اإثبات نقل ملكية املركبة / مالك اأول  9

�سابعا : ر�ســوم الفحــ�ص الفنــي : 

البيــــــانت
مقدار الر�سم 

)الريال العماين(

)5( خم�سةفح�ص املركبات حتى )25( راكبا 1

2

فح�ص ال�شاحنات واملعدات واحلافالت 

من )26( راكبا فاأكرث 

)10( ع�شرة

3

اإعادة فح�ص ال�شاحنات واملعدات واحلافالت 

من )26( راكبا فاأكرث بعد انتهاء فرتة الفح�ص 

دون جتديدها 

)10( ع�شرة

)5( خم�سةاإعادة فح�ص املركبات حتى )25( راكبا 4

)40( اأربعونفح�ص قاعدة املركبة اآليا 5

)10( ع�شرةاإعادة وزن املركبـــــــــــة 6

تابــــع : �شاد�شا : ر�شوم اأخرى : 
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املــادة التا�سعــة 

 ت�ساف اإىل البنود )ثانيا ، ثالثا ، خام�سا ، �سابعا ، ثامنا ، تا�سعا ، عا�سرا ، ثاين ع�سر ، 

ثالث ع�سر ، رابع ع�سر ، خام�ض ع�سر( من )ثانيا( من امللحق رقم )3( املرفق بالالئحة 

التنفـيذية لقانون املرور ، بنود جديدة ن�سو�سها كالآتي : 

ثانيا : خمالفــات الوقـــوف : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

26
اإيقاف املركبة بجانب الطريق بو�سع ي�سكل 

خطورة على م�ستخدميه 
1الثانية

�سفرالثالثةترك املركبة مهملة على اأحد جانبي الطريق 27

28
اإيقاف املركبة للبيع فـي غري الأماكن املخ�س�سة 

للعر�ض اأو البيع 
�سفرالثانية

2الأوىلالوقوف على كتف الطريق من اجلانب الأي�سر  29

30

وقوف ال�ساحنة مب�سافة تقل عن خم�سة اأمتــــــــار 

من كتف الطريق الأمين للطرق الرئي�سية 

فـي غري احلالت الطارئة 

2الأوىل

�سفرالرابعةالوقوف على جزء من م�سرب الطريق 31

ثالثا : خمالفــات التجـــاوز : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

18

التجاوز فـي م�سار التباطوؤ

 اأو الت�سارع اأو اأر�سفة امل�ساة  

1الثالثة

19

اخلروج اإىل كتف الطريق وال�ستمرار بال�سري 

باملركبة بق�سد الإف�ساح لتجاوز مركبة اأخرى  

1الرابعة
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النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

2الثانية التجاوز اخلطر لل�ساحنات واحلافالت  20

21

جتاوز ال�ساحنات اأو احلافالت

 فـي غري الطرق الرئي�سية 

1الثالثة

خام�سا : خمالفــات النقــل )الركــاب واحلمولــة( : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

29
النقل التجاري )ركاب اأو حمولة( على مركبة 

حتمل لوحات الفح�ض
1الثالثة

30
نقل ركاب اأو حمولة على مركبة اأو دراجة 

حتمل لوحات تعليم 
1الثالثة

1الثالثةنقل ركاب يزيد عن العدد املقرر فـي احلافالت  31

�سابعا : خمالفــات الإ�ســـارات والإنــارة : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

15
ا�ستعمال اإنارة )الزنن( بطريقة ت�سكل

 خطورة على م�ستخدمي الطريق 
�سفرالرابعة

16

عدم تركيب جهاز التنبيه ال�سوئي )اللواح( 

بال�ساحنات واملقطورات و�سبه املقطورات 

اأو عدم �سالحيته 

�سفرالثالثة

17
�سياقة مركبة بدون الأنوار الرئي�سية 

على الطرق امل�ساءة 
�سفرالرابعة

تابع : ثالثا : خمالفات التجاوز : 
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ثامنا : خمالفــات ال�سياقـــة : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

25
ال�سري باملركبات الثقيلة 

واملعدات فـي وقت منع �سريها  
1الثانية

26
رفع �سوت املذياع اأو اأي اأجهزة �سمعية 

اأخرى فـي الطريق 
1الرابعة

27

عدم ت�سغيل جهاز التنبيه ال�سوئي

 )اللواح ( لل�ساحنات واملعدات الثقيلـة اأو املركبة 

املرافقة لها 

1الثالثة

2الأوىل �سياقة مركبة �سحبت اأو األغيت رخ�سة ت�سيريها  28

 29
ترك �سائق املركبة مكان احلادث

 قبل ا�ستكمال الإجراءات 
2الثانية

1الثانيةعدم توقف �سائق املركبة لرجل ال�سرطة 30 

3الأوىلعدم توقف �سائق املركبة لنقطة التفتي�ض 31

32
�سياقة مركبة اأجنبية بعد انتهاء فرتة الزيارة 

اأو ال�سياحة اأو العبور لالأجانب 
�سفرالأوىل

33
تتبع �سيارات الطوارئ فـي حالة الإف�ساح لها 

عند نقلها حالت طارئة 
2الثانية

34
�سياقة مركبة اأجنبية فـي غري اأغرا�ض 

ال�سياحة اأو الزيارة اأو العبـور 
�سفرالثانية

35
�سياقة دراجة نارية ) �سائق / راكب( 

دون لب�ض اخلوذة 
2الثانية

36
�سياقة دراجة هوائية )�سائق / راكب( 

دون لب�ض اخلوذة 
�سفرالرابعة

37
�سياقة مركبة / دراجة )حمدودة ال�ستخدام( 

فـي غري الأماكن املخ�س�سة 
2الأوىل
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النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

38
�سياقة مركبة دون الإم�ساك مبقودها اأو عدم 

اجللو�ض على املقعد بال�سكل ال�سحيح 
2الثانية

39
�سياقة دراجة لتو�سيل الطلبات

 على الطرق الرئي�سية
1الرابعة

3الأوىلالتفحيط وال�ستعرا�ض 40

1الرابعة�سياقة مركبة على طريق مغلق اأو قيد الإن�ساء41

تا�سعا : خمالفــات ال�سجــالت الر�سميــة واللوحــات : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

10
حتريف بيانات لوحة املركبة

 اأو تغطية اللوحة اأو جزء منها 
3الأوىل

11
عدم تركيب لوحة رقم املركبة فـي مكانها 

املخ�س�ض ب�سكل وا�سح 
1الثانية

12
�سياقة / ت�سغيل مركبة اأجنبية بت�سجيل موؤقت 

بعد انتهاء املــدة املقررة
�سفرالأوىل

ثاين ع�سر : خمالفـــات الإ�سافـــات : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

11
تعتيم اأو تلوين زجاج �سيارة التعليم /

 الأجرة / اأو الأجرة حتت الطلب 
1الثالثة

12

تركيب اأداة اأو و�سيلة اأو مثبت لو�سع الهاتف 

النقال اأو اأي و�سيلة اإلكرتونية اأخرى عليها 

ل�ستخدام ال�سائق 

1الثالثة

1الثالثةتركيب �سندوق على الدراجة بدون ت�سريح  13

تابع : ثامنا : خمالفات ال�سياقة : 
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ثالث ع�سر : خمالفــات قواعــد التدريــب : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

1الثانية ان�سغال املدرب بغري التدريب 14

15
ا�ستخدام املدرب الهاتف ، اأو اأي و�سيلة 

اإلكرتونية اأخرى فـي اأثناء التدريب  
1الثالثة

1الثانية التدريب بت�سريح تعليم �سياقة منته  16

2الأوىلالتدريب على مركبة بفئة غري م�سرح بها  17

18
�سياقة مركبة تعليم بغري الزي العماين 

اأو كان الزي العماين غري مكتمل 
1الرابعة

19
�سياقة مركبة تعليم من �سخ�ض غري حا�سل 

على رخ�سة مدرب �سياقة 
2الثانية

رابع ع�سر : خمالفــات ال�سركـــات والـــور�ض : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

10

خمالفة مكاتب تاأجري / معار�ض بيع املركبات 

لل�سروط الواردة مبوافقة الت�سغيل ال�سادرة 

عن الإدارة 

�سفرالأوىل

1الثانيةت�سيري معدات على الطرق الرئي�سية  11

12

تركيب مل�سقات اأو اإ�سافات

 على املركبة بغري ت�سريح 

�سفرالأوىل
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خام�ض ع�سر : خمالفــات اإجــراءات ال�سالمــة : 

النقاطالفئــةاملخالفــــــةت

20
عدم ا�ستخدام كر�سي الأطفال عند نقل اأطفال 

تقل اأعمارهم عن )4( اأربع �سنوات
1الرابعة

1الرابعةحمل الركاب فـي �سندوق ال�سحن املعد للحمولة  21

22
اإ�سافة اأو تغيري خزانات الوقود

 بخالف موا�سفات امل�سنع 

�سفرالأوىل

�سفرالأوىلفتح منافذ على الطريق دون موافقة الإدارة23

املــادة العا�ســرة 

، كمـــا تلغــى عبــارة  املــادة )60(  ، والبنــد )2( مــن  املــادة )1/10(   يلغـــى البنـــد )1( مــن 

"ويحظر على الإناث قيادة مركبة الأجرة" من املــادة )8/68( وتلغى الفقرة )3( من البند 

من   )11( البند  ويلغى   ، الر�سوم  جدول   )2( رقم  امللحق  من  املركبات  ملكية   : )رابعا( 

خام�ض ع�سر ، والبنــــــد )6( مــــن �ســــــاد�ض عــ�ســــر مـــن امللـحــــق رقـــــم )3( املرفــــــق بالالئحـــة 

التنفـيذيـــــة لقانون املــرور . 
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

قــــــرار

 رقــم 2018/3 

ب�سـاأن حتديـد ر�سـ�م املرحلــة الثانيـة مـن االعتمــاد امل�ؤ�سـ�سـي

) التق�يـم مقابـل املعاييـر امل�ؤ�س�سيـة ( مل�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي احلك�ميـة واخلا�سـة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإىل القرار رقم 2012/47 باإ�سدار الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإلــى القــــرار رقـــم 2017/12 بتحديــــد ر�ســــوم املرحلــــة الثانيـــــة مـــــن العتمـــــاد املوؤ�س�ســـــــي 

) التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ( والتظلم من تقارير ونتائج التقومي ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

حتـــدد ر�ســـوم املرحلة الثانيـــة مــن العتماد املوؤ�س�سـي ) التقويـم مقابــل املعاييـر املوؤ�س�سيـة ( 

ملوؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكومية واخلا�سة بنــاء علــى ت�سنيف املوؤ�س�ســـة وعدد الطلبـــة 

املكافئ بها ، وذلك على النحو الآتي :

قيمــــة الر�ســــــم نــــ�ع امل�ؤ�س�ســـــة

جامعـــــة
) 25٫000 ( خم�سة وع�سرون األف ريال عماين + 

) "2" ريالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ (

كليــــة جامعيــــة
) 20٫000 ( ع�سرون األف ريال عماين + 

) "2" ريالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ (

كليــــة
) 15٫000 ( خم�سة ع�سر األف ريال عماين + 

) "2" ريالن عمانيان × عدد الطلبة املكافئ (
ويتـــم حتديــــد عــــدد الطلبـــة املكافــــئ وفقــــا لالآتــــي :

عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي موؤ�س�سة التعليـم العايل بنظام التفرغ الكلي 

+ ن�سف عدد الطلبة الدار�سني فـي املوؤ�س�سة ذاتها بنظام التفرغ اجلزئي . 
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املــادة الثانيــــة

ا�ستثنــاء من حكــم املـــادة الأوىل من هذا القــرار حتــدد ر�ســـوم املرحلة الثانيــة مــن العتمـــاد 

املوؤ�س�سي ) التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ( ملوؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية )الكليات 

واملعاهد( التي تتبع جهة حكومية واحدة ، ويتم تقوميها ك�سبكة واحدة ، عن طريق فريق 

تقومي واحد ، وفق الآتي : 

)15000( خم�سة ع�سر األفــا ) للموؤ�س�سـة الأوىل ( + )8000(  قيمة الر�سم )بالريال العماين( = 

ثمانيــــــة اآلف ) لكــــل موؤ�س�ســـة اإ�سافـيـــة ( × ) عــــدد الكليــــات 

اأو املعاهد فـي ال�سبكة - 1 ( + 2 × عدد الطلبة املكافئ .

ويتم حتديد عدد الطلبة املكافئ وفقا لالآتي :

عدد الطلبة املكافئ = عدد الطلبة الدار�سني فـي موؤ�س�سة التعليم العايل احلكومية بنظام 

ذاتهــا  املوؤ�س�ســـة  فـي  الدار�سني  الطلبة  عدد  ن�سف   + الكلــي  التفــرغ 

بنظام التفرغ اجلزئــي اأو عدد )20000( ع�سرين األف طالب مكافئ ، 

اأيهما اأقل . 

املــادة الثالثــــة

حتـدد ر�سوم عملية اإعـادة ) التقومي مقابـــل املعاييـــر املوؤ�س�سية ( ملوؤ�س�ســات التعليــــم العالــــي 

احلكوميـــة واخلا�ســة علــــى النحــــو الآتـــــي :

قيمــــة الر�ســــــم نــــ�ع امل�ؤ�س�ســـــة

جامعـــــة

) 10٫000 ( ع�سرة اآلف ريال عماين + ) عدد املقايي�س التي يتم 

اإعادة تقومي املوؤ�س�سة مقابلها × "200" مائتي ريال عماين ( 

كليــــة جامعيــــة

) 10٫000 ( ع�سرة اآلف ريال عماين + ) عدد املقايي�س التي يتم 

اإعادة تقومي املوؤ�س�سة مقابلها × "150" مائة وخم�سني ريال عمانيا ( 

كليــــة

) 10٫000 ( ع�سرة اآلف ريال عماين + ) عدد املقايي�س التي يتم 

اإعادة تقومي املوؤ�س�سة مقابلها × "100" مائة ريال عماين ( 
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املــادة الرابعــــة

تقوم الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي باإر�سال تقارير ونتائج عمليات التقومي واإعادة 

التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ) املرحلة الثانية من العتماد املوؤ�س�سي ( ، اإىل موؤ�س�سات 

التعليم العايل احلكومية واخلا�سة ، كما تقوم بن�سر نتائج التقومي واإعادة التقومي مقابل 

اأيام  املوقع الإلكرتوين للهيئة بعد )10( ع�سرة  املوؤ�س�سية وقرارات العتماد على  املعايري 

عمــل مــن تاريـــخ اإر�سال التقرير والنتيجة للموؤ�س�سة ، ما لــم تقم املوؤ�س�ســة باإخطـــار الهيئـــة 

برغبتها فـي التظلم خالل ذلك الأجل . 

املــادة الـخام�سـة

يجــوز ملوؤ�س�ســات التعليــم العالــي احلكوميـــة واخلا�ســة التظلــم من نتائـــج عمليــات التقويــم 

لالعتمــاد  العمانيــة  الهيئة  اعتمـــاد  وقــرارات  املوؤ�س�سية  املعاييــر  مقابــل  التقويــم  واإعـادة 

الأكادميي خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإر�سال التقرير والنتيجة والقرار اإىل املوؤ�س�سة ، 

بعد �سداد ر�سم مقداره )5000( خم�سة اآلف ريال عماين غري م�سرتد . 

خالل  فـيه  والبت   ، التظلم  بحث  الغر�س  لهذا  بالهيئة  امل�سكلة  التظلمات  جلنة  وتتوىل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، وتتحمل موؤ�س�سة التعليم العايل جميع امل�سروفات 

الإ�سافـية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم اإذا ما مت رف�سه ، واإذا مت قبول التظلم يتم 

تعديل نتيجة التقومي اأو اإعـــادة التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية ) املرحلــــة الثانيـــة مـــن 

العتماد املوؤ�س�سي ( ، وتن�سر النتيجة فـي املوقع الإلكرتوين للهيئة . 

املــادة الـ�ساد�سـة

يلغى القرار رقم 2017/12 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س 

مع اأحكامه .

املــادة الـ�سابعـة

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

�سدر فـي :  4  من جمـادى االأولـى 1439هـ

امل�افــــق : 22 من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م 

د . عبدالـلـه بــن حممــــد ال�سارمـــي

                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة

 الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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قــــــرار

 رقــم 2018/4 

ب�شــاأن حتديــد مواعيــد العمليــات اخلارجيــة 

ل�شمــان اجلــودة ملوؤ�ش�شات التعليــم العالــي احلكوميـــة واخلا�شــة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإىل القرار رقم 2012/47 باإ�سدار الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

واإىل موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تلتزم موؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية واخلا�سة مبواعيد العمليات اخلارجية ل�سمان 

بعد  عال  تعليم  موؤ�س�سة  لكل  الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  حتددها  التي  اجلودة 

اإخطارها بذلك ، ويجوز لهذه املوؤ�س�سات طلب تاأجيل املوعد املحدد لها بعذر مقبول ، على 

اأن يتم تقدمي طلب التاأجيل قبل حلول املوعد املحدد مبدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر .

وتلتــــزم موؤ�س�ســـة التعليـــم العالــي احلكوميــة واخلا�ســـة ب�ســـداد ر�ســــوم مقدارهــــا )3000( 

ثالثة اآلف ريـال عمانـي فـي حالة تقدمي طلب التاأجيل خالل مدة تقل عن )6( �ستــة اأ�سهـر ، 

على اأن تخطر الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي املوؤ�س�سة حمل طلب التاأجيل باملوعد 

اجلديد خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ املوافقة على طلب التاأجيل .

املــادة الثانيــــة

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

�شدر فـي :  4  من جمـادى الأولـى 1439هـ

املوافــــق : 22 من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م 

د . عبدالـلـه بــن حممــــد ال�شارمـــي

                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة

 الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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مكتـب وزيـر الدولـــة وحمــافظ ظفـار

اأمــر حملـــي

رقـم 2018/1

بتحديــد الر�ســـــوم والأثمــان 

والتاأمينـات وال�سمانـات املاليـة التـي حت�سلهـا بلديـة ظـفار

ا�ستنـــادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/37 بتحديــد اخت�سا�ســات مكتــب وزيــر الدولــة 

وحمافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب ،

واإىل الئحـــة بلديـــة ظفـــار ال�سادرة باملر�ســوم ال�سلطــاين رقـم 86/18 ،

واإىل االأمـــر املحلي رقـــم 98/2 فـي �سـاأن حت�سيل ر�ســـوم بلديــة ظفــار ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

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

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

يحدد ثمن اال�ستمارات وفقا للملحق رقم ) 12 ( املرفق .

املــادة الرابعــــة

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون اآخر ، تفر�ض على من يتخلف عن �سداد 

الر�سوم امل�ستحقة وفقا لهذا االأمر املحلي غرامة تاأخري بواقع ) 10% ( ع�سرة باملائة �سهريا 

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

وت�ساعف الغرامة عن كل �سهر ت�ستمر فيه املخالفة ، على اأال يزيد جمموعـها علـى قيمــة 

الر�سم امل�ستحق وفقا الأحكام هذا االأمر .
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املــادة اخلام�ســــة

يلغى �لأمـــر �ملحلي رقـــم 98/2 �مل�شار �إليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذ� �لأمر �أو يتعار�ض 

مع �أحكامه .

املــادة ال�ساد�ســــة

ين�شـر هـذ� �لأمر فـي �جلريــدة �لر�شمية ، ويعمــل بـه �عتبار� مــن �لأول مــن مــار�ض 2018م .

�ســـدر فـي :   6  من جمـادى الأولـى 1439هـ

املوافـــــــق : 24 من ينايــــــــــــــــــــــر 2018م

حممـد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي

وزيــــــــــــــر �لدولـــــــــــــــة وحمــــــــــــــــــافظ ظفـــــــــــــــــار
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امللحــق رقـــم ) 1 (

الر�ســوم البلديــة علــى الأن�سطــة املهنيــة والتجاريــة

1 - اأن�سطـة الزراعة واحلراجـة و�سيـد الأ�سمـاك ) التجاريـة (

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1
زراعة احلبوب ) با�ستثناء االأرز ( ،

 واملحا�سيل البقولية والبذور الزيتية
100

100زراعة االأرز2

100زراعة اخل�سراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات3

100زراعة ق�سب ال�سكر4

5000زراعة التبغ5

100زراعة حما�سيل االألياف6

100زراعة املحا�سيل االأخرى غري الدائمة7

100زراعة االأعناب8

100زراعة الفواكه املدارية و�سبه املدارية9

100زراعة احلم�سيات ) املوالح (10

100زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة11

100زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه االأخرى واجلوزيات12
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100زراعة الثمار الزيتية13

100زراعة حما�سيل امل�سروبات14

15
زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية 

وحما�سيل العقاقري واملحا�سيل ال�سيدالنية
100

100زراعة املحا�سيل الدائمة االأخرى16

100زراعة االأحراج واأن�سطة احلراجة االأخرى17

100الزراعة املختلطة18

100تربية اخليول واحليوانات اخليلية االأخرى19

100تربية اجلمال واحليوانات اجلملية20

100تربية ال�ساأن واملاعز21

1000تربية الدواجن ) ال�سركات الكبرية (22

23
تربية الدواجن

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

100تربية احليوانات االأخرى24

1000تربية املا�سية واجلامو�ض25

150تربية املائيات البحرية26

تابع امللحـق رقم ) 1 ( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد االأ�سمـاك ) التجاريـــة (
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

150تربية املائيات فـي املياه العذبة27

50ذبح وتهيئة الدواجن واالأرانب والطيور28

100معاجلة البذور للتكاثر29

100خدمات الدعم للحراجة30

50اإكثار النباتات ) امل�ساتل (31

100قطع االأخ�ساب32

100جمع منتجات االأحراج غري اخل�سبية33

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

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

250�سيد اأ�سماك املياه العذبة36

100اأن�سطة حما�سيل بعد احل�ساد37

100اأن�سطة الدعم لالإنتاج احليواين38

100اأن�سطة الدعم الإنتاج املحا�سيل39

40
اأن�سطة حدائق النباتات 

وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية
250

تابع امللحـق رقم ) 1 ( : 1 - اأن�سطة الزراعة واحلراجة و�سيد االأ�سمـاك ) التجاريـــة (

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

2 - اأن�سطـــة التعديـــن وا�ستغــــالل املحاجـــــر

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1500ا�ستخراج النفط اخلام1

1500ا�ستخراج الغاز الطبيعي2

1500ا�ستخراج اخلث3

100ا�ستخراج امللح4

1500تعدين ركازات احلديد5

1500تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية االأخرى6

1500تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم7

1500تعدين الفحم القا�سي ) االأنفراثيت (8

1500تعدين الليغنيت9

1500تعدين املعادن الكيميائية ومعادن االأ�سمدة10

1500ا�ستغالل املحاجر ال�ستخراج االأحجار والرمال والطفل11

1500اأن�سطة التعدين وا�ستغالل املحاجر12

1500اأن�سطة الدعم ال�ستخراج النفط والغاز الطبيعي13

1500اأن�سطة دعم االأعمال االأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر14
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3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

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

250تربيد وجتميد اللحوم2

100تربيد وجتميد الفواكه واخل�سراوات3

250جتهيز وحفظ ال�سمك والق�سريات والرخويات4

5
جتهيز وحفظ االأ�سماك 

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

500جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�سراوات6

500جتهيز وحفظ اللحوم7

100جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج8

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

10
حت�سري اأو تعليب اأو حفظ 

اخل�سراوات الطازجة اأو املطبوخة وع�سريها
250

150حفظ وحتمي�ض وتعبئة املك�سرات باأنواعها11

150جتفـيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها12

1000تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها13

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

)ال�سركـات(
1500

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

)املحالت(
100
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

50خمبز يدوي ) تنور (16

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

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

19
�سنع منتجات طواحني احلبوب 

) �سركــــات (
1500

20
�سنع منتجات طواحني احلبوب 

) حمـــــالت (
150

500تكرير وطحن ملح الطعام21

1000�سنع منتجات االألبان22

1000�سنع الن�سا ومنتجات الن�سا23

250�سنع منتجات املخابز ) اآلــي (24

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

50�سنع منتجات املخابز ) يـــدوي (26

150�سنع خبز االأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية27

28
�سنع املنتجات اخلفـيفة مثل : 

رقائق الذرة وكعك دقيق الذرة ) التورتيال ( غري معد باخلبز
250

250�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه29

1000�سنع رقائق البطاط�ض30

250�سنع املتاي31

1000�سنع احلليب املجفف ) البودرة ( واملكثف32

تابع امللحـق رقم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1000�سنع ال�سكر33

1000�سنع الكاكاو وال�سوكوالتة واحللويات ال�سكرية34

150�سنع احللوى العمانية35

36
�سنع املعكرونة و�سرائط املعكرونة 

والك�سك�سي واملنتجات الن�سوية املماثلة
1000

200�سنع العجائن املح�سوة املطبوخة اأو غري املطبوخة37

150�سنع وجبات واأطباق جاهزة38

1000�سنع منتجات االأغذية االأخرى39

500�سنع املثلجات ) االآي�ض كرمي (40

1000�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية41

42
�سنع خال�سات ومك�سبات الطعم 

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

250طحن وتعبئة البهارات والتوابل43

1000�سنع االأعالف احليوانية املح�سرة44

45
�سنع امل�سروبات غري الكحولية ، 

اإنتاج املياه املعدنية واملياه االأخرى املعباأة فـي زجاجات
1000

5000�سنع منتجات التبغ46

250حت�سري وغزل األياف املن�سوجات47
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500غزل وحت�سري اخليوط ال�سناعية كالنايلون والديلون48

500ن�سج املن�سوجات49

250اإمتام جتهيز املن�سوجات50

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

52

ق�ض وتف�سيل املفرو�سات واالأ�سناف املح�سوة

 واالأغطية املنزلية مثل املالءات ، اأكيا�ض الو�سائد ، 

املفار�ض ، االأحلفة ، الو�سائد ، واأكيا�ض النوم للرحالت 

واأنواع البيا�سات االأخرى

500

75ق�ض وتف�سيل ال�ستائر53

54

ق�ض وتف�سيل اخليام واالأ�سرعة وال�ساالت 

واأغطية ال�سيارات واالأثاث واالآالت والب�سائع 

) �سركـــــات (

1000

55

ق�ض وتف�سيل اخليام واالأ�سرعة وال�ساالت 

واأغطية ال�سيارات واالأثاث واالآالت والب�سائع 

) حمــــالت (

75

75التطريز اليدوي واجلاكار56

57
تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ض الرجالية العربية 

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

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

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

75تف�سيل وخياطة املالب�ض الريا�سية60
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500تف�سيل وخياطة املالب�ض الع�سكرية61

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

100�سنع وتف�سيل الكمة العمانية63

75تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية64

65
�سنع حقائب االأمتعة 

وحقائب اليد وما �سابهها ، وال�سروج واالأعنة
1000

66
�سنع االأحذية 

) امل�سانع (
1000

67
�سنع االأحذية 

) املحالت (
50

150�سنع منتجات خ�سبية متنوعة ) ور�ض 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

 واالأوعية امل�سنوعة من الورق والورق املقوى
500

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

من الورق اأو من الورق املقوى ) غري مموج (
500

73
�سنع اأوعية التغليف االأخرى 

) علب حفظ امللفات ، اأغلفة االأ�سطوانات (
500
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74

�سنع الورق املقوى متعدد الطبقات ) الكرتون ( 

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

والت�سييد واالأعمال االأخرى

500

500�سنع اأ�سناف اأخرى من الورق والورق املقوى75

76
�سنع احل�سو من املـواد الن�سيجية 

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

77
�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية ،

 واالأ�سناف املكتبية واملدر�سية والتجارية االأخرى الورقية
500

78
�سنع منتجات ورقية لالأغرا�ض املنزلية 

مثل االأطباق واالأكواب وال�سواين 
500

79
�سنع ورق الزينة 

والورق ال�سناعي وورق اجلدران والتف�سيل 
500

80
طباعة االألبومات اخلا�سة بال�سور والدفاتر التجارية 

وما اإىل ذلك من النماذج التجارية امل�سورة
500

81

�سنع ورق الكتابة والر�سم والطباعة

 والورق ال�سفاف وامل�سقول والورق امل�سمغ

 اأو الال�سق اجلاهز لال�ستعمال واالأنواع االأخرى

500

500الطباعــــــــة82

83

الطباعة با�ستخدام االآالت النا�سخة 

واحلا�سب االآيل واالآالت املكتبية االأخرى 

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

50
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75الطباعة الرقمية84

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالطباعة85

75جتليد الكتب وامل�ستندات86

75جتهيز واإعداد حروف الطباعة87

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

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

500�سنع منتجات اأفران الكوك90

1500�سنع املنتجات النفطية املكررة91

1500م�سافـي النفط وم�ستقاته92

93
�سنع اأنواع الوقود ال�سائلة 

) البنزين ، الكريو�سني ، الديزل (
1500

1000�سنع املـواد الكيميائية االأ�سا�سية94

1000�سنع االأ�سمدة واملركبات االأزوتية95

1000�سنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي اأ�سكالها االأولية96

97
�سنع مبيدات االآفات 

واملنتجات الكيميائية الزراعية االأخرى
1000

98
�سنع الدهانات والورني�سات والطالءات املماثلة ، 

واأحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية
1000
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99
�سنع ال�سابون واملنظفات ، وم�ستح�سرات التنظيف 

والتلميع ، والعطور وم�ستح�سرات التجميل
1000

250�سنع وجتهيز البخور100

1000�سنع املنتجات الكيميائية االأخرى 101

1000�سنع االألياف اال�سطناعية102

103
�سنع املـواد ال�سيدالنية

 واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
1000

104
�سنع االإطارات واالأنابيب املطاطية ، وجتديد االأ�سطح 

اخلارجية لالإطارات املطاطية واإعادة بنائها
1000

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

1000�سنع املنتجات املطاطية االأخرى106

1000�سنع املنتجات اللدائنية107

108

�سنع منتجات من اللدائن مثل : 

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

ولوازمهــــا 

500

1000�سنع الزجاج واملنتجات الزجاجية109

1000�سنع املنتجات املعدنية الالفلزية االأخرى 110

1000�سنع املنتجات احلرارية111

1000�سنع املنتجات الطفلية االإن�سائية112
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1500�سنع االأ�سمنت بكافة اأنواعه113

1000�سنع املنتجات االأخرى من البور�سلني واخلزف114

1000�سنع االأ�سمنت واجلري واجل�ض115

1500�سنع اأ�سناف من اخلر�سانة واالأ�سمنت واجل�ض116

1500قطع وت�سكيل و�سقل االأحجار117

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 : 

االأملنيوم والزنك والنحا�ض ) منتجات تامة ون�سف تامة ال�سنع (
1500

1500�سنع املنتجات املعدنية االإن�سائية123

124

�سنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�سنوعة

 من اأجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي البناء 

والت�سييد مثل : النوافذ واالأبواب وال�سالمل واملظالت 

واأ�سغال معدنية مماثلة ) ور�ض احلدادة (

150

150ور�ض االأملنيوم125

1500�سنع ال�سهاريج واخلزانات واالأوعية من املعادن126
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127
�سنع مولدات البخار ، 

با�ستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
1500

1500�سنع االأ�سلحة والذخائر128

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

ميتالورجيا امل�ساحيق
1000

250معاجلة وطلي املعادن ، املعاجلة باالآالت130

131
�سنع اأدوات القطع

 والعدد اليدوية واالأدوات املعدنية العامة
1000

50ن�سخ املفاتيح132

250ال�سيوف واجلنبيات واالأ�سلحة والذخائر املماثلة133

75�سنع اخلناجر العمانية134

1500�سنع منتجات املعادن امل�سكلة االأخرى 135

1500�سنع املكونات واللوحات االإلكرتونية136

1500�سنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة137

1500�سنع معدات االت�ساالت138

1500�سنع االإلكرتونيات اال�ستهالكية139

1500�سنع معدات القيا�ض واالختبار واملالحة والتحكم140

1500�سنع ال�ساعات باأنواعها ) واآليات حتديد التوقيتات (141
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142
�سنع معدات الت�سعيع

 واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية
1500

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

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

145
�سنع املحركات واملولدات واملحوالت الكهربائية

 واأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فـيها
1500

1500�سنع البطاريات واملراكم146

1500�سنع كابالت االألياف الب�سرية147

148
�سنع االأ�سالك والكابالت الكهربائية

 واالإلكرتونية االأخرى
1500

1500�سنع اأجهزة االأ�سالك149

1500�سنع معدات االإ�ساءة الكهربائية150

1500�سنع االأجهزة الكهربائية املنزلية151

1500�سنع املعدات الكهربائية االأخرى152

153
�سنع املحركات والتوربينات ، با�ستثناء 

حمركات الطائرات وال�سيارات والدراجات النارية
1500

1500�سنع معدات تعمل بطاقة املوائع154

155
�سنع امل�سخات وال�سواغط

 وال�سنابري وال�سمامات االأخرى
1500
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156
�سنع املحامل والرتو�ض 

وعنا�سر اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة
1500

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

1500�سنع معدات الرفع واملناولة158

159
�سنع االآالت واملعدات املكتبية

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

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة160

1500�سنع االآالت االأخرى متعددة االأغرا�ض161

1500�سنع االآالت الزراعية واآالت احلراجة162

1500�سنع اآالت ت�سكيل املعادن والعدد االآلية163

1500�سنع اآالت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا164

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

1500�سنع اآالت جتهيز االأغذية وامل�سروبات والتبغ166

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

1500�سنع اآالت اأخرى الأغرا�ض خا�سة168

1500�سنع املركبات ذات املحركات169
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170

�سنع الهياكل ) اأعمال جتهيز العربات (

 للمركبات ذات املحركات ، �سنع املركبات املقطورة 

واملركبات ن�سف املقطورة

1500

1500�سنع اأجزاء وتوابع وحمركات املركبات ذات املحركات171

1500بناء ال�سفن واملن�ساآت العائمة172

1500بناء قوارب النزهة والريا�سة173

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

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

1500�سنع مركبات القتال الع�سكرية176

1500�سنع الدراجات النارية177

1500�سنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة178

1500�سنع معدات النقل االأخرى179

1000�سنع االأثاث180

181
تنجيد االأثاث مثل :

 املراتب ، املجال�ض العربية ، املجال�ض االأفرجنية 
75

1000�سنع املجوهرات واالأ�سناف املت�سلة182
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1000�سنع املجوهرات املقلدة واالأ�سناف املت�سلة183

1500�سنع االآالت املو�سيقية184

1500�سنع اأدوات الريا�سة185

1500�سنع االألعاب واللعب186

187
�سنع االأدوات وامل�ستلزمات الطبية

 التي ت�ستخدم فـي عالج االأ�سنان
1500

1500�سنع منتجات اأخرى 188

250اإ�سالح منتجات املعادن امل�سكلة189

100اإ�سالح االآالت190

75اإ�سالح املعدات االإلكرتونية والب�سرية191

75اإ�سالح املعدات الكهربائية192

75اإ�سالح و�سيانة �ساحنات البطاريات193

150اإ�سالح معدات النقل با�ستثناء املركبات ذات املحركات194

150اإ�سالح املعدات االأخرى195

150تركيب االآالت واملعدات ال�سناعية196

تابع امللحـق رقم ) 1 ( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

4 - اإمــدادات الكهربـاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

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
�سنـــع غـــاز اال�ست�سبــــاح ، 

وتوزيع اأنواع الوقود الغازية عن طريق اأنابيب رئي�سية
1000

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

5 - اإمـدادات امليـاه ، واأن�سطــة ال�سـرف ال�سحـي واإدارة النفايـات ومعاجلتهــا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

500جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها1

1500حتلية املياه2
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

50نقل وبيع مياه ال�سرب3

500ال�سرف ال�سحي4

100جمع النفايات غري اخلطرة5

500جمع النفايات اخلطرة6

100التخل�ض من املخلفات ال�سناعية اخلطرة7

500معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�سريفها8

1000معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها9

1000ا�سرتجـــاع املــــــواد10

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية

 واأ�سناف املعادن ال�ستخدامها كمواد اأولية

150

12

اأن�سطة اأخرى الإعادة دوران النفايات

 واخلردة الفلزية ) املعدنية (

150

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية 

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

150

150اأن�سطة املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات االأخرى14

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

ومعاجلتها
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6 - الت�سييــــــــد

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1

مقاوالت البناء 

) ال�سركات العاملية وما فـي حكمها ( 

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

300

250الدرجة املمتازة2

200الدرجة االأوىل3

150الدرجة الثانية4

100الدرجة الثالثة والرابعة5

500ت�سييد الطرق وال�سكك احلديدية6

7
مقاوالت اإن�ساء الطرق

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

500اإن�ساء واإ�سالح املطارات واملرافئ8

500ت�سييد امل�ساريع اخلا�سة باملنافع9

500اأعمال الت�سييد املتعلقة مب�ساريع الهند�سة املدنية االأخرى10

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

100الهدم12

100حت�سري املوقع13

100اأعمال احلفر وردم االأرا�سي وت�سويتها14

100تنظيف وت�سوية املوقع15
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

75الرتكيبات الكهربائية16

75اأعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء17

75تركيبات اإن�سائية اأخرى18

75اإكمال املباين وت�سطيبها19

75تاأجري الرافعات التي ي�سغلها عامل20

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

7 - جتارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات والدراجـات النارية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1500بيع املركبات ذات املحركات اجلديدة ) وكيل معتمد (1

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

150بيع املركبات ذات املحركات امل�ستعملة3

4
بيع املركبات ذات املحركات االأخرى

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

150اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات5

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 6 - الت�سييــــــــد
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100اإ�سالح ميكانيك املركبات6

100حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات7

100بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات8

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

100بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات10

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

75�سيانة واإ�سالح الدراجات النارية12

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

100جتارة املـواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة14

150البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات15

150البيع باجلملة ملنتجات االألبان والبي�ض16

17
البيع باجلملة 

لزيوت الطعام والدهون النباتية واحليوانية
150

18
البيع باجلملة 

للحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات االأ�سماك
150

19
البيع باجلملة 

لل�سكر وال�ساي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
150

150البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز20

1500البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته21

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

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

22
البيع باجلملة 

للم�سروبات الغازية والع�سائر واملياه املعدنية
150

150البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة23

24
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ببيع االأغذية وامل�سروبات والتبغ باجلملة
1500

150بيع املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية باجلملة25

150بيع ال�سلع املنزلية االأخرى باجلملة26

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفـية 

للحوا�سيب والربجميات باجلملة
100

28
بيع املعدات االإلكرتونية 

ومعدات االت�ساالت وقطع غيارها باجلملة
150

150بيع االآالت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة29

150بيع االآالت واملعدات االأخرى باجلملة30

31
بيع اأنواع الوقود ال�سلبة وال�سائلة والغازية 

وما يت�سل بها من منتجات باجلملة
150

150بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة32

33
بيع مواد البناء واملـواد االإن�سائية املعدنية

 ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة
250

150بيع النفايات واخلردة 34

150جتارة اجلملة غري املتخ�س�سة35

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

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

36
البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة 

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

250اجلمعيات التعاونية37

3000االأ�سواق املركزية وما �سابهها38

50حمالت البقالة39

150الربادات40

100التموينات41

1000اأنواع البيع االأخرى بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة42

1500جممعات جتارية ا�ستهالكية43

100بيع االأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة44

45
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ببيع االأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
1000

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

47
البيع بالتجزئة 

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

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

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

300حمطات بيع وقود املركبات50

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

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب 

واملعدات الطرفـية للحوا�سيب ، والربجميات ، 

ومعدات االت�ساالت ، بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

75

53
بيع املعدات ال�سوتية والب�سرية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

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

55
بيع االأدوات املعدنية والطالء

 والزجاج بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
75

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

) معر�ض (
250

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

) حمل (
100

58

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

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة

 ) معر�ض (

250

59

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

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة

 ) حمل (

100

60

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية 

واالأثاث ومعدات االإ�ساءة وغريها من االأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) معر�ض (

250

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

والدراجـات الناريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

61

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية 

واالأثاث ومعدات االإ�ساءة وغريها من االأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) حمل (

100

62
بيع الكتب وال�سحف واالأدوات املكتبية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
50

63
بيع الت�سجيالت املو�سيقية 

وت�سجيالت الفـيديو بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
50

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

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

66

بيع امللبو�سات واالأحذية واالأ�سناف اجللدية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) معر�ض (

250

67

بيع امللبو�سات واالأحذية واالأ�سناف اجللدية

 بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

) حمل (

100

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

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

69
بيع الب�سائع اجلديدة االأخرى

 بالتجزئة فـي متاجر متخ�س�سة
75

70
البيع بالتجزئة

 فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات
100

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

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

والدراجـات الناريــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

72
البيع بالتجزئة

 فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأنابيب وم�ستلزماتها
150

73
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة الأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية
150

74
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

 الأدوات ومعدات اإطفاء احلريق واالأمن وال�سالمة
150

75
البيع بالتجزئة

 فـي املتاجر املتخ�س�سة الأدوات ومواد حربية
150

76
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة الآالت ومعدات املطابع
150

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

78
البيع بالتجزئة 

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

79
البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة حلاويات �سكنية متنقلة ) الكرفانات (
150

80

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالآالت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية 

النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها

250

81
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للطائرات واأدوات ومعدات املطارات والطائرات
250

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

والدراجـات الناريــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

250البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالألعاب النارية82

83
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة الآالت ومعدات امل�سانع
250

100بيع الب�سائع امل�ستعملة بالتجزئة84

100البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة85

86
بيع االأغذية وامل�سروبات 

ومنتجات التبغ بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق
100

87
بيع املن�سوجات وامللبو�سات واالأحذية

 بالتجزئة فـي االأك�ساك واالأ�سواق
75

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

89
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأجهزة املالحة
150

90
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة الأدوات ومعدات املوانئ
250

91
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت

 تنفـيذ طلبات ال�سراء اأو عن طريق االإنرتنت
100

92
اأنواع البيع بالتجزئة االأخرى

 خارج املتاجر واالأك�ساك واالأ�سواق
150

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

والدراجـات الناريــة
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8 - النقــــل والتخزيـــــن

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

500نقل الركاب بال�سكك احلديدية فـيما بني املدن1

500نقل الب�سائع بال�سكك احلديدية2

100النقل الربي للركاب فـي املدن وال�سواحي3

100اأنواع النقل الربي االأخرى للركاب4

150النقل الربي للركاب املحدد مبواعيد ) النقل العام (5

100النقل الربي للب�سائع6

500النقل بخطوط االأنابيب7

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

100النقل املائي البحري وال�ساحلي للركاب9

250النقل املائي البحري وال�ساحلي للب�سائع10

250النقل املائي الداخلي للركاب11

250النقل املائي الداخلي للب�سائع12

500النقل اجلوي للركاب13
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

500النقل اجلوي للب�سائع14

100التخزين15

100اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل الربي16

17

اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة (

 ) االأفراد (

50

18

اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فـيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ( 

) ال�سركات (

100

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

فـي حمطات ال�سكك احلديدية واحلافالت
500

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل املائي20

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل اجلوي21

100مناولة الب�سائع22

250اأن�سطة دعم النقل االأخرى23

100اأن�سطة الربيد24

100اأن�سطة �سركات نقل الربيد اخلا�سة25

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 8 - النقــــل والتخزيـــــن

-86-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

9 - اأن�سطــة الإقامــة واخلدمـــات الغذائيــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

الفنــــــادق واملنتجعـــــات

3000فنادق ومنتجعات �سبع جنوم1

1500فندق خم�ض جنوم2

1000فندق اأربع جنوم3

500فندق ثالث جنوم4

250فندق جنمتان5

150فندق جنمة واحدة6

150ال�سقق املفرو�سة و) الفندقية (7

100بيوت ال�سباب8

150ال�ساليهات واال�سرتاحات9

150تاأجري وحدات اقت�سام الوقت10

100بيوت ال�سيافة11

100النزل الرتاثية12

100النزل اخل�سراء13

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

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

15

اأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا 

لل�سيارات واملتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات

100

100مرافق االإقامة االأخرى) بيوت الطلبة والطالبات (16

100اأن�سطة املطاعم وخدمات االأطعمة املتنقلة17

500مطاعم عاملية و�سياحية18

250مطاعم فئة اأوىل19

150مطاعم فئة ثانية20

100مطاعم فئة ثالثة21

100حمالت الوجبات ال�سريعة22

50حمالت البوظة ) االآي�ض كرمي (23

100حمالت �سوي االأ�سماك واملاأكوالت البحرية24

50حمالت �سوي اللحوم ) امل�ساكيك (25

50بيع الذرة26

50املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا27

50املقاهي التي تقدم م�سروبات اأ�سا�سا28

29

اأن�سطة اأخرى خا�سة 

باأن�سطة املطاعم وخدمات االأطعمة املتنقلة

100

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 9 - اأن�سطــة االإقامـــة واخلدمــــات الغذائيــــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

150مقهى عاملي30

150تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات31

150اأن�سطة خدمات الطعام االأخرى32

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

50اأن�سطة تقدمي امل�سروبات34

50املقاهي35

4000مقهى تقدمي �سي�سة ) االأرجيلة (36

1500البارات37

10 - املعلومـــات والت�ســـالت

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

50ن�سر الكتب1

250ن�سر ال�سحف واملجالت والدوريات2

100ن�سر املجالت الدورية العلمية واالأدبية والتقنية3

4
ن�سر ال�سحف وغريها 

على ال�سبكة املعلوماتية ) االإنرتنت (
150

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 9 - اأن�سطــة االإقامـــة واخلدمــــات الغذائيــــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

150اأن�سطة الن�سر االأخرى5

100ن�سر ال�سور الفوتوغرافـية والنقو�ض6

100ن�سر النماذج واملل�سقات7

150ن�سر الربجميات8

250اأن�سطة اإنتاج االأفالم والفـيديو والربامج التلفزيونية9

10
اأن�سطة ما بعد االإنتاج

 الأفالم ال�سينما والفـيديو والربامج التلفزيونية
100

11
اأن�سطة توزيع 

االأفالم ال�سينمائية والفـيديو والربامج التلفزيونية
150

300اأن�سطة عر�ض االأفالم ال�سينمائية12

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

250االإذاعة ال�سوتية14

150اأن�سطة الربجمة واالإذاعة التلفزيونية15

16
البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية

 ) االإنرتنت (
150

250اأن�سطة االت�ساالت ال�سلكية17

250اأن�سطة االت�ساالت الال�سلكية18

100�سيانة ال�سبكات19

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 10 - املعلومــــات واالت�ســــــاالت

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100اأن�سطة االت�ساالت ال�ساتلية20

100اأن�سطة االت�ساالت االأخرى21

75اأن�سطة الربجمة احلا�سوبية22

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

واإدارة املرافق احلا�سوبية
75

100اأن�سطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب االأخرى24

25
جتهيز البيانات وا�ست�سافة املواقع 

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

150بوابات ال�سبكة26

250اأن�سطة وكاالت االأنباء27

150اأن�سطة خدمات املعلومات االأخرى28

11- الأن�سطــة املاليــة واأن�سطـة التاأمــني

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

250اأنواع الو�ساطة املالية االأخرى1

1500البنوك التجارية2

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 10 - املعلومــــات واالت�ســــــاالت
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

1000البنوك املتخ�س�سة3

200اأن�سطة ال�سركات القاب�سة4

150اأن�سطة ا�ستثمار االأموال واالأوراق املالية ) اأ�سهم و�سندات (5

200التاأجري املايل6

100اأ�سكال منح القرو�ض االأخرى7

8
اأن�سطة اخلدمات املالية االأخرى ، 

با�ستثناء متويل التاأمني واملعا�سات التقاعدية 
100

200اإدارة االأ�سواق املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة 

بعقود االأوراق املالية وال�سلع االأ�سا�سية
200

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

100تقييم املخاطر واالأ�سرار12

150اأن�سطة وكالء و�سما�سرة التاأمني13

14
اأن�سطة اأخرى 

م�ساعدة للتاأمني ومتويل املعا�سات التقاعدية
150

150اأن�سطة اإدارة االأموال15

200التاأمني على احلياة16

200التاأمني ، بخالف التاأمني على احلياة17

150اإعادة التاأمني18

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 11- االأن�سطـــة املاليـــة واأن�سطــة التاأمـــني
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12 - الأن�سطــة العقاريـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100االأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة اأو املوؤجرة1

2
االأن�سطة العقارية على اأ�سا�ض ر�سوم اأو عقود 

) و�ساطة العقارات - تثمني املمتلكات (
100

13 - الأن�سطـة املهنيـة والعلميـة والتقنيـة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100االأن�سطة القانونية1

100مكتب التوثيق العام2

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

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

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

5
االأن�سطة املعمارية والهند�سية ، 

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

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

100مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية املعمارية7
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية املدنية8

200مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية9

10
املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة 

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

100اأن�سطة تخطيط وت�سميم املناظر الطبيعية11

100االختبارات والتحليالت التقنية12

13
البحث والتطوير التجريبي 

فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سة
100

14
البحث والتطوير التجريبي 

فـي جمال العلوم االجتماعية واالإن�سانية
100

100االإعــالن15

150موؤ�س�سات ووكاالت الدعاية واالإعالن16

100اأبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الراأي17

100اأن�سطة الت�سميم املتخ�س�سة18

100اأن�سطة الت�سوير19

100االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية االأخرى 20

100االأن�سطة البيطرية21

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 13 - االأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية
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14 - اأن�سطـة اخلدمــات الإداريــة وخدمــات الدعــم

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100تاأجري املركبات ذات املحركات1

50تاأجري ال�سلع الرتفـيهية والريا�سية2

50تاأجري �سرائط واأقرا�ض الفـيديو3

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

100تاأجري االآالت واملعدات االأخرى وال�سلع احلقيقية5

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

250تاأجري عدد واآالت ومعدات التعدين وحقول النفط7

8
تاأجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات واملن�سات

 ) بدون �سائق (
300

100اأن�سطة وكاالت الت�سغيل9

100اأن�سطة وكاالت الت�سغيل املوؤقت10

100تقدمي موارد ب�سرية اأخرى11

100اأن�سطة وكاالت ال�سفر12

50اأن�سطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية13

100خدمات احلجز االأخرى واالأن�سطة املت�سلة بها14
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100مكاتب التن�سيق الطبي15

100اأن�سطة االأمن اخلا�سة16

100اأن�سطة خدمات نظم االأمن17

100اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

100التنظيف العام للمباين19

100اأن�سطة تنظيف املباين والتنظيف ال�سناعي االأخرى20

100االأن�سطة املتعلقة بخدمة و�سيانة وجتميل املواقع21

100اأن�سطة اخلدمات االإدارية املتكاملة للمكاتب22

23
ت�سوير امل�ستندات وحت�سري الوثائق 

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

50اأن�سطة مراكز النداء24

250تنظيم املوؤمترات واملعار�ض التجارية25

100اأن�سطة وكاالت حت�سيل املدفوعات ومكاتب االئتمان26

100اأن�سطة التغليف والتعبئة27

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

75اأن�سطة خدمات الدعم االأخرى لالأعمال 29

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 14 - اأن�سطــة اخلدمــــات االإداريـــة وخدمـــات الدعـــم
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15- الإدارة العامــة والدفـــاع ، ال�سمــان الجتماعــي الإلزامــي

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

100االأن�سطة العامة لالإدارة العامة1

2

تنظيم اأن�سطة تقدمي الرعاية ال�سحية والتعليم 

واخلدمات الثقافـية وغريها من اخلدمات االجتماعية ، 

فـيما عدا ال�سمان االجتماعي

100

3
تنظيم اأن�سطة ت�سيري االأعمال

 وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها
50

100اأن�سطة الدفاع4

100اأن�سطة النظام العام وال�سالمة5

16 - التعليـــــم  ) اخلـــــــا�ص (

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

150التعليم قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي1

150التعليم الثانوي العام ) الدبلوم العام (2

150التعليم الثانوي الفني واملهني3

250التعليم العايل4
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

150التعليم فـي جمال الريا�سة والرتفـيه5

150التعليم الثقافـي6

100معاهد تعليم املو�سيقى7

150اأنواع التعليم االأخرى 8

100اأن�سطة دعم التعليم9

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

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

300اأن�سطة امل�ست�سفـيات1

100اأن�سطة العيادات الطبية وعيادات االأ�سنان2

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

100مرافق تقدمي الرعاية التمري�سية مع االإقامة4

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

بالتخلف العقلي وال�سحة النف�سية واالإدمان
100

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 16 - التعليـــــم ) اخلـــــــا�ض (
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

6
اأن�سطة تقدمي الرعاية مع االإقامة ،

 لكبار ال�سن واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة
100

100اأن�سطة الرعاية االأخرى مع االإقامة7

8
اأن�سطة العمل االجتماعي بدون االإقامة ،

 لكبار ال�سن واالأ�سخا�ض ذوي االإعاقة
100

100اأن�سطة العمل االجتماعي االأخرى بدون االإقامة 9

18 - الفنــون والرتفـيـــه والت�سليـــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100االأن�سطة االإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفـيه1

100اأن�سطة املكتبات واملحفوظات2

100اأن�سطة املتاحف وت�سغيل املواقع واملباين التاريخية3

100ت�سغيل املرافق الريا�سية4

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

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 17 - اأن�سطــة �سحــــة االإن�ســـان واخلدمــــة االجتماعيـــــة
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

100تنظيم الفعاليات الريا�سية6

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

100اأن�سطة النوادي الريا�سية8

100االأن�سطة الريا�سية االأخرى9

150اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن االألعاب10

100اأن�سطة الت�سلية والرتفـيه االأخرى 11

19 - اأن�سطـــة اخلدمـــات الأخــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

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

50اإ�سالح معدات االت�ساالت2

50اإ�سالح االأجهزة االإلكرتونية اال�ستهالكية3

50اإ�سالح االأجهزة املنزلية واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق4

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

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية

50اإ�سالح االأحذية واملنتجات اجللدية5

50اإ�سالح االأثاث واملفرو�سات املنزلية6

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

75غ�سيل املن�سوجات ومنتجات الفراء وتنظيفها ) اجلاف (8

75ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل االأخرى9

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

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

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

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

14
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 باأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية االأخرى 
100

250االأندية ال�سحية ) كامل�ســاج ، واحلمام البخاري ( 15

* حت�سـب اخلدمة التف�سيلية بن�سبـــة )20%( ع�سريـــن باملائــة من اأ�ســل الر�ســـــم امل�ستحق 
م�سافــــا اإىل قيمــة ر�ســم اخلدمــة ، �سريطة اأال يقــل ر�سم اخلدمة التف�سيليـة عــن )50( 

خم�ســـني رياال عمانـيــا . 

تابع امللحق رقم ) 1 ( : 19 - اأن�سطــــة اخلدمـــــات االأخــــرى
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امللحــق رقـــم ) 2 ( 

 ر�ســـوم اخلدمــــات البلديــة 

علـى نزلء الفنـادق واملطاعـم العامليـة وال�سياحيـة ورواد مراكـز فنـون الت�سليـة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمـة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

1

نزالء ورواد الفنادق وال�سقق الفندقية

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

واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا لل�سيارات 

واملقطورات ومرافق االإقامة االأخرى واملطاعم 

واملقاهي العاملية وال�سياحية واملطاعم امل�سجلة 

بالدرجة املمتازة واالأوىل ح�سب ت�سنيف البلدية 

) با�ستثناء الدبلوما�سيني ( 

)%5(

من قيمة املبيعات واخلدمات 

مبا فـيها ر�سوم اخلدمة

2
رواد مراكز و�ساالت الت�سلية والرتفـيه واالألعاب 

ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف

)%10(

 من قيمة التذاكــر

امللحــق رقـــم ) 3 ( 

الر�ســـوم مب�سالــــخ البلديـــة

1 - ر�ســـوم الذبــــح 

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمــــة الر�ســــم

 بالريـــال العمانـي

تقطيــعذبــــح

36  عجــــول / اأبقـــــار 1

47  قعــــدان / جمــــال2

1  1  اأغنـــــام / ماعــــز3
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2 - ر�سـوم نقــل اللحــوم مـن امل�سلــخ املركــزي 

اإلـى ال�سـوق املركـزي ب�ساللـة بوا�سطـة �سيــارات البلديـة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســــم

بالريـــال العمانـي

االإبــــــل1
   1

عن الراأ�ض الواحد

االأبقــــــار2
   1

عن الراأ�ض الواحد

االأغنـــــام واملاعـــــز3
500 بي�سة 

عن الراأ�ض الواحد

امللحــق رقـــم ) 4 ( 

ر�ســوم اإيـــواء واإعا�ســــة احليوانـــات ال�سائبـــة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

1
اإيواء االإبل واالأبقار واخليول ال�سائبة

واأخرى

  15 

يوميا عن كل راأ�ض

اإيواء ال�ساأن واملاعز2
  5 

يوميا عن كل راأ�ض
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امللحــق رقـــم ) 5 ( 

ر�ســوم تراخيـــ�ص البنــــاء

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

1
التدقيق على اخلرائط لل�سكن اخلا�ض

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

2
التدقيق على اخلرائط للمباين اال�ستثمارية 

لكل مرت مربع ) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة 

3
امل�ساحة الزائدة 

على )50%( بطابق ال�سطح للمباين

5 لكل م2 

للمباين متعددة الطوابق

 ) اال�ستثمارية ( 

 1 لكل م2

للفلل اخلا�سة وبحد اأق�سى 

وحدتان �سكنيتان

4
زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب

 عن م�ساحة الطابق االأر�سي للمرت املربع الزائد
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
اإجراء تعديل فـي اخلرائط امل�سدق عليها 

) باقي اال�ستخدامات (
20

8
اإ�سدار وجتديد ترخي�ض بناء

) كربى ملدة عامني (
 20
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

9
اإ�سدار وجتديد ترخي�ض بناء

) �سغرى ملدة عامني (
10

10اإ�سدار بدل فاقد لرتخي�ض البناء ) كربى ( 10

10اإ�سدار بدل فاقد لرتخي�ض البناء ) �سغرى ( 11

12
الت�سديق على الن�سخ االإ�سافـية 

للخرائط عن كل ورقة من اخلرائط 
 1

10تعديل اال�سم فـي ترخي�ض البناء13

25ر�سم اإعادة ت�سجيل طلب ) ترخي�ض ( بناء كربى14

15
اإ�سدار التقارير اخلا�سة 

باملكاتب اال�ست�سارية عن كل �سنة
 5

10ت�سريح ال�سروع فـي البناء ) �سكني ( لكل طابق16

25 ت�سريح ال�سروع فـي البناء ) ا�ستثماري ( لكل طابق17

10الفتة مقاول18

15 الفتة بناء مع �سورة ت�سميم املبنى لكل م192

20
�سهادة تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه 

واملجاري لكل عداد
 5

21

�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء

) املباين ال�سكنية الفردية اخلا�سة (

 التي ال تزيد على وحدتني �سكنيتني

10

22
�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء 

) باقي اال�ستخدامات (
30

تابع امللحق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ض البنــــاء

-105-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

25ت�سريح حفر23

15جتديد ت�سريح حفر24

25
ت�سريح هدم مبنى

) للمباين ال�سكنية لكل وحدة (
10

26
ت�سريح هدم مبنى 

) باقي اال�ستخدامات لكل وحدة ( 
 30

5ت�سريح هدم �سور27

28

زيادة م�ساحة ملحق اخلدمات 

اأكرث من )20%( اإىل )30%( امل�سرح بالبناء 

اأو )15%( من م�ساحة قطعة االأر�ض لكل م2

5

ت�سويــر وطباعــة امل�ستنــدات واخلرائــط مــن ملــف القطعــة

29A4100 بي�سة

30A3200 بي�سة

31A2500 بي�سة

32A1800 بي�سة

33A0 1

700 بي�سةطباعة رقمية من معاملة مكتملة34

تابع امللحق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ض البنــــاء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

ت�ساريـــح خميـمــــات العمـــــــال 

1000الدرجة العاملية 35

300الدرجة املمتازة 36

250الدرجة االأوىل 37

200الدرجة الثانية38

150الدرجة الثالثة39

100الدرجة الرابعة40

41
ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية

 ) املوافقات الفنية (
5

اأ - اخلرائـط الرقميـة للجهـات احلكوميـة 

42
خريطة رقمية 

للطرق لكل )100 كم( من اأطوال الطرق
 600

43
خريطة رقمية 

حتتوي على عنونة املباين لكل )1000( موقع 
 150

150 خريطة رقمية تو�سح املباين لكل )1000( مبنى44

ب - اخلرائـط الرقميـة للقطـاع اخلـا�ص 

45
خريطة رقمية 

للطرق لكل )100 كم( من اأطوال الطرق
 1200

تابع امللحق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ض البنــــاء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم

 بالريـــال العمانـي

46
خريطة رقمية 

حتتوي على عنونة املباين لكل )1000( موقع 
 300

300 خريطة رقمية تو�سح املباين لكل )1000( مبنى47

حفـــــر ال�ســــوارع 48

)3 لكل مرت طويل فـي 

ال�سهر( 

الثالثة االأ�سهر االأوىل

) 6 لكل مرت طويل فـي 

ال�سهر (

 اأكرث من ثالثة اأ�سهر

) 6 لكل مرت طويل فـي 

ال�سهر ( 

جتديد رخ�سة حفر

) 10% من قيمة الر�سم 

االأ�سلي (

30تغيري ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور تراخي�ض البناء49

15ت�سريح قطع جبل50

5جتديد ت�سريح قطع جبل51

 10  طلب ت�سريح تغيري طالء خارجي للمباين ملدة �سهر52

53
اإعادة ت�سيري معامالت مقاول

 اأو مكتب ا�ست�ساري هند�سي بعد االإيقاف 
20

تابع امللحق رقم ) 5 ( : ر�ســوم تراخيـــ�ض البنــــاء
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امللحــق رقـــم ) 6 ( 

ر�ســـوم الأ�ســواق املركزيـــة للخ�ســراوات والفواكـــه
 

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســــم 

بالريـــال العمانـي

1
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

 )حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
10 لكل �سحنة

2
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر 

)حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
15 لكل �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 (
10

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

15�سهادة اإتالف مواد غذائية بال�سوق9

15�سهادة اإعادة ت�سدير10

10�سهادة اإفراج عن مادة غذائية11

5 للفح�ض الواحدفح�ض عينة اأغذية واردة عرب املنافذ12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

امللحــق رقـــم ) 7 ( 

ر�ســوم وخمالفــات الوقـوف باملواقــف العامـــة اخلا�سعـــة للر�ســـوم

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســم 

بالريـــال العمانـي

25حجز مواقف عامة1

10 �سهريا لكل موقفت�سريح مواقف العدادات لكل منطقة2

10ت�سريح مواقف العدادات ) �سامل جميع املواقف (3

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

خمالفة الوقوف باملواقف اخلا�سعة للر�سوم5

 5

فـي حالة عدم �سداد الر�سوم 

اأو انتهاء وقت احلجز

10اإ�سدار ت�سريح وقوف خا�ض6

7
نقل ت�سريح الوقوف 

من مركبة الأخرى اأو من منطقة اإىل منطقة اأخرى
1

1ا�ستخراج ت�سريح وقوف بدل فاقد8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

امللحــق رقـــم ) 8 (

 ر�ســـــوم اأخــــــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

الت�سديق على عقود االإيجار1
)5%( من اإجمايل القيمة 

االإيجارية ال�سنوية

2

 ترخي�ض موقع اخلدمة الذاتية

 للم�سروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات 

واالأكالت وال�سطائر اخلفـيفة فـي حمطات الوقود 

واالأ�سواق واملباين اخلا�سة

15 �سنويا

3

ترخي�ض موقع اخلدمة الذاتية 

للم�سروبات ال�ساخنة والباردة واحللويات واالأكالت 

وال�سطائر اخلفـيفة فـي االأرا�سي احلكومية 

واالأرا�سي العامة

 25

) ترخي�ض بلدي ( �سنويا

 120

) كهرباء عامة ( �سنويا

4
ترخي�ض اآالت اخلدمة الذاتية 

للبنوك واملوؤ�س�سات وال�سركات االأخرى 

50 �سنويا 

 500

) كهرباء عامة ( �سنويا

5

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

بنقل املياه اأو بيع املـواد الغذائية اأو نقل وت�سويق 

االأ�سماك اأو نقل الدواجن احلية اأو احليوانات 

اأو النفايات ) ي�ستثنى من ذلك �سيارات نقل مياه 

ال�سرب اململوكة الأفراد عمانيني (

50 �سنويا

5لوائح العنونة ) املنزل امل�ستقل (6

2 لوائح العنونة ) ال�سقة اأو املحل التجاري (7

10 عن كل �ساحنة ترخي�ض لنقل الرتبة بالن�سبة لل�سركات 8

 5 يوميا عن كل �ساحنة ترخي�ض لنقل الرتبة بالن�سبة لالأفراد 9
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

30ترخي�ص اإقامة مظلة اأمام املنازل عن كل موقف 10

11
ترخي�ص اإقامة مظلة اأمام مبنى جتاري/

�سكني جتاري/�سكني م�ستغل للأغرا�ص التجارية 
30 لكل موقف �سنويا

10تغيري / اإ�سافة ن�ساط جتاري اأو نقله 12

150 ملرة واحدة م�سمى مبنى 13

14
ا�ستغلل اأر�ص حكومية

 اأمام املطاعم واملقاهي عن كل مرت مربع 

 1 للمرت املربع 

) �سنويا (

100 �سهريات�سريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة15

1000اإيجار م�سرح املروج16

300عمل بروفة مب�سرح املروج17

200اإيجار امل�سرح الرئي�سي مبركز البلدية الرتفـيهي18

19
عمل بروفة

 بامل�سرح الرئي�سي مبركز البلدية الرتفـيهي
50

250اإيجار امل�سرح الدائري مبركز البلدية الرتفـيهي20

21
عمل بروفة 

بامل�سرح الدائري مبركز البلدية الرتفـيهي
100

22
اإيجار م�سرح البحرية 

مبركز البلدية الرتفـيهي
100

23
عمل بروفة

 مب�سرح البحرية مبركز البلدية الرتفـيهي
50

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

24
ترخي�ص �إقامة خميم م�ؤقت 

) خميمات ف�صل �خلريف (

10 عن كل خميم

 مك�ن من خيمة �أو خيمتني 

وما ز�د على ذلك 

5 عن كل خيمة

25
ترخي�ص �إقامة ن�صاط م�ؤقت

 ) خالل م��صم �خلريف (
100

  ت�شجيل ال�شركات لدى البلدية

100�لدرجة �لعاملية و�ملمتازة 26

50�لدرجة �الأوىل و�ملكاتب �ال�صت�صارية27

40�لدرجة �لثانية28

20�لدرجة �لثالثة و�لر�بعة29

�لتخل�ص من �ملخلفات فـي مر�دم �لبلدية   30

 1

للحم�لة �الأقل من 5 �أطنان  

 2

للحم�لة �الأكرث من 5 �أطنان  

�صفط مياه �ملجاري31

3 �سعة 500 جال�ن

5 �سعة 1000 جال�ن

7٫5 �سعة 2000 جال�ن

10 �سعة 4500 جال�ن

15 �سعة 5000 جال�ن

ما ز�د على ذلك 

2٫5 لكل 500 جال�ن �إ�صافـية

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�صـــــ�م �أخــــــرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــة الر�ســـم

 بالريـــال العمانـي

اخلدمــــات التـــي تتقاطـــع مـــع الطـــــرق

32
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 100 مم
250

33
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 200 مم
350

34
 ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 300 مم
500

35
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 400 مم فاأكرث
750

36
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 100 مم
500

37
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 200 مم
750

38
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 300 مم
1000

39
 ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 400 مم فاأكرث
1500

40
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع 

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

41
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع 

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

42
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع 

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

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

 بالريـــال العمانـي

43

ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع 

ذي ثالثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 400 مم فاأكرث

2500

25 ت�سريح م�سار خدمة44

15جتديد ت�سريح م�سار خدمة45

25 ت�سريح نقل حمولة ثقيلة46

15جتديد ت�سريح نقل حمولة ثقيلة47

25 ت�سريح مداخل وخمارج ومواقف48

15جتديد ت�سريح مداخل وخمارج ومواقف49

25 ت�سريح ن�سح مياه50

15جتديد ت�سريح ن�سح مياه51

50ح�سور �سحب ترويجي 52

5�سهادة دفن ) للوافدين (53

10  �سهريات�سريح بيع ب�سوق اجلمعة واالأيام االأخرى 54

 500  اأ�سبوعياالرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة 55

56

اإقامة فعاليات بوا�سطة 

�سركات القطاع اخلا�ض داخل مواقع البلدية

 ) ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية (

2 لكل م2 

خــــالل اأيـــام العـــمل

3 لكل م2 

خــــالل االإجــــازات

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

 بالريـــال العمانـي

57
تخ�سي�ض اأر�ض ف�ساء

 حكومية بجوار املبنى املراد ت�سييده
50 بي�سة لكل م2

20 �سهريا ت�سريح لالأك�ساك والعربات املوؤقتة 58

التنازل عن حمالت االأ�سواق59

) %100(

من القيمة االإيجارية وذلك 

بعد موافقة جلنة تطوير 

الدخل واال�ستثمار

اأتعاب اإدارية عند تقييم اأ�سرار حوادث الطرق60

) %10(

من قيمة االأ�سرار 

وبحد اأدنى 20  

61

بدل فاقد / تالف

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

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

ترخي�ض ملحق البناء (

5

62
ت�سريح لتوزيع عينات 

ترويجية فـي املراكز التجارية
25

30 نقل موتى للوافدين اإىل املطار63

5التدقيق املبدئي على طلب تركيب الفتة اإعالنية64

10  �سهريالوحة اإر�سادية على اأر�ض خا�سة 65

66
ت�ساريح موؤقتة 

لتقدمي ال�سي�سة فـي املقاهي والفنادق واخليام 
 500 �سهريا

67
ت�سجيل طلب ترخي�ض بناء

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

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

 بالريـــال العمانـي

30ت�سجيل معامالت للتدقيق املبدئي على اخلرائط68

69
اإقامة اخليام الأغرا�ض

 جتارية ودعائية وترفـيهية على االأرا�سي العامة 

 500 بي�سة 

لكل م2 يوميا

70
اإلغاء احلفالت

 املقامة على م�سارح البلدية 

)10%( من القيمة االإيجارية 

فـي حالة اإلغاء احلفلة قبل 

�سهر من تاريخ احلفلة للمرة 

االأوىل وتت�ساعف الن�سبة

 فـي حالة االإلغاء للمرة 

الثانية وبحد اأق�سى )%50(

250 تغيريموعد احلجز مل�سارح البلدية 71

15ت�سريح ت�سوية اأر�ض 72

73
تنظيف خملفات حوادث الطرق 

التي تتطلب توفـري معدات ثقيلة وعمال 
100 عن كل �ساعة عمل

100ت�سجيل املكاتب اال�ست�سارية باإدارة تراخي�ض البناء74

75
الفح�ض البيطري للموا�سي املذبوحة بامل�سلخ 

لل�سركـــات فقـــط
1 عن كل راأ�ض

1 يوميا عن كل �ساحنةدخول �سيارات بيع املوا�سي املحلية76

2بطاقة �سحية جديدة / جتديد / بدل فاقد77

78
الت�سوير التلفزيوين والفوتوغرافـي

 فـي احلدائق العامة 
50 يوميا

تابع امللحق رقم ) 8 ( : ر�ســـــوم اأخــــــرى
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امللحــق رقـــم ) 9 ( 

الر�ســـوم علـــى الإعالنــــات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

250تركيب الفتة اإعالنية على االأرا�سي العامة1

100تركيب الفتة اإعالنية على االأرا�سي اخلا�سة2

250تركيب الفتة اإعالنية على املباين اخلا�سة3

100ترخي�ض اإعالن على اأر�ض عامة عن كل م42

ترخي�ض اإعالن على اأر�ض خا�سة لكل وجه5

75 لكل م2 

وما زاد على ذلك

 3 �سهريا

6
ترخي�ض اإعالن على اأ�سطح وواجهات املباين اخلا�سة

) ملنتج اأجنبي اأو عالمة جتارية (
1000 �سنويا

7
ترخي�ض اإعالن على اأ�سطح وواجهات املباين اخلا�سة

) ملنتج حملي / خليجي اأو عالمة جتارية (
250 �سنويا

8
تغيري مل�سق اإعالين 

بالالفتات االإعالنية على اأ�سطح املباين وواجهتها
50

9

اأر�ض خا�سة : 

الفتة اإعالنية على اأعمدة االإنارة

) مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية (

150 لكل م2 

وما زاد على ذلك

 3 �سهريا

10
اأر�ض عامة : 

الفتة اإعالنية على اأعمدة االإنارة

100 لكل م2

 وما زاد على ذلك

 5 �سهريا 

لكل عمود اإنارة
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

150 �سهريااالإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ض عامة11

50 �سهريااالإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ض خا�سة للطرف االأول12

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

14
طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية 

والرتفـيه واحلفالت والكوبونات الرتويجية لكل ت�سميم
5

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات 

واحلافالت التجارية ) اخلفـيفة ( اململوكة لل�سركات واملوؤ�س�سات التجارية

15
اال�سم التجاري

 مع العالمة التجارية اأو ال�سعار على االأبواب
5 �سنويا

50 �سنويااالإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة16

17
مل�سق اإعالين 

على كامل ج�سم ال�ساحنة ، �سبغ �سيارة بالكامل
100

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات

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

18
اال�سم التجاري 

مع العالمة التجارية اأو ال�سعار على االأبواب
5 �سنويا

100االإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة19

20
مل�سق اإعالين

 على كامل ج�سم ال�ساحنة ، �سبغ �سيارة بالكامل
150

1500ترخي�ض ت�سيري حافلة اإعالنية متنقلة21

22
الفتة اإعالنية ملحطة وقود 

على �سكل برج داخل حدود القطعة
150
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

23
الفتة اإعالنية ملحطة وقود 

على �سكل برج خارج حدود القطعة
250

24

الفتة جتارية على واجهة املحل

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

اأو العالمة التجارية

 12٫5

لالفتة التي ال تزيد 

م�ساحتها على 5 م2

وما زاد على ذلك 

يح�سل

 2٫5 على كل م2

25

الفتة جتارية جانبية للمحل

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

 اأو العالمة التجارية عن كل م2

5

�سعار ال�سركة بدون الفتة جتارية فـي حدود م262
 25

وما زاد على ذلك 250

100لوحة اإر�سادية على ال�سوارع العامة27

28

االإعالن على الدراجة النارية 

) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) للمنتج املحلي (

15

29

االإعالن على الدراجة النارية

 ) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) املنتج االأجنبي (

25

30
الفتة موؤقتة ترويجية للتخفـي�سات والتنزيالت

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

500 ملرة واحدةترخي�ض برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ض عامة31
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

250 ملرة واحدةترخي�ض برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ض خا�سة32

2500 �سنوياالفتة اإعالنية على �سكل بوابة دخول33

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

100 �سنويااالإعالن على �سيارات االأجرة ) كامل (35

50 �سنويااالإعالن على �سيارات االأجرة ) جزئي (36

500 �سهريااالإعالن على منطاد37

15الفتة اإر�سادية موؤقتة ملنا�سبة ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى38

39
اإعالن متحرك موؤقت 

على موقع عام ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
250

40
اإعالن متحرك موؤقت

 على اأر�ض خا�سة ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
125

50 �سنويالوحة اإعالنية لعر�ض االأفالم على مباين دور ال�سينما41

50 �سهرياالفتة اإعالنية ) علم ( على اأر�ض حكومية42

43

الفتة اإعالنية ) علم (  

) على واجهة املحل - واجهة مبنى على �سطح املبنى -

 اأر�ض خا�سة (

25 �سنويا

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

 اأو خدمة على الالفتة التجارية للمحل لكل م2
12٫5 �سنويا

45

االإعالن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة على مواقف 

ال�سيارات اخلا�سعة للر�سوم للموقف الواحد

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

150 �سهريا
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

46

االإعالن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة باملواقف 

العامة غري اخلا�سعة للر�سوم اأو باالأماكن العامة

 للموقــــف الواحــــد

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

100 �سهريا

25 �سهرياعر�ض �سيارة داخل املجمعات التجارية47

48
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية

 على االأرا�سي اخلا�سة
50 �سهريا

49

مظلة على واجهة املحالت

 ) حتتوي على اال�سم التجاري وال�سعار 

اأو العالمة التجارية (

12٫5 لكل م2 

وما زاد على ذلك 

يح�سل 2٫5

 عن كل م2

50
ترخي�ض الفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى 

ال متار�ض به ال�سركة �ساحبة االإعالن ن�ساطها التجاري
1000 �سنويا

51
ا�سم جتاري على �سطح اأو واجهة مبنى

 متار�ض فـيه ال�سركة ن�ساطها التجاري
10 لكل م2 �سنويا

52
مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية 

للمبنى والنوافذ واالأبواب ) 3 م2 فاأقل (
60 �سنويا

53
مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ واالأبواب ) منتج حملي ( اأكرث من 3 م2
250 �سنويا

54
مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ واالأبواب ) منتج اأجنبي ( اأكرث من 3 م2
1000 �سنويا

55
االإعالن ال�سم مقاول امل�سروع

 على معدة ثابتة مبوقع امل�سروع
100 ملرة واحدة

25 �سهريااالإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ض عامة56

15 �سهريااالإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ض خا�سة57

تابع امللحـق رقـم ) 9 (  : الر�ســـوم علـــى االإعالنــــات

-122-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

58
ترخي�ض تركيب الفتة اإعالنية للبيع اأو لالإيجار على 

واجهة املبنى ) حتتوي على اال�سم التجاري اأو ال�سعار (
5 لكل م2 �سهريا

59
االإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري

 على املظالت اأو الكرا�سي على اأر�ض عامة

 60

عن كل مظلة / كر�سي

60
االإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري 

على املظالت اأو الكرا�سي على اأر�ض خا�سة

 30

عن كل مظلة / كر�سي

61
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية

 على االأرا�سي احلكومية اخلا�سعة لر�سوم العدادات
150 �سهريا

62
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية 

على االأرا�سي احلكومية غري اخلا�سعة لر�سوم العدادات
100 �سهريا

2٫5 لكل م2 �سنويااالإعالن على �سور البناء باالأرا�سي احلكومية63

1٫5 لكل م2 �سنويااالإعالن على �سور البناء باالأرا�سي اخلا�سة64

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

66
ا�سم اأو �سورة ملنتج بجانب / 

داخل الالفتة التجارية )1 م2( فقط

20 لكل 1 م2 �سنويا 

وما زاد على ذلك 200 

للمنتج املحلي/اخلليجي  

750 للمنتج االأجنبي 

الإعالنات بوا�سطة ال�سا�سات الإلكرتونية املتغرية

الفتة اإلكرتونية اإعالنية على واجهة املحل67

60 لكل 1 م2 �سنويا 

وما زاد على ذلك

 1000 للمنتج االأجنبي

 250 

للمنتج املحلي / اخلليجي

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

 واجهة مبنى / �سطح مبنى
75 لكل م2 �سنويا

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

 ر�ســـوم الفحـــ�ص باملختبـــرات

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

التحاليــــل امليكروبيولوجيــة

16با�سيلي�ض �سرييو�ض1

21البكترييا القولونية ) الكوليفورم (2

21البكترييا الغائطية ) االأي كوالي (3

10بكترييا االنتريوكوكاي4

5

الفح�ض امليكروبي ملختلف املـواد الغذائية ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافـيليوكوك�ض اريو�ض ، 

و�ساملونيال ، واإي كوالي ، واإي كوالي 0157 ، وخمائر واأعفان

35

6

الفح�ض امليكروبي لالأ�سماك ومنتجاتها ، ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافـيليو كوك�ض اريو�ض ، 

و�ساملونيال ، واإي كوالي 0157

37

7

الفح�ض امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج ومنتجاتها ، 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافـيليو 

كوك�ض اريو�ض ، و�ساملونيال ، واإي كوالي 0157

30

8

الفح�ض امليكروبي ملنتجات االألبان ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، البكترييا القولونية ، البكترييا 

الغائطية ، خمائر واأعفان ، �ستفـيلوكوك�ض اإيريو�ض و�ساملونيال

30
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

9

الفح�ض امليكروبي ملنتجات احلبوب ويت�سمن الك�سف 

عن با�سيلي �سرييو�ض ، و�ساملونيال ، و�ستافـيليوكوك�ض 

اإيريو�ض ، واإي كوالي ، وخمائر واأعفان

35

10
الفح�ض امليكروبي لع�سائر الفواكه ويت�سمن الك�سف الكلي 

عن العدد الكلي للبكترييا ، كوليفورم ، وخمائر واأعفان
25

11

الفح�ض امليكروبي للحلويات ، وال�سكوالتة ، والكراميل ، 

واملك�سرات ، واللبان ، والع�سل ، ويت�سمن الك�سف عن العدد 

الكلي للبكترييا ، �ستافـيلوكوك�ض اإريو�ض ، �ساملونيال ، 

واالإي كوالي ، وخمائر واأعفان

35

12

الفح�ض امليكروبي للبي�ض ومنتجاته ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، �ستافـيلوكوك�ض اإريو�ض ، �ساملونيال ، 

واالإي كوالي ، وخمائر واأعفان

35

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

عن العدد الكلي للبكترييا ، وخمائر واأعفان
20

14
الفح�ض امليكروبي ملياه ال�سرب ويت�سمن الك�سف 

عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ) الكوليفورم (
12

15

الفح�ض امليكروبي ملياه ال�سرب املعباأة ويت�سمن الك�سف 

عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ، 

و�سيدومونا�ض اأريجونوزا

18

16
الفح�ض امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�سمن الك�سف 

عن البكترييا الغائطية ، والبكترييا القولونية
18

21�ستافـيلو كوك�ض اإيريو�ض17

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات

-125-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

16�ساملونيال18

10العدد الكلي للبكترييا عند )22( درجة مئوية19

10العدد الكلي للبكترييا عند )37( درجة مئوية20

10وفايبرييو بارهيموالتيكيا21

16خمائر واأعفان22

10�سيدو مونا�ض اأريجونوزا23

20اإي كوالي 240157

20ثريموفـيلك 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�ض31

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

50الك�سف عن الغ�ض التجاري فـي اللحوم والدواجن ومنتجاتها33

2العبوة املعقمة )250( مل34

4العبوة املعقمة )500( مل35

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات

-126-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

التحاليـــل الكيميائيــة لالأغذيــة

5الفح�ض الفـيزيائي36

5ن�سبة الرطوبة37

5ن�سبة ال�سيقان38

5ن�سبة الرماد39

5ن�سبة املـواد ال�سلبة40

10امل�ستخل�ض املائي41

10املــواد غري الذائبة فـي املـــاء42

10ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�ض43

5رقم احلم�ض44

5ن�سبة احلمو�سة45

5حم�ض ال�سترييك46

5حم�ض االأ�سكوربك47

5حم�ض هيدروك�سي بنزويك48

5حم�ض �سوربيك49

5ايزو داي كربون اأمايد50

5بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين51

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

20ن�سبة الكافـيني52

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

5يوديد ال�سوديوم66

10ن�سبة بوتا�سيوم برومايد67

10رقم الت�سنب68

20تعريف االأنواع69

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

20كلوروفـينيكول70

20ترت�سايكلني71

5الفح�ض الفـيزيائي72

73

حتليل الزيوت والدهون ) يت�سمن رقم احلم�ض 

ون�سبة احلمو�سة واالأحما�ض الدهنية وال�سابون 

ورقم الت�سنب واملـواد غري القابلة للت�سنب ورقم اليود 

ومعامل االنك�سار والك�سف عن الزيوت املعدنية واختبار 

كري�ض والتزنخ وقيمة البريوك�سايد (

50

74
حتليل الزيوت والدهون

 باالإ�سافة اإىل الك�سف عن �سحوم اخلنزير
80

75

حتليل احلبوب ) يت�سمن ن�سبة الرطوبة ون�سبة املـواد 

ال�سلبة ون�سبة احلمو�سة ون�سبة الرماد ون�سبة االألياف 

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 املـواد ال�سلبة واالألوان واملـواد احلافظة والكافـيني 

وبرك�ض وثاين اأك�سيد الكربون واملحليات ال�سناعية (

50

77
حتليل االألبان ) يت�سمن ن�سبة الدهن ون�سبة احلمو�سة 

ون�سبة الربوتني ون�سبة امللح والرماد ون�سبة املـواد ال�سلبة (
40
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-129-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

78

حتليل ال�سكريات والع�سل

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

 واأ�سكروز واإنزمي الديا�ستيز ومعامل االنك�سار

 ون�سبة الرماد ون�سبة الرطوبة (

40

10حمتوى الدهن79

15حمتوى الدهن مع اله�سم ) هيدرول�س�ض (80

20االأحما�ض الدهنية ) مثيل اإ�سرت (81

15املـواد غري القابلة للت�سنب82

10حمتوى االألياف83

20ن�سبة االألوان ال�سناعية84

5اللون االأخ�سر اأ�ض85

5اأ�سفر غروب ال�سم�ض86

5طارطارزين87

5االأزرق الرباق88

5بريك�ض89

5اللون البني90

5كارموزين91

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات

-130-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

5ن�سبة اللون االأحمر92

5كيونولني االأ�سفر93

5بن�سو 4 اأر ) لون (94

5اللون االأحمر 2 جي95

5اللون االأخ�سر 3 ) ف دي �سي (96

5اإندوجوكارمني97

15الكادميوم فـي االأغذية98

15الر�سا�ض فـي االأغذية99

15النحا�ض فـي االأغذية100

15الكوبلت فـي االأغذية101

15احلديد فـي االأغذية102

15املنجنيز فـي االأغذية103

15املونيبدينوم فـي االأغذية104

15الفانيديوم فـي االأغذية105

15الزنك فـي االأغذية106

15الكروم فـي االأغذية107
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

20الزئبق فـي االأغذية108

20الق�سدير فـي االأغذية109

15النيكل فـي االأغذية110

35الزئبق والق�سدير فـي املـواد الغذائية111

45زئبق ، كادميوم ، ر�سا�ض فـي املـواد الغذائية112

113
كادميوم ، نحا�ض ، كوبلت ، كروم ، زئبق ، حديد ، منجنيز ، 

مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك فـي املـواد الغذائية
120

40نحا�ض ، حديد ، زنك فـي املـواد الغذائية114

15اأي عن�سر اآخر من املعادن الثقيلة فـي االأغذية115

5جتهيز العينة الغذائية116

5نخل العينة117

5التجفـيف بالتجميد ) جتفـيد (118

10هيدروك�سي ميثيل فارفاريل119

5ال�سوائب غري الذائبة120

5حمتوى اليود121

10رقم اليودي122

30الك�سف عن �سحوم اخلنزير وم�ستقات اخلنزير123
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

5الك�سف عن الزيوت املعدنية124

125
ال�سكريات االأحادية وال�سكريات الثنائية

 وال�سكريات املختزلة فـي االأغذية
20

5قيمة البريوك�سيد126

5االأ�ض االأيدروجيني127

5الف�سفور128

5بوتا�سيوم129

10ن�سبة الربوتني130

20املـواد احلافظة131

5التزنخ ) اختبار كري�ض (132

5معامل االنك�سار133

134

حتاليل التوابل وامللح وال�ساي والقهوة

) تت�سمن ن�سبة احلمو�سة واالأ�ض االأيدروجيني وامل�ستخل�ض 

املائي واملـواد غري الذائبة والرماد غري الذائب فـي احلم�ض 

والكافـيني ون�سبة ال�سيقان والك�سف عن االألوان الغذائية 

ون�سبة الرماد ون�سبة االألياف (

40

30امليالمني135

30الفـيتامينات136
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

20م�سادات االأك�سدة137

138G.C  15حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز

5حمتوى الكحول بطريقة الكثافة139

40اأي مواد غذائية اأخرى140

45الك�سف عن متبقيات املبيدات فـي املـواد الغذائية141

142
الك�سف عن متبقيات الهرمونات

 وامل�سادات احليوية فـي املـواد الغذائية
45

30الك�سف عن ال�سموم الفطرية143

40الك�سف عن امللوثات الكيميائية فـي املـواد الغذائية144

20ن�سب املنكهات ال�سناعية اأو الطبيعية145

5اأي منكهة �سناعية اأو طبيعية146

20اأي م�سافات غذائية اأخرى147

10الك�سف عن ال�سوالنني فـي البطاط�ض148

10الك�سف عن الفورمالدهايد فـي االألبان ومنتجاتها149

10اأي عنا�سر اأخرى150
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

التحاليـل الكيميائيـة للعينــات البيئيـة

15الهيدروكربونات االأليفاتية فـي املياه151

152
الهيدروكربونات االأليفاتية

 فـي الرتبة ، روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

15الهيدروكربونات االأروماتية فـي املياه153

154
الهيدروكربونات االأروماتية 

فـي الرتبة ، روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

155

الهيدروكربونات العطرية متعددة احللقات 

واملذكورة بـ ) طريقة االختبار 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 كروماتوجرافـيا الغاز واملطياف الكتلي للمياه
40

159
الك�سف الو�سفـي بجهاز كروماتوجرافـيا الغاز واملطياف 

الكتلي فـي الرتبة ، روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

10الزيوت وال�سحوم / امل�ستخل�ض الع�سوي160

60املبيدات الكلورونية الع�سوية161

60املبيدات الف�سفورية الع�سوية162

40مركبات عديد الكلور ثنائي الفـينيل163
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

164
مركبات عديد الكلور ثنائي الفـينيل 

متمثلة فـي 1254 ) اأروكلور (
40

165
م�ستقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفـينيل

 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 االأيدروجيني176

5العوالق177

45حتليل املبيدات178

179

الهيدروكربونات االأليفاتية ) الهبتاديكان ، االأوكتاديكان ، 

الفـيتان ( ومركبات من C14 – C34 االأليفاتية املف�سولة 

وغري املف�سولة وجمموع املركبات واالأليفاتية فـي الرتبة ، 

روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء

70
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

التحاليــل الكيميائيــة للميــاه

5ن�سبة الكلور املتبقي180

15االحتياج الكيميائي لالأك�سجني181

182 SAR ) 10 ) معدل امت�سا�ض ال�سوديوم

183 ORP ) 5 ) احلد من االأك�سدة املحتملة

10الكال�سيوم ، املغن�سيوم ، ال�سوديوم ، الع�سر الكلي184

185   IC  15 حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

) �ستة عنا�سر (186  IC 15 حتليل االنيونات با�ستخدام جهاز

5الرقم االأيدروجيني ، القلوية ، التو�سيل الكهربائي187

10االحتياج احليوي لالأك�سجني188

5امللوحة189

5احلمو�سة190

5االأمونيا191

7الباريوم192

25الربوميد193

5التو�سيل الكهربائي194

5االأك�سجني الذائب195
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

5ال�سيليكون196

5ال�سرتن�سيوم197

15ال�سيانيد198

5ال�سوديوم199

200P الفو�سفـيت ممثل ب SR 5

5الفلوريد201

5القلوية الكلية202

5الكربيتات203

10الكربيتيد204

5الكلوريدات205

5اللون206

10العكارة207

5املاغن�سيوم208

209CaCo 3 10 الع�سر الكلي ممثل ك

15املـواد الذائبة الكلية210

10املـواد العالقة الكلية211

10نيرتوجني كلدهال212

15النيرتوجني الكلي213
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

5النرتات214

5النرتيت215

10الف�سفور الكلي216

10النيرتوجني املوؤك�سد217

10زرنيخ218

10االنتيمون219

10�سيلينيوم220

10بورون221

10كادميوم222

10كروم223

224Cr + 6 15الكروم

10كوبلت225

10نحا�ض226

15زئبق227

10حديد228

10ر�سا�ض229

10منجنيز230
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

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�ض242

243
كادميوم ، نحا�ض ، كوبلت ، كروم ، 

زئبق ، حديد ، منجنيز ، مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك
80

25نحا�ض ، حديد ، زنك244

10اأي عنا�سر اأخرى245

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

التحاليـل الإ�سعاعيـة فـي امليـاه والأغذيـة

10حتليل املـواد امل�سعة باالأغذية246

15حتليل املـواد امل�سعة باملياه247

15حتليل املـواد امل�سعة باملنتجات ال�سناعية248

40الك�سف عن امل�سادر امل�سعة بامل�سانع وال�سركات249

45حتليل ج�سيمات األفا وبيتا الكلية250

15حتليل املـواد امل�سعة بالرتبة251

15حتليل املـواد امل�سعة بالهواء252

40حتليل املـواد امل�سعة بالهواء مع جمع العينات253

حتاليــــــــــل اأخـــــــــرى

)50%( من الر�سمامل�ساريع والدرا�سات للطلبة254

15عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ض كيميائيا255

5عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�ض ميكروبي256

20ا�ست�سارة علمية ) طلب تقرير فني (257

40زيارة فنية لتقدمي ا�ست�سارة كتابة تقرير258

تابع امللحــق رقـــم ) 10 ( : ر�ســـوم الفحـــ�ض باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

امللحــق رقـــم ) 11 (

التاأمينــــات وال�سمانـــــات املاليـــــة

نــــــــوع التاأميـــــــنم
القيمــــة 

بالريال العمانــي

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

وبحد اأدنى 100  

100تاأمني اإباحة بناء �سغرى2

3
�سمان بنكي للحفر اللولبي 

حتت ال�سوارع املزدوجة ملد خطوط اخلدمات
15000

4
�سمان بنكي ملدة �سنتني 

عن كل قطع لل�سوارع الداخلية فـي حالة قطع االأ�سفلت
1000

)1٫5%( من كلفة امل�سروعتاأمني متديدات خدمات االأعمال على االأرا�سي العامة5

تاأمني قطع جبل6

2 لكل م2 

على اأال يقل 

عن 500

تاأمني هدم مبنى اأو منزل7

 1 لكل م2 

على اأال يقل 

 عن  200

1000تاأمني ا�ستئجار م�سرح املروج8

500تاأمني ا�ستئجار امل�سرح الرئي�سي مبركز البلدية الرتفـيهي9

500تاأمني ا�ستئجار امل�سرح الدائري مبركز البلدية الرتفـيهي10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

نــــــــوع التاأميـــــــنم
القيمــــة 

بالريال العمانــي

300تاأمني ا�ستئجار م�سرح البحرية مبركز البلدية الرتفـيهي11

100تاأمني اإقامة خميم موؤقت ) خميمات ف�سل اخلريف (12

150تاأمني اإقامة ن�ساط موؤقت ) خالل مو�سم اخلريف (13

14
تاأمني على مع�سكرات االأعمال املدنية املوؤقتة

) بقيـــة الفئــــات (
500

15
تاأمني على مع�سكرات االأعمال املدنية املوؤقتة

) ال�سركــات العامليـــة املمتــــازة (
1000

500 بي�سة لكل م2تاأمني ت�سوية اأر�ض16

17
ا�سرتداد تاأمني اأو �سمان 

) ال ي�سمل تاأمني االإباحة ال�سغرى (
5

امللحــق رقـــم ) 12 (

 ثمـــــن ال�ستمـــــارات

نـــــوع ال�ستمــــــارةم
الثمــــــــن

بالريال العمانــي

1ا�ستمارة عقد اإيجار1

1ا�ستمارة ت�سريح حفر2

3
كتيب للوائح والقوانني اأو كتيب ا�ستثماري اأو عمراين 

اأو �سياحي اأو اقت�سادي
5

5الت�سديق طبق االأ�سل4

تابع امللحـق رقـم ) 11 ( : التاأمينــــات وال�سمانـــــات
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1228) 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’

77275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (âcQÉeôHƒ°S) á«cÓ¡à°S’G ™�°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH ™�°ùdG ™«H

 

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

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

¿ÉªY áæ£�°S , 219 : Ü.Q 223 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2012/11/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

90511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 . á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 

 � � ¢T IQÉéà�d ¢†«HC’G ±ƒ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á�«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2014/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R.indd   1 1/24/18   10:22 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ÚeCÉàdG Iô°SÉª°Sh AÉ£°Sh

 

 � � ¢T ÚeCÉàdG äÉeóÿ IQÉéàdG §HGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 46 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

 

 IQÉéà�d �Ó°ùdGóÑY �BG PÉ©e ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 1222 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   2 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 

 � � ¢T ácÈdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«dÉª°ûdG �«²G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. âcQÉe ÈjÉg

 

 � � ¢T ¥ƒ°ùà�d á«ŸÉ©dG »HO õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 420 : Ü.Q 5 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   3 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106378 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 ,  Iô°ûÑdG  �cÉ°ûe ��àîŸ »FÉ«ª«µdG Ò°û�àdG  ,  Qõ«�dÉH êÓ©dG ,  ájó�÷G ¢VGôeC’G êÓY

. ô©°ûdG êÓY

 

 á```jÉæ©�d »```°ü°üîàdG õ```côŸG - »°ùeÉ°ûdG ⁄É°S øH �Óg â``æH ¢``æe : º``````````````````````````````````°SÉH

 Qõ«�dGh ájó�÷G

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 668 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�²G QÉæ�L

 

 á«æWƒdG õ«ªàdG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , …ÈY áj’h , 473 : Ü.Q 516 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R.indd   4 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. …QGOE’G ÖjQóà�d ó¡©e

 

 �.�.¢T …QGOE’G ÖjQóà�d §°ShC’G ¥ô°ûdG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 1036 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

109405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG �«`Ø°üJ

 

IQÉéà�d �ƒeôM ËQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/4/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   5 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’Gh áXƒÑdGh ôFÉ°ü©dG Ëó�J äÉeóN

 

 IQÉéà�d iÈµdG á°SÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

110842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH ºYÉ£ŸG äÉÑLh �ó�J »àdG »gÉ�ŸG

 

 � � ¢T ™jQÉ°ûª�d áãjó²G »àæØfG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 518 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   6 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 áfôe ájÒÑŒ �FÉØdh äGOÉª°V ,  ájÒÑŒ äÉeÉYOh ájÒÑŒ �HÉ°ûe ,  ájÒÑŒ OGƒe

 , á«LÓY ÜQGƒL , IOQÉH äGOÉªc áæNÉ°S äGOÉªc ájÒÑŒ äÉbÓY , �æ©�d ájÒÑŒ ¥GƒWCG

 É¡�«Ñ£àd áæNÉ°S äÉ�°üd , á«LÓY á«°Sƒb ºFÉYO , OGó°ùfÓd IOÉ°†e ÜQGƒL §¨°V ÜQGƒL

. á«LÓY äÉjÉ¨d ó�÷G ¢�Y

 

 »æÑeƒc �G …ôK : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  , 55144 ÉJƒ°ù«æ«e , �ƒH âfÉ°S , OhhQ ¿ƒ°Sóg 2501 , Îæ°S �G …ôK : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/6/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª�d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : �```````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£�°S , 136 : Ü.Q 109: Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 

112247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 

 á«°SÉŸG ™jQÉ°ûª�d ¢†«HC’G §«ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 511: Ü.Q 106 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R.indd   7 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh Qƒ£©dG

 

 »KQÉ²G ó«©°S ¢üdÉN óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1280 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. OƒbƒdG äÉ£fi �«¨°ûJh IQGOEG

 

 ´ ´ � ¢T �jƒ°ùà�d á«fÉª©dG §ØædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 92 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   8 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ºMÓdG êÉLódG êÉàfEG

 

 áãjó²G ¢SQGƒØdG ôgÉX äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 500 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG äGhOC’G ™«Hh á«ë°üdG äGhOC’G ™«H

 

 � � ¢T á«°†ØdG á�°üædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 318 : Ü.Q 587 : Ü.¢U , : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   9 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M QhO

 

 IQÉéà�d ‹ÉÑ�ŸG áØ«�N óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

112891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 áYÉæ°Uh ¥ô£dG hCG Öë°ùdG á£°SGƒH P’ƒØdGh Ö�°üdG øe hCG ójó²G øe äÉéàæe áYÉæ°U

. Ö�°üdGh ójó²G , áaƒëŸG �Éµ°TC’Gh Ö«HÉfC’G äÉeõ�à°ùeh Ò°SGƒŸGh Ö«HÉfC’G

 

 � � ¢T äÉYÉæ°ü�d Ú©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   10 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112892 : 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

 

 RÉ¨dGh §Øæ�d Ú©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. ôFÉé°ùdG äÉéàæe

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d õ«ªŸG º«YõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   11 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«µ�°ùdG ä’É°üJ’G äÉcô°T , äÉµÑ°ûdG áfÉ«°U , á«µ�°SÓdG ä’É°üJ’G äÉcô°T

 

 AÉ```Hô¡µdGh ä’É````°üJ’G äÉ````eóÿ �``````jQ : º``````````````````````````````````°SÉH

 � � ¢T IQÉ```éà�d

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

¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ , Qõ«d , ájó�L ¿Éæ°SCG

 

 »°ü°üîàdG »Ñ£dG Ö«Ñ£dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£�°ùdG áæjóe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   12 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G áµÑ°ûdG ÈY á«fƒfÉ�dG É¡æeh á«ª�©dG äÉeƒ�©ŸG áaÉc Ò`aƒJ

 

 á```«fƒfÉ�dG äGQÉ°û``à°S’Gh IÉ```eÉëª�d ô```Ñæb �É```°ùMh …ô```«¨ŸG »````eÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

 (IÉeÉëª�d á«fóe ácô°T)

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

 , ¿õ«°S »à«°S , äÉeóÿG ´QÉ```°T , ô````jƒÿG , 131 : Ü.Q 482: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£�°S

2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 ájôµØdG á«µ�ŸG áÑbGôe äÉeóN , ájôµØdG á«µ�ŸG �É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , º«µëàdG äÉeóN

 á«fƒfÉ�dG äGQÉ°ûà°S’Gh ô°ûædGh �«dCÉàdG ¥ƒ�M IQGOEG , »°VÉ�àdG äÉeóN , á«fƒfÉ�dG çÉëHC’G

 . ( á«fƒfÉ�dG äÉeóÿG) äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ

 

 á```«fƒfÉ�dG äGQÉ°û``à°S’Gh IÉ```eÉëª�d ô```Ñæb �É```°ùMh …ô```«¨ŸG »````eÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

 ( IÉeÉëª�d á«fóe ácô°T)

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

 , ¿õ«°S »à«°S , äÉeóÿG ´QÉ``°T , ô``jƒÿG , 131 : Ü.Q 482: Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£�°S

2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R.indd   13 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113912 : 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 IóFGôdG ø°ù²G ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢VƒÿG 132 : Ü.Q 75 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113929 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG äÓHÉµ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 � � ¢T AÉHô¡µdGh äÓHÉµ�d á«Hô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 464 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   14 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ôjƒ°üàdG �eÉ©eh ƒjOƒà°SG á£°ûfCG

 

 IQÉéà�d »ª«©ædG ó©°SCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 É````«fƒdƒµdG AÉ````e hCG Qƒ```£©dG : �```ãe »```°üî°ûdG �Gó````îà°SÓd á````jô£©dG äGô```°†ëà°ùŸG ™`````æ°U

. â`````«dGƒàdG hCG

 

 IQÉéà�d ¿É°ûdG »eGõN : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 420 : Ü.Q 1371 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R.indd   15 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 

 á�eÉ°ûdG ójó÷G QƒëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 994 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. OÉé°ùdGh ±É÷G �«°ù¨dG

 

 IQÉéà�d Iõ«ªàŸG º¡�e ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 191 : Ü.Q 323 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   16 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ õcôe

 

 � � ¢T IQÉéà�d ÚæàdG �jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGóg õcôe

 

 � � ¢T IQÉéà�d ÚæàdG �jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   17 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGóg õcôe

 

 � � ¢T IQÉéà�d ÚæàdG �jôW : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

 á«°SÉŸG ™jQÉ°ûª�d IóYGƒdG ô�°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 411 : Ü.Q 514 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   18 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�eh ºYÉ£e

 

 IQÉéà�d QÉŸ ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. QƒªàdG áYÉæ°U

 

 � � ¢T QƒªàdG áYÉæ°üd �îf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   19 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGƒŸG øe ÉgÒZh á«FGò¨dG OGƒŸG �jƒ°ùJ

 

 IQÉéà�d Iójó÷G äÉæaÉ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q , 101 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉµÑ°T áfÉ«°U

 

 ™jQÉ°ûª�d á�°UƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 135 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   20 1/24/18   8:26 AM

-166-



(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ájòZC’G áeÓ°S �É› »`a äGQÉ°ûà°SG

 

 � � ¢T á«æØdG äGQÉ°ûà°SÓd IóëàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114446 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d è«�ÿG ÊÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

alamat-R.indd   21 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàe ÒZ ™HÉ£e

 

  á«ŸÉ©dG �¨°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , iƒd áj’h , 325 : Ü.Q 107 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

114468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �óîà°ùJ »àdG Üƒ°SÉ²G º¶f º«ª°üJh §«£îJ ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U

. äÉ«›ÈdGh á«Hƒ°SÉ²G äGó©ŸG äÉ«LƒdƒæµJ �eÉµJ »`a

 

 á«ŸÉ©dG �¨°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , iƒd áj’h , 325 : Ü.Q 107 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   22 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114596 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ( �ÉØWC’G ¢VÉjQ ) á°UÉN á°VhQ

 

 á°UÉÿG ôLÉ²G áMGh á°VhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , º«ª°üàdG

 

 Iõ«ªàŸG OÉHóæ°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   23 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. ô©°û�d ø°Tƒd �ƒ°ùZ , �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°üdG

 

 � � ¢T �ÉªYCÓd �jƒ°ùJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 418 : Ü.Q 26 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ

 

 IQÉéà�d �Ñ�à°ùŸG Oƒ¡Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 123 : Ü.Q 424 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   24 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉjRCG

 

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ¥ô°ûdG áëŸ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 18 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£eh ¢¡�e

 

 …ôHÉ÷G ¢ù«b ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , óHóH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   25 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶æ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 IQÉéà�d á«°SÉŸG ¿É› áMGh á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ƒjõØ�àdGh ƒjOGôdGh á«dõæŸG Iõ¡LCÓd á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 

 � � ¢T IQÉéà�d ¿ƒJhÈdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 616 : Ü.Q 101 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   26 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,  »YÉæ£°U’G Í``dGh  ƒ``ZÉ°ùdGh  ,  RQC’Gh  ô``µ°ùdGh  hÉ```cÉµdGh  Í``dGh  ,  ¬YGƒfCG  ™«ªéH …É°ûdG

 �ëædG �°ùY , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh , õÑÿGh ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh �«bódGh

 . äGQÉ¡ÑdGh �HGƒàdG , �ÿGh �OôÿGh í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh

 

 IQÉéà�d »²É°üdG �«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ�à°ùeh ádÉ�ædG �JGƒ¡�d á°ü°üîàŸG ôLÉàª�d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 

 IQÉéà�d ìƒªWh Iôµa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   27 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG ™«H

 

 IQÉéà�d ájhóÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S 118 : Ü.Q 62 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

115284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

 IQÉéà�d ‹É©dG …óŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 99818172 : ºbQ �JÉg: ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat-R.indd   28 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fGƒ«²G ±ÓYC’G ™«H

 

 áãjó²G ó°TGôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115611 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«```ÑdG , ô```Ø°ùdG ™```HGƒJh á``jó�÷G ™�°ùdGh ÖFÉ�ë�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«H

 áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉ``°VÉ«ÑdGh �```°TGô°ûdGh äÉ```«fÉ£Ñ�d á````°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »`a áFõéàdÉH

 �ƒ```ë�d  á°ü``°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ‹õæŸG  çÉKCÓd á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a

 »�ë�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉØ¶æŸGh ¿ƒHÉ°üdG ™«H , �ƒë�dG äÉéàæeh

 ä’ƒcCÉŸG  øe ÉgÒZh �Éª°SCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™```«ÑdG  ,  á```«YÉæ£°U’G

 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉYÉ°ù�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »```a áFõéàdÉH ™«```ÑdG , á``jôëÑdG

 äÉ````«°SÉWô��d á```°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »```a á```FõéàdÉH ™``«ÑdG , á``«dõæŸG Iõ``¡LCÓd á``°ü°üîàŸG

. ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H , á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H , á«ÑàµŸG äGhOC’Gh

 

   á«dhódG §°ShC’G ¥ô°ûdG áHGƒH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat-R.indd   29 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   79229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áFõéàdÉH á«FGò¨dG OGƒŸG ™«Ñd âcQÉeôHƒ°S

 

  IQÉéà�d …ôª©ŸG ó«©°S øH ��N øH �«�N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 326 : Ü.Q 279 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2013/2/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   93173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 

   �.�.¢T áãjó²G áª°UÉ©dG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3137 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/2/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   1 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   100045 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG , Qƒ£©dG , ôLÉæÿG , ÊÉª©dG ô°üŸG , áªµdG

 

  á«ÑgòdG AGôª²G êGôHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 202 : Ü.Q 617 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/1/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   101784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G

 

   �.�.¢T á«æWƒdG á«bô°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 416 : Ü.Q 113 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   2 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   102095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°U

  

   �.�.¢T ™jQÉ°ûª�d IÉ«²G ™Hôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

   104141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. AÉ°ùf á«°VÉjQ ádÉ°U , �ÉLQ á«°VÉjQ ádÉ°U

   �.�.¢T õ«ªàŸG AGOC’G áªb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 495 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   3 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   104431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdG ™«Hh äÉjƒ�²G IQÉŒh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

  

   ájô°ü©dG AÉ£©dG ¢†«`a  ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 274 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH äGRƒÑîŸGh äÉjƒ�²G áYÉæ°U

 

   �.�.¢T IQÉéà�d è«�ÿG ádÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   4 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGòZ OGƒe

 

   �.�.¢T �aGôŸG IQGOE’ á«é«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2238 : Ü .¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. á«ë°U ájòZCGh á«FGòZ äÓªµe

 

   �.�.¢T IQÉéà�d á«dhódG OÉfõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   5 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG OGƒŸGh �«eGô°ùdG ™«H

  

   »cR ƒHCG IQÉŒ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2706 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. äÓHÉµdG áYÉæ°U

  

   äÓHÉµ�d »æWƒdG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   6 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109826 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

. øFGó�dG , êÉLõdG , Oƒ�÷G , ¢û�dG , Ö°ü�dG ¿GQõ«ÿG øe çÉKC’G áYÉæ°U

  

   �.�.¢T ‹ƒÑdG äÉYÉæ°üd QÉë°U  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

. øFGó�dG , êÉLõdG , Oƒ�÷G , ¢û�dG , Ö°ü�dG ¿GQõ«ÿG øe çÉKC’G áYÉæ°U

  

   �.�.¢T ‹ƒÑdG äÉYÉæ°üd QÉë°U  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   7 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

. øFGó�dG , êÉLõdG , Oƒ�÷G , ¢û�dG , Ö°ü�dG ¿GQõ«ÿG øe çÉKC’G áYÉæ°U

  

   �.�.¢T ‹ƒÑdG äÉYÉæ°üd QÉë°U  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG ájófC’G

 

  �.�.¢T õ«ªàŸG AGOC’G áªb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 495 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   8 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG  É«ŸGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûª�d á�ª÷ÉH ™«ÑdG , ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi

  

 IQÉéà�d iô¨°üdG õ› ÅWGƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

   áãjó²G ¢�à�ŸG ‹É«d : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 615 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   9 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 

  �É¡°SEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1630 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

  

  IQÉéà�d …ó©°ùdG �°TÉg øH ø°ùM øH �°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/6/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   10 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdEG ™bGƒe º«ª°üJ

 

   �.�.¢T á«ªbôdG á�ª©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 498 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112164 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. âcQÉe ôHƒ°S

  

  �.�.¢T Üô¨dGh ¥ô°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 131 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   11 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

  

   IQÉéà�d ìQGƒÑdG ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/8/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 

  ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d �MR ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 400 : Ü.Q 642 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   12 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ°ThôØŸG ™«H

 

   �.�.¢T IóëàŸG ôªMC’G ÖgòdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 230 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. …hÉ°ûeh ¢¡�e

 

  QÉªãà°SÓd �QGƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320 : Ü.Q 48 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   13 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 

   �.�.¢T AÉæÑdG OGƒŸ ìGƒ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 986 : Ü.Q 132 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. 43 ºbQ �æ°üdÉH ôFÉ°ü©dGh ôFÉ£ØdG Ëó�J

   IQÉéà�d »°†ØdG è�ØdG QÉªYG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 311 : Ü.Q 43 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£�°S

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   14 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �ƒ«æŸCG ¢TQh

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d á°ù«°SôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320 : Ü.Q 242 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ïÑ£dG RÉZ áÄÑ©J

 

   IQÉéà�d è«�ÿG AGƒLCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 418 : Ü.Q 19 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   15 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ïÑ£dG RÉZ äÉfGƒ£°SG ¢�Y ô°†NC’G ¿ƒ�dG

 

  IQÉéà�d è«�ÿG AGƒLCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH �É©£dG äÉÑLh �ó�J »àdG »gÉ�ŸG

  

IQÉéà�d …È©dG ó«©°S øÁCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   16 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ¿Gõ«e ìÓ°UEGh , äGQÉWE’G ìÓ°UEGh , äGQÉ«°ùdG �eGôah QhÉfi ìÓ°UEG

 

   IQÉéà�d …Qõ©dG ó«©°S øH ¬`�dGóÑY øH ¢°ù«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 512 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

113361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ™«ª�àdG OGƒeh ¢û«fQƒdGh ÆÉÑ°UCÓd á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JGójó“h á«ë°üdG äGhOCÓd

. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JGójó“h

  

á«æeÉ°†J - IóëàŸG ™jQÉ°ûª�d áæjóŸG ìƒØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   17 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

 

   IQÉéà�d AÉÑ¡°ûdG AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 1399 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. äGQÉ¡Hh ÜƒÑMh Iƒ¡b áæë£e

  

  IQÉéà�d …OQƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   18 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�eh º©£e

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ´GóHE’G IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ô°TƒH , 33 ôjƒÿG , 319 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ�à°ûe ™«ªéH QƒªàdG ™«H

 

  �.�.¢T IQÉéà�d á©WÉ°ùdG �«îædG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   19 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ´GƒfCG �«°ùZ , ¢ùHÓŸG »c

Iõ«ªŸG IQGó÷G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæH ä’hÉ�e

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d �GQOC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   20 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. …É°ûdG ¢¡�e

 

   IQÉéà�d Iôjõ÷G …É°ûdG OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

  �.�.¢T AÉ°ûfEÓd ÉjGhR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 133 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   21 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬JÉ�ë�eh �JÉ¡dG äÉeõ�à°ùe ™«H

  

  �.�.¢T á«dhódG �«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 3200 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á�°üàŸG äÉeóÿG

 

  �.�.¢T øeÉµŸG áÑbGôeh §ØædG äÉeóÿ á©«�£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 845 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   22 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ¿ƒØ�àdGh  É«ŸGh AÉHô¡µdG äÉ£fih äÉµÑ°T AÉ°ûfEG

 

   á«ŸÉ©dG É«JGƒ�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 134 : Ü.Q 270 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. »`aGôZƒJƒa ôjƒ°üJ

  

   á�eÉ°ûdG Iô²G á°Só©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q 318 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   23 1/24/18   8:26 AM

-198-



(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G

 

   �.�.¢T ¥OÉæØdG äGõ«¡éàd ¢LÒg ¢‚GQÉf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’ƒfih äGódƒe áfÉ«°U

  

   �.�.¢T ôjƒ£à�d ¢ùª°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,114 : Ü.Q 1941 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   24 1/24/18   8:26 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG  É«ŸG

  

  �.�.¢T  É«ª�d AÉcôH ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG  É«ŸG

 

   �.�.¢T  É«ª�d AÉcôH ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 320 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   25 1/24/18   8:26 AM
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114566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ£ØdGh äÉæé©ŸG ¢¡�e

 

   IQÉéà�d ÊGhó©dG óªfi  ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. Iƒ¡b

 

  »Hô¨dG è�a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 600 : Ü.Q 52 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   26 1/24/18   8:26 AM
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114694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ácƒ�ªŸG äGQÉ�©dG ÒLCÉJh IQGOEG , äÉµ�àªŸG ÚªãJ ( �«d’ódG Öàµe ) äGQÉ�©dG áWÉ°Sh

 

  IQÉéà�d Ú°ù²GóÑY âæH áæjhR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q 261: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 

  äÉeóî�d õ«ªàdGh äGQÉ¡e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 116 : Ü.Q 218 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   27 1/24/18   8:26 AM
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114907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùcE’Gh ájòMC’Gh §æ°ûdGh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG ™«H

 

  IQÉéà�d ¿Éàe ÖjÉë°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh á«fÉª©dG ôLÉæÿG ™«H

  

   IQÉéà�d á«bô°ûdG iò°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2503 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   28 1/24/18   8:26 AM
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114984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ�Y

 

   á«dhódG äGQÉªãà°SÓd §£îŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 762 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW äÉeóN

 

  �.�.¢T ¿ƒµ°ùdG ¢†«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   29 1/24/18   8:26 AM
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115282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �```«°ûdGh á«```FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG ™«H �ª°ûJh ™«ÑdG äÉ````eóNh , »ÑàµŸG •É```°ûædG �«```©ØJh IQGOEG

 IOQGƒdG ô```jó°üàdGh OGÒà°S’G •É°ûfh èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh  É¡JÉeõ�à°ùeh ìGôaC’G ÚJÉ°ùah

 . (35)áÄØdÉH É¡©«ªL

  �.�.¢T �Ñ�à°ùŸG äGôLÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1442: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°S’Gh ™«ÑdG ÖJÉµe

 

   �.�.¢T á«dhódG ¿hõ«ªàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3949 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   30 1/24/18   8:26 AM
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115406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh QƒîÑdGh Qƒ£©dG

 

   �.�.¢T á«dhódG ¿hõ«ªàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3949 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115536 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SCG IOÉ«Y

 

  Qhô°ùdG ìÉàØe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 63.indd   31 1/24/18   8:26 AM
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   113510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 ,  É«ª�d á«fó©e äGƒæb ,  É«ŸG äGƒæ�d á«fó©e ™£b (á«FÉHô¡c ÒZ) á«fó©e Ò°SGƒe ™£b

 , …QÉéŸG äGƒæ�d á«FÉHô¡c ÒZ á«fó©e äGõ«¡Œ , á«FÉHô¡c ÒZh ájôFGO á«fó©e Ò°SGƒe

 á«°VQCG Ò°SGƒe , ( äGƒ```æb) á```«fó©e ï```HGôH , …QÉ```éª�d á```«FÉHô¡c ô```«Z á```«fó©e ô```«°SGƒe

 , á«FÉHô¡µdG äÓHÉµ�d á«fó©e á«°VQCG (äGƒæb) Ò°SGƒe , (á«FÉHô¡c ÒZ) äÓÑµ�d á«fó©e

 . á«FÉHô¡µdG äÓÑµ�d äÓHÉc ÊGƒ°U , ( á«FÉHô¡c ÒZ) äÓHÉµ�d á«fó©e ¿Gƒ°U

   óàª«d , …G »J »H �jÎµà�jEG ƒµfGh : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQƒaÉ¨æ°S , 628764 IQƒaÉ¨æ°S , OhQ �«J ¿É«c , 3.È‰ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �`````````«```cƒdG º```````°SG
 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõ``e ´QÉ````°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

   114243 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

. äGQÉWE’G

 

   »°S �G �G �ÉeójôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , É«fQƒØ«dÉc ,  GOGÒe ’ OQÉØ«dƒH GQófƒdG - 14407 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõ``e ´QÉ````°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

alamat 7+34.indd   1 1/24/18   8:28 AM
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   114244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ó```jQƒJh á``jƒ¡àdGh �``«`ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfE’G Iõ¡LCG

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh ,  É«ŸG
 

   � � P ¢T IQÉéà�d ¢ùcƒ�«fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 114879 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

    �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �`````````«```cƒdG º```````°SG
 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõ``e ´QÉ````°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

   114450 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 É¡H á«�£e hCG á`°ù«Øf ¿OÉ©e øe â°ù«d ïÑ£ª�dh ‹õæŸG �Éª©à°SÓd á«YhCGh ¿GhCGh äGhOCG

 �«¶æàdG äGhOCG »°TGôØdG ™æ°U OGƒe ¿ÉgódG hCG øjƒ�àdG »°TGôa GóY »°TGôa èæØ°SEGh •É°ûeCG

 ¿GhCG ÊÉÑŸG »`a �ª©à°ùŸG êÉLõdG GóY �ƒ¨°ûe ¬Ñ°T êÉLR hCG �ƒ¨°ûe ÒZ êÉLR »�L ��°S
. iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ á«`aõN ¿GhCGh »æ«°U ±õN ÊGhCGh á«LÉLR

  

  óàª«d õ¨æjódƒg �ƒHhÎe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°Sƒ«°ûjQƒe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ó«æ«c ¿ƒL âfójõjôH , �æjó�«H âfhôa QƒHÉg , Qƒ�a …O …O QBG 3 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ¢Sƒ«°ûjQƒe ájQƒ¡ªL , ¢ùjƒd äQƒH , âjÎ°S

2017/11/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
    �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõ``e ´QÉ````°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

alamat 7+34.indd   2 1/24/18   8:28 AM
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   114476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 , äÉÑcôª�d áÑ�°U á«WÉ£e äGQÉWEG , äÉÑcôª�d áÑ�°U äGQÉWEG , á«YÉæ°üdG äÉÑcôª�d äGQÉWEG

. äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG

 

   óàª«d , ÊÉÑeƒc …Î°SófEG ôjÉJ »°ûjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - 485 »°T - »cÉeƒc , É°SƒchCG - GRGhCG , ÉcGRƒéæ«f - GRCG , 5827-1 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG , 0802

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ``°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

   114593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �«bódG  ,  »```YÉæ£°U’G  Í```dGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG

 , áé�ãŸG äÉ```jƒ�²Gh äÉ``jƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

 , á°ü�°üdGh �ÿGh �OôÿGh í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh �ëædG �°ùY

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG , �HGƒàdG

  ‹Gƒ«dÉ°SÉe Ú`aGôH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 GÎ°TGQÉgÉe , ÊƒH , â«à°ùjG �ÉjÎ°SQófG QÉ°ùHGOÉg 44 È‰ äƒ�H : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 411013

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ``°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

alamat 7+34.indd   3 1/24/18   8:28 AM
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   114991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†Nh ¬cGƒa  ,  �ƒë�dG  äÉ```°UÓN ,  ó«```°üdGh  ø```LGhódG  �ƒ```²h  �É```ª°SC’Gh  �ƒë�dG

 , ô```µ°ùdÉH á```NƒÑ£e ¬```cGƒah äÉ```«Hôeh (»�«L) äÉ«eÓg Iƒ¡£eh á```ØØ›h á``XƒØfi

. �cCÓd á²É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«�²G äÉéàæeh Ö«�²Gh , ¢†«ÑdG

 

   � � P ¢T áeÉ©dG IQÉéà�d hCG »°S »J QG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,  »HO ,  88679 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ¤hC’G  : �`````````«```cƒdG º```````°SG
 ø```e Üô�```dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ``°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 áæ£�°S , §�°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG �HÉ£dG , AÉØ°U AÉjRCG

¿ÉªY

95694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ô£©ŸG AÉŸG , É«fƒdƒµdG AÉe , â«dGƒàdG AÉe , É«fƒdƒµdG , Qƒ£©dG , IQÉ£©dG

. á«°SÉ°SC’G Qƒ£©dG , íFGhôdG

ó«à«ª«d ¢ùjÈjÉ°S õ«°ùjGôHÎfEG hÈjGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3 `dG �HÉ£dG , èæjó�«H ¢ù«dƒHƒcQCG - Éé«eÉØdCG  , 10 ¢Shó«eƒjO : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¢UÈb , É«°Sƒ�«f 2024 : Ü.¢U , 401 Öàµe/á�°T

2015/6/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   4 1/24/18   8:28 AM
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98971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

. ÉgQÉ«Z ™£bh äGQÉ«°ùdG

»°S �EG �EG ¢SEG ƒj ¬jEG »°S ±EG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 48326 ¿É¨«°ûà«e ,  õ�«g ¿QƒHhG ±hCG »à«°S , �jGQO ô�°ùjGôc 1000 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2015/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

110417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,  º```©£ŸG êQÉNh �NGO �Ó¡à°SÓd äÉ```Hhô°ûŸGh ájòZC’G Ò`aƒJ »```gh ,  º``YÉ£ŸG äÉeóN

 �É©£dG  �hÉæJh  ,  �É©£dG  ójhõJ  äÉeóN ,  äÉ°ûjhóæ°ùdG  Ëó�J  øª°†àJ  ºYÉ£ŸG  äÉeóN

. �RÉæŸG ¤EG �«°UƒàdG áeóN �ó�J »àdG ºYÉ£ŸG ,  º©£ŸG êQÉNh �NGO

�fEG »H …BG …Gh Ö°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 »eÉ«e , 500 : ºbQ Öàµe , OQÉ```Ø«dƒH É```fÉ«°ûæjƒH �É``jhQ . ¢SEG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  33166 �EG ±EG õ‚È°S

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

NEON 

alamat 7+34.indd   5 1/24/18   8:28 AM
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110551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 ÖFÉ�Mh ÖFÉ�²Gh äÓ¶ŸG , ôØ°ùdG §æ°Th �jOÉæ°U , áeõMC’G , Ió��ŸG Oƒ�÷Gh Oƒ�÷G

 , í«JÉØŸG Ö�Y , ó«dG ÖFÉ�M , ¢ùHÓŸG ¢SÉ«cCG , ó«°üdG ÖFÉ�M , äGóæà°ùŸG ÖFÉ�M , ô¡¶dG

 §æ°ûdG , �«°ù¨dG ¢SÉ«cCG , á«°SQóŸG §æ°ûdG , á«°TÉª�dG ô¡¶dG ÖFÉ�M , á«FÉ°ùædG ßaÉëŸG

. á«°VÉjôdG

ó«à«ª«d õdƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«�µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …EG �EG ôjÉ°TÎ°ù«d , hQƒHQÉg âcQÉe , OhQ �É¡éæ«chQ âæjƒH GP 16 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒj ƒ«c 7 16

2017/5/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

110552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 , á«°VÉjôdG äÉ©Ñ�dG , äÉ©Ñ�dG äGQÉWEGh äÉ©Ñ�dG , ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG á°ùÑdCG , ¢ùHÓŸG

 �jGôe , áæà°ùÑdG QGREG , á«�NGódG ¢ùHÓŸG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , �WÉ©ŸGh á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG

. �ÉØWC’G

ó«à«ª«d õdƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«�µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …EG �EG ôjÉ°TÎ°ù«d , hQƒHQÉg âcQÉe , OhQ �É¡éæ«chQ âæjƒH GP 16 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒj ƒ«c 7 16

2017/5/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

TOM JOULE 

TOM JOULE 

alamat 7+34.indd   6 1/24/18   8:28 AM
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110554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 Ö```FÉ�Mh Ö```FÉ�²Gh äÓ¶ŸG , ôØ°ùdG §æ°Th �jOÉæ°U , áeõMC’G , Ió��ŸG Oƒ�÷Gh Oƒ�÷G

 , í«JÉØŸG Ö�Y , ó«dG ÖFÉ�M , ¢ùHÓŸG ¢SÉ«cCG , ó«°üdG ÖFÉ�M , äGóæà°ùŸG ÖFÉ�M , ô¡¶dG

 §æ°ûdG , �«°ù¨dG ¢SÉ«cCG , á«°SQóŸG §æ°ûdG , á«°TÉª�dG ô¡¶dG ÖFÉ�M , á«FÉ°ùædG ßaÉëŸG

. á«°VÉjôdG

ó«à«ª«d õdƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«�µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …EG �EG ôjÉ°TÎ°ù«d , hQƒHQÉg âcQÉe , OhQ �É¡éæ«chQ âæjƒH GP 16 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒj ƒ«c 7 16

2017/5/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

110555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 , á«°VÉjôdG äÉ©Ñ�dG , äÉ©Ñ�dG äGQÉWEGh äÉ©Ñ�dG , ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG á°ùÑdCG , ¢ùHÓŸG

 �jGôe , áæà°ùÑdG QGREG , á«�NGódG ¢ùHÓŸG , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , �WÉ©ŸGh á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG

. �ÉØWC’G

ó«à«ª«d õdƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«�µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …EG �EG ôjÉ°TÎ°ù«d , hQƒHQÉg âcQÉe , OhQ �É¡éæ«chQ âæjƒH GP 16 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒj ƒ«c 7 16

2017/5/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

JOULES 

JOULES 

alamat 7+34.indd   7 1/24/18   8:28 AM
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110931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,  á«ª«�©àdG  èeGÈdG º«¶æJh Ö«JôJ ,  á«°Uƒ°üÿG ¢ShQódG  ,  ÖjQóàdGh º«�©àdG  äÉeóN

. âfÎfE’G ÈY á«ª«�©àdG èeGÈdG Ò`aƒJ

�.�.¢T »ÑXƒHCG óæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , »ÑXƒHCG , äGQÉ�©�d QGódG AÉæH IóMh , 15 �HÉ£dG , áMGôdG ÅWÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2017/6/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

111425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 , AÉæÑdG »````a �ó````îà°ùJ »```àdG á«fó©ŸG ÒZ áÑ�°üdG Ö«HÉfC’G , ( á«fó©ŸG ÒZ) AÉæÑdG OGƒe

 ÒZ ájQÉcòàdG áÑ°üfC’G , ��æ�d á�HÉ�dG á«fó©ŸG ÒZ á«æHC’G , ¿Gô£�dGh âaõdGh â�Ø°SE’G

. á«fó©ŸG

ó«à«ª«d õ«Lƒdƒæµ«J �ÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

PACTO 

alamat 7+34.indd   8 1/24/18   8:28 AM
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112025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  ¢ù```HÓŸG  �``«°ùZ  »`a  �óîà°ùJ  »àdG  OGƒŸG  øe  ÉgÒZh  á°ûªbC’G  ¢†««ÑJ  äGô°†``ëà°ùe

 äƒjõdG , Qƒ```£©dG , ¿ƒ```HÉ°üdG , ñÉ°ShC’G ádGREGh §°ûµdGh ��°üdGh �«¶æàdG äGô```°†ëà°ùe

 Ú````LÉ©e , ô```©°ûdG (¿ƒ«````°Sƒd) �ƒ```°ùZ , (�«àeRƒµdG) �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG

. ¿Éæ°SC’G äÉØ¶æeh

»°S �G »H »æÑeƒc ¢ùJƒH …P : º``````````````````````````````````°SÉH

ájõ«�µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG áµ�ªŸG , ¬jG ¬jG 3 2 »L ¿EG , �É¡¨«Jƒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

113521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG �dP »`a ÉÃ �ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG hCG �ÉÿG �ÑàdG

 �«àjôµdGh •ƒ©°ùdG �ÑJh  �°†ŸG �ÑJh ¿ƒ«�¨dG �ÑJh á°UÉÿG �ôFÉé°S ��H ¢UÉÿG �ÑàdGh

 ¢Vô```¨d  �```ÑàdG  äÉ```éàæe  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  (á«```ÑW  ¢VGôZC’  ¢ù«d)  �ÑàdG  �FGóHh

 �```LCG ø``e �```ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡``LC’G , É```¡æ«î°ùJ

 �Góîà°SÓd �FÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG �«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG ¢�Y …ƒàëj ñÉîH ¥ÓWEG

 ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh �dP »`a ÉÃ ÚæNóŸÉH á°UÉÿG ™�°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG »`a

 ��H á°UÉÿG äGhOC’G ,  ÚjÓ¨dG , ¢†aÉæŸGh ôFÉé°ùdG Ö�Yh �ÑàdG Ö�Yh ôFÉé°ùdG ôJÓah

. ÜÉ�ãdG OGƒYCG ,  äÉY’ƒdG ,  Ö«÷ÉH ™°VƒJ »àdG ôFÉé°ùdG

No7 LABORATORIES 

FOREST 

alamat 7+34.indd   9 1/24/18   8:28 AM
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�CG QBG ¬jEG ¢SCG RófGôH ¢ùjQƒe Ö«�«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , ¢ûJCG »°S 2000 , �JÉ°T ƒ«f , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

113834 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGô```eC’Gh ƒ````HôdG , á«°SÉ°ù²G øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á```«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«°ùØæàdG äÉHGô£°V’Gh

 øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »ª°†¡dG  RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh

 á«``Ñ£dGh á```«f’ó«°üdG äGô°†```ëà°ùŸG , á```«Ñ��dG á«FÉYƒdGh á«Ñ��dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G

 äGô°†ëà°ùŸG , …ôµ°ùdG hCG Ö��dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d

 , …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG

 á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«��©dGh

 ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ�d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«�µ«¡dG  á«�°†©dG

 ájÉbƒ�d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà`°ùŸG , á«FÉ°ùædGh á«�°SÉæàdG á«dƒÑdG äÉHGô£°V’Gh

 á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†``ëà°ùŸG ,  á``«�°SÉæàdG äÉ``HGô£°V’Gh ¢VGô``eC’G ø```e êÓ```©dGh

 á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸGh ájhOC’G ,  á«fƒeô¡dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d

 á«``f’ó«°üdG  äGô```°†ëà°ùŸG  ,  »```YÉæŸG  RÉ¡÷G  äÉHGô£°VGh  ¢VGôeCG  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ�d

 äGô°†ëà°ùŸG  ,  �GQhC’ÉH  á��©àŸG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ�d  á«Ñ£dGh

  . áæµ°ùeh IQGôë�d á°†aÉN äGô°†ëà°ùe , ÜÉ¡àd’G äGOÉ°†e ™e á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG

FLUCIFEM 

alamat 7+34.indd   10 1/24/18   8:28 AM
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»L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , �«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉeÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

113898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 , äGQÉ``«°ùdG , ´Ó```bE’G êQóŸ äÓ```aÉM �```dP »`a Éª``H »```°VQC’G º```YódG äGó````©e , äGôFÉ£dG

. äÉHôY , äGQGô÷G

 � ´ � ¢T ÊÉª©dG ¿GÒ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  ¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 85 : Ü.¢U ‹hódG Ö«°ùdG QÉ£e , Ö«°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   11 1/24/18   8:28 AM
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113932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

. ájó�ædG á�ª©dÉH äÉHhô°ûŸGh ájòZC’G ™«H ä’BG

 �fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  , 10577 �Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ �«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

113933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. ÉWÉ£ÑdG ¢�Y áªFÉ�dG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdGh ¢üª²G ¿ƒé©e ¢üªM

 �fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  , 10577 �Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ �«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   12 1/24/18   8:28 AM
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113934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 á```ª©WC’Gh …É``°ûdGh AGò¨dG ìGƒdCG ¢�Y áªFÉ�dG ÜƒÑ²Gh áØ«`ØÿG IQòdG äÉÑLhh âjƒµ°ùH

 �FÉbQh õdõàjÈdGh QÉ°ûØdG �FÉbQ Éà«ÑdG �```FÉbQ , á```�eÉµdG ÜƒÑ²G ¢�Y Ióªà©ŸG áØ«`ØÿG

. É«JQƒàdG

 �fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  , 10577 �Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ �«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

113935 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸGh , ¬cGƒØdG Ò°üYh á¡µæH ¬cGƒØdG äÉHhô°ûeh Üô°û�d á²É°üdG  É«ŸG

 �fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  , 10577 �Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ �«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   13 1/24/18   8:28 AM

-219-



(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 á``HƒWôdG äÓ```jõe , Ö```«WÎdG Iõ¡LCG , øNÉ°ùdG AGƒ¡dG ó«dƒJ Iõ¡LCG , á«FGƒ¡dG äÉØ«µŸG

 äÉeGóîà°SÓd  É«ŸG äÉ«�æe , á«FÉHô¡µdG ïÑ£dG óbGƒe , á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd á«FÉHô¡µdG

 Iõ¡LCG  ,   É«ŸG  á«�æàd  á«FÉ°û¨dG  Iõ¡LC’G  ,  á«dõæŸG  ¢VGôZCÓd  É«ŸG  øjCÉJ  Iõ¡LCG  ,  á«dõæŸG

 äÉØ«µe) ájƒ¡àdG Iõ¡LCG , AGƒ¡�d äÉØ¶æe , (Úî°ùà�d) á«°ùª°ûdG ájQGô²G ábÉ£dG ™«ªéàd

 , RÉ¨dÉH á�eÉ©dG ïÑ£�d óbGƒe , Aƒ°†�d áãYÉÑdG á«FÉæãdG äÉeÉª°üdG AGƒ°VCG , Úî°ùà�d (AGƒ¡dG

 äÉØØ› , á«FÉHô¡µdG äÉLÓãdG , »¡£�d äGõ«¡éàdG hCG Iõ¡LC’G , á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG ¿GôaCG

 , á«dõæe ¢VGôZC’ (á«FÉHô¡µdG) ¢ùHÓŸG �«°ûæàd ¢ùHÓŸG �«°ùæJ ä’BG , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG

 ÒîÑJh º«�©J , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG �FÉXƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG Ö«JôJ ä’BG

 ,  º«�©àdG áØ«XƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG �«`ØŒ ä’BG  ,  á``«dõæŸG äÉ```jÉ¨�d ¢ù```HÓŸG

. á«dõæŸG äÉjÉ¨�d ó©éàdG áehÉ�Ÿ á÷É©ŸGh á¡jôµdG íFGhôdG ádGREGh

�fG ¢ùµ«fhÎµdG »L �G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  721 - 150 ,  �ƒ«°S ,  ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj ,  hôjGO - …ƒj ,  128 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÉeóN , áàbDƒŸG  áeÉbE’G äÉeóN , áeÉbE’G Ò`aƒJ ,  äÓ«JƒŸG äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN

 á°UÉÿG äÉeƒ�©ŸG Ëó�Jh §«£îàdG äÉeóN , iôNCG øcÉeCG hCG ¥OÉæØdG »`a áeÉbE’G õéM

 äÉgOQ »`a äÉ```Hhô°ûŸGh á```Ø«`ØÿG áª©WC’G Ëó�J äÉeóN , äÓ£©dG á«°†ªàd áeÉbE’ÉH

 äÉ``ÑLƒdGh º``YÉ£ŸG äÉ```eóN , »```gÉ�ŸG äÉ```eóN , á````«�«�dG …OGƒ``ædG äÉ```eóNh á```MGÎ°S’G

 äGô“DƒŸG  øcÉeCG  Ò`aƒJ  äÉ``eóN ,  ÜGô```°ûdGh  �É©£dG  Ëó�Jh  Ò`aƒJ  äÉeóN ,  áØ«`ØÿG

Twin Load 

alamat 7+34.indd   14 1/24/18   8:28 AM
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 ±ô¨dG  �Óà°SG  äÉeóNh  ¥óæØdG  »`a  A’õædG  �«é°ùJ  äÉeóN  ,  ¢VQÉ©ŸGh  äÉYÉªàL’Gh

 , É«fhÎµdEG ºàJ »àdG ¥OÉæØdG äÉeƒ�©e Ëó�J äÉeóN , IQOÉ¨ŸG óæY A’õædG øe ÜÉ°ù²Gh

.  ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG áaÉµH á��©àŸG í°üædGh IQƒ°ûŸG AGó°SEG äÉeóN

 ñ.�.¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ ÉfÉJhQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 19 �HÉW , 9 ¥ , 59 - 1 ÜôZ ,  »Hô©dG è«�ÿG ´QÉ°T , »ÑXƒHCG IôjõL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 , »ÑXƒHCG 95100 : Ü.¢U  äGQÉªãà°SÓd �Éà°ùjôc 1902 - 1901 Öàµe

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ëó�Jh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÉfÉM , �°UÉ�ŸGh »gÉ�ŸG , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh �É©£dG Ò`aƒJ

 äÉeóN , »gÉ�ŸG äÉ``eóN , �É©```£dG »¡W äÉeóN , á```«JGòdG á```eóÿG º```YÉ£e , �É```©£dG

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh �É©£dGh , �«¶æàdG , äÉjÒà«`aÉµdG

� � P �°TG º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 âjƒµdG , »°VQC’G QhódG , CG 5 ºbQ ¢æÑe , 4 á©£b , ¥ô°ûdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   15 1/24/18   8:28 AM

-221-



(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóNh ™FÉ°†Ñd èjhÎdG , è```jhÎdG äÉ```eóNh , �```jƒ°ùàdG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 äÉeóN , ¥Gƒ°SC’G äÉeƒ�©eh çƒ```ëH äÉeóN , �É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G ÈY øjôNB’G

 �°UGƒàdG »```eóîà°ùe �```«°Uƒàd âfÎfE’G ¢``�Y äÉ```eóÿGh , ¿Ó```YE’Gh á```jÉYódG ä’É````ch

 »àdG âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , �ÉªYC’G ™e »YÉªàL’G

 èjhÎdG Gójó– , äÉeƒ�©ŸG Ëó�J äÉeóN ,  äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG øe á©°SGh á�«µ°ûJ ¢Vô©J

 iôNC’G �Éµ°TC’Gh , ™aódG äÉbÉ£H ´GƒfCG áaÉc Ö�©Jh IQGOEG , øjôNBÓd äÉeóÿGh ™FÉ°†Ñ�d

 á«fhÎµdE’G äÉYƒaóª�d ä’ƒ°UƒdG Ëó�Jh QGó°UEG ,  ájQÉéàdG äÉjÉ¨�d ™aódG äÓeÉ©àd

  . øjôNB’G äÉÑ�£d á«fhÎµdE’G á÷É©ŸG , ™aódG äÓeÉ©Jh

�fG , ÜÉæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 90291  É«fQƒØ«dÉc , »°ù«æ«`a âjÎ°S âcQÉe 63 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóNh ÊhÎµdE’G  ™«ÑdÉH  á��©àŸG  á�ª÷Gh áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN

 áØ«dC’G äÉfGƒ«²ÉH ��©àj Éª«`a âfÎfE’G ÈY á�ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG

. É¡`JÉ�ë�eh áØ«dC’G äÉ``fGƒ«ë�d ôjó°üàdGh OGô`«à°S’Gh ¿Ó``YE’G , É¡JÉ�ë�eh

SNAPCHAT 

alamat 7+34.indd   16 1/24/18   8:28 AM
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�.�.P á«FGò¨dG OGƒŸG Ò¨d …õcôŸG ¿hR âH ¥ƒ°S ácô°T  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 �fi ,  á````dhódG �ÓeCG ��e 1481 : ºbQ ¢``æÑe , á````«YÉæ°üdG …ô```dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 âjƒµdG , »°VQC’G QhódG 3 : ºbQ

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZh OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Ió��ŸG áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 , ôØ°ùdG ÖFÉ�Mh ÜÉ«ãdG �jOÉæ°U , �ÉÿG Oƒ�÷G , á«fGƒ«²G Oƒ�÷G , iôNCG äÉÄa øª°V

 �«ÿG  IóYh  •É«°ùdG  ,  »°ûŸG  »°üYh ¢ùª°ûdG  øe á«bGƒdG  áØ«`ØÿG  äÓ¶ŸG  ,  »°SÉª°ûdG

. É¡«dEG Éeh êhô°ùdGh

�jƒ°ùà�d ôjôL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG 11471  : Ü.Q 3196 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   17 1/24/18   8:28 AM

-223-



(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 , á«FÉªæ«°ùdGh , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh , á«MÉ°ùŸGh , á«MÓŸGh , á«ª�©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 , (±Gô```°TE’G) á```ÑbGôŸGh , äGQÉ°TE’G �É```°SQEGh , ¢SÉ«```�dG , ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdGh

 , ™«ªéàdG , �jƒëàdG , �«¨°ûàdG , �«°UƒJ äGó©eh Iõ¡LCG ,  º«�©àdGh PÉ�fE’G äGhOCGh Iõ¡LCGh

 äGƒ°UCÓd ï°ùædG hCG �É°SQE’G hCG , �«é°ùàdG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æàdG

 ,  áWƒ¨°†ŸG  ¢UGôbC’G  ,  �«é°ùàdG  ¢UGôbCG  ,  á«°ù«WÉæ¨ŸG  äÉfÉ«ÑdG  äÓeÉM  ,  Qƒ°üdG  hCG

 QGóJ »àdG Iõ¡LC’G äÉ«dBG , iôNC’G á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Shh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG

 Ö«°SGƒMh  äGó©e  ,  áÑ°SÉ²G  ä’B’G  ,  ó�ædG  �«é°ùJ  ä’BG  ,  ájó�ædG  ™£�dG  �jôW  øY

 á°ü°üîŸG á«�°ùàdG Iõ¡LCG , �FGô²G AÉØWEG Iõ¡LCG ,  Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôH , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e

 äÉ```«›ôHh  è````eGôH  ™```«ªL ,  ¢Vô©dG  Iõ``¡LCG  hCG  á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T  ™e  �Góîà°SÓd

 á�é°ùŸG äÉ«›ÈdG , …CG , �É°SQE’G §FÉ°Sh hCG �«é°ùàdG §FÉ°Sh øY ô¶ædG ¢†¨H Üƒ°SÉ²G

 ™£�dÉH á�eÉ©dG äÉ«dB’G , ó©H øY Üƒ°SÉM áµÑ°T øe á�ªëŸG hCG á«°ù«WÉæ¨e §FÉ°Sh ¢�Y
 á````Wƒ¨°†ŸG ¢UGô````bC’G , á```Wƒ¨°†ŸG ¢UGô```bC’G �```«¨°ûJ Iõ```¡LCG , RÉ``Ø�àdG Iõ¡LC’ ájó�ædG

 , Üƒ°SÉ²G ÜÉ©dCG èeGôH , (§�a IAGôb IôcGP) áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , (á«FôŸG - á«©ª°ùdG)

 ¢UGôbCG , äÉ°TÉ°ûdG hCG á«LQÉÿG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T ™e �Góîà°SÓd á°ü°üîŸG ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG

 , (�«ªëà�d á�HÉb äÉ«›ôH) Üƒ°SÉ²G ÜÉ©dCG èeGôH , äÉ«›ÈdGh èeGÈdGh , Üƒ°SÉ²G

 ¿ƒjõØ�à�d Üƒ°SÉ²G  èeGôH ,  (äÉ«›ôH) áWô°TCG  ¢�Y á�é°ùŸG Üƒ°SÉ²G  ÜÉ```©dCG  è```eGôH

 ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  äÉ«›ôHh  èeGôH  ,  á«�YÉØàdG  »LÉMC’G  hCG/h  ÜÉ©dCÓdh  »�YÉØàdG

. (äÉ«›ôH) á›ÈŸG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG , á«�YÉØàdG §FÉ°SƒdG IOó©àe Üƒ°SÉ²G ÜÉ©dCG èeGôH

�.�.P IôM á�£æe »H »°S »H �G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »HO ,  �ÓYEÓd »HO áæjóe ,  5 :  ºbQ �HÉW ,  »°S »H �G  :  ¢æÑe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

GOBOZ 

alamat 7+34.indd   18 1/24/18   8:28 AM
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114498 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«```°VÉjôdG  á```£°ûfC’Gh  á«```¡«`aÎdG  äÉ```eóÿGh  Ö```jQóàdG  äÉ```eóN  ,  á«ª«�©àdG  äÉeóÿG

 ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG èeGÈdGh äƒ°üdGh QÉÑNC’Gh �ÓaC’Gh ÊÉZC’G êÉàfEG äÉeóN , á«`aÉ�ãdGh

  ,  ¿ƒjõØ�àdG ô``ÑY ¬«```aÎdG äÉ```eóN ,  ôJƒ«ÑªµdG ¢UGôbCGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG áWô°TCG ¢�Y

 á«```FÉªæ«°ùdG  �Ó```aC’G ô````«LCÉJ  ,  »```fƒjõØ�àdG  êÉàfƒŸG  èeGôH ,  á«```fƒjõØ�àdG  �Ó````aC’G êÉà```fEG

. á«æØdG ä’ÉcƒdGh á«fƒjõØ�àdG �ÓaC’Gh

�.�.P IôM á�£æe »H »°S »H �G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »HO ,  �ÓYEÓd »HO áæjóe ,  5 :  ºbQ �HÉW ,  »°S »H �G  :  ¢æÑe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. øjôNB’G �Ñb øe áeó�ŸG á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN IQGOEG

�fG , »JÒHhôH �Gƒ°ûàµ«�àfG Éæé«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ````j’ƒdG  ,  19809 ¬```jEG  …O ,  ¿ƒàé``æ«ª�jh ,  …GƒcQÉH  ƒ«`Ø�«H 300 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

GOBOZ 

alamat 7+34.indd   19 1/24/18   8:28 AM
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114500 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. õé©dGh çOGƒ²Gh áë°üdGh á«Ñ£dG á÷É©ŸG äÉÑ�£àeh IÉ«²G ä’É› »`a ÚeCÉàdG

�fG , »JÒHhôH �Gƒ°ûàµ«�àfG Éæé«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 äÉ````j’ƒdG  ,  19809 ¬```jEG  …O ,  ¿ƒàé``æ«ª�jh ,  …GƒcQÉH  ƒ«`Ø�«H 300 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN

�fG , »JÒHhôH �Gƒ°ûàµ«�àfG Éæé«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 äÉ````j’ƒdG  ,  19809 ¬```jEG  …O ,  ¿ƒàé``æ«ª�jh ,  …GƒcQÉH  ƒ«`Ø�«H 300 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   20 1/24/18   8:28 AM
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114576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 »gh  ádƒªëŸG Iõ¡LC’Gh ádƒªëŸG �JGƒ¡dGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’ ôJƒ«ÑªµdG äÉ�«Ñ£J èeGôH

 ¿hÉ©àdGh äÉãjóëàdGh äGQÉ�©dG QÉÑNCGh äGóéà°ùŸG ôNBGh çƒëÑdGh QÉÑNC’G Ò`aƒàd èeGôH

 �ƒ°UC’G  IQGOEGh  áWÉ°SƒdGh  º««�àdGh  �«¨°ûàdG  IQhOh  QÉªãà°S’ÉH  ��©àj  Éª«`a  AGÈÿG  ™e

. É¡«�¨°ûeh É¡HÉë°UCGh áaÉ«°†dG …ôªãà°ùeh ¥OÉæØ�d ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh

�fEG , »H …BG �É°S’ „’ õfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 1674 -19808 …G …O ¿ƒàéæ«ª�jh �jGQO ¢ùdÉa �à«d 251  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 , �«bódG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡�dG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡�dG

 , ¢ùHódG , �°ù©dG , äÉé�ãŸG , äÉjƒ�²G , äÉæé©ŸG , õÑÿG , ÜƒÑ²G øe Ió©ŸG äGô°†ëà°ùŸG

 , äGQÉ¡ÑdG , (�HGƒJ)äÉ°ü�°üdG , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe ,  IÒªÿG ¥ƒë°ùe

 , Üƒ``Ñ²G Ú``ëW ø``e Ió```©ŸG á`````Ø«`ØÿG á```jòZC’G äÉ```éàæe , á```NƒÑ£ŸG Üƒ```Ñ²G , Üƒ````Ñ²G

 Ió©ŸG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉéàæe , ¢ùWÉ£ÑdG ÚëW øe Ió©ŸG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉ```éàæe

 »àdG �FÉbôdG , IQòdG �«bO �FÉbQ , ƒcÉàdG �``FÉbQ , äÉ```°ûeô�ŸG , RQC’G Ú```ëW Ú```ëW ø```e

 , ÜƒÑ²G É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , ÜƒÑ²G É¡°SÉ°SCG »àdG �FÉbôdG , Úë£dG É¡°SÉ°SCG

 É`¡°SÉ°SCG »```àdG áª```©WC’G , ábÉ£dG ìGƒdCGh ÜƒÑ²G ìGƒdCG , ÜƒÑ²G É¡°SÉ°SCG »àdG ájòZC’G ìGƒdCG

 ájòZC’G , (RQCG) �©µdG , ïØæŸG RQC’G , RQC’G �FÉbQ , RQC’G äÉ°ûeô�e , RQC’G �FÉbQ , RQC’G

 áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , ájƒ°ûŸG IQòdG , QÉ°TƒÑdG , áNƒÑ£ŸG IQòdG , IQòdG øe Ió©ŸG áØ«`ØÿG

 ájòZC’G  ,  AGôØ°üdG  IQòdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG  ájòZC’G  äÉéàæe  ,  áNƒØæŸG  IQòdG  øe

 í�ªŸG âjƒµ°ùÑdG , ¢ûeô�ŸG �«bôdG õÑÿG , AGôØ°U IQP ¢�Y …ƒà– »àdG á�µ°ûŸG áØ«`ØÿG

DEAL CONCIERGE 

CHEETOS MOUSTACHE 

alamat 7+34.indd   21 1/24/18   8:28 AM
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 , ÜƒÑ²G QhòH , ’ƒfGô÷G ¢SÉ°SCG äGP áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG ìGƒdCG , ’ƒfGôL , Ió�Y �µ°T ¢�Y

 ¬cGƒØdGh ¥óæÑdG , ÜƒÑ²G ø``e §``«�N ¢``�Y …ƒ``à– »``àdG á```Ø«`ØÿG á```jòZC’G , Iô°†```ëŸG

 áØ«`ØÿG ájòZC’G , (iƒ�M) ¢£¨ŸG ¥óæÑdG , �HGƒàdG ábôe , äÉ°ü�°üdG , (iƒ�M) áØØéŸG

 ájòZC’G , AGôØ°üdG IQòdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉéàæe , ’ƒfGô÷G É¡°SÉ°SCG »àdG

. É¡æe èjõŸG hCG ÜƒÑ²G , IQòdG , ÜƒÑ²G øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG �cCÓd IõgÉ÷G áØ«`ØÿG

 �fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 10577 �Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ �«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 ¢ùàLÉædGh êÉLódG øe áYƒæ°üŸG �fÉ�ædGh óªéŸG êÉLódGh �cCÓd á²É°üdG �É©£dG äƒjR

 Ö«�²Gh IóHRh ¢†«Hh áÑ�©ŸG ¢HôŸGh á«��ŸG ¢ùWÉ£ÑdGh IóªéŸG äGhGô°†ÿGh ôZÈdG h

. �LC’G �jƒW Ö«�Mh �ØéŸG

�æjójôJ Ohƒa �ÉHƒ�Z : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ô£b , áMhódG 23385 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7+34.indd   22 1/24/18   8:28 AM
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114866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

 äÉcôfi  äƒjRh »YÉæ°üdG âjõdGh �ƒë°ûdG ,  äÉcôëŸG Oƒbƒd á«FÉ«ª«µdG ÒZ äÉaÉ°VE’G

 äƒjRh äÉcôëŸG äƒjRh �õjódG äƒjRh á�dõŸG äƒjõdG , äÉ�dõŸGh äÉcôëŸG äƒjRh äGQÉ«°ùdG

 á«µ«dhQó«g äƒjRh ä’BÓd �ƒë°ûdGh áeÉ©dG ¢VGôZCÓd �ƒë°Th ¢ShÎdG äƒjRh OƒbƒdG

 äÉjQÉ£Ñ�d »YÉæ°U âjRh á«YÉæ£°UG äƒjRh á«YÉæ°üdG º«ë°ûàdG OGƒeh á«YÉæ°üdG �ƒë°ûdGh

 âjRh á«````YÉæ°üdG ä’BÓd º````«ë°ûJ OGƒ```e , º```«ë°ûàdG OGƒeh �ƒë°ûdGh á«YÉæ°üdG äƒjõdGh

 á«YÉæ£°U’G º«ë°ûàdG äƒjRh �ôëŸG âjRh äGQÉ«°ùdG äÉcôëŸ º«ë°ûàdG âjRh º«ë°ûàdG

. äÉLGQó�d äÉcôëŸG äƒjRh

ÊÉÑeƒc âfÉªÑjƒcG �QÓc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  58078  ÉJƒcGO  çQƒf  ,  ƒLQÉa  â°ùjh  ,  �jGQO  ¿ƒà«H  â°ùjEG  250  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

114981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. �GQhC’G º�Y »`a áeóîà°ùŸG á«f’ó«°üdG OGƒŸGh äGô°†ëà°ùŸG

»H ¬jBG Éµ«æjR Gô``à°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ójƒ°ùdG , »÷ÉJQOƒ°S 85 151 - …EG ¢SEG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

BOBCAT 

IMFINZI  

alamat 7+34.indd   23 1/24/18   8:28 AM
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115222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 , äGQÉWE’G á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äGQÉWE’G á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äGQÉWEG , äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG

 , á```«�NGódG äGQÉ`````WE’G í`````«�°üàd á`````�°UÓdG á`````«WÉ£ŸG ™```bôdG , á```jQÉædG äÉ```LGQódG äGQÉ```WEG

 äGQÉ``WE’G , ájQÉædG äÉLGQó�d á«�NGódG äGQÉWE’G , á«FGƒ¡dG äÉ```LGQó�d á```«�NGódG äGQÉ``WE’G

 á«�NGódG Ö«HÉfC’G ,  äÉÑcôŸG äÓé©d á«�NGódG äGQÉWE’G ,  á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«�NGódG

 äGQÉWE’G ìÓ°UEG OóY , á«FGƒ¡dG äGQÉWE’G , äÉÑcôª�d á©àeC’G �ÉÑ°T , äÉÑcôŸG äGQÉWE’

 á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG óYÉ�e á«£ZCG , äÉÑcôŸG äÓé©d á«fó©ŸG äGQÉWE’G , á«�NGódG

 äÉ°üà‡ , äÉÑcôŸG íHÉµe ™£b , äGQÉ«°ùdG óYÉ�Ÿ ¿ÉeC’G áeõMCG , ájQÉædG äÉLGQódG óYÉ�e

 , äGQÉWEÓd »ZGôH , äGQÉWE’G ¿ÉÑ°†b , äGQÉ«°ù�d äÉL’õdG äÓeÉM , äÉÑcôª�d äÉeó°üdG

 á«LQÉÿG í£°SC’G , äÉ`ÑcôŸG äÓ```é©d , á```Ñ�°üdG , äGQÉ```WE’G , äÉ``ÑcôŸG äÓ```é©d äGQÉ```WEG

 á«LQÉÿG í£°SC’G , (IQGhódG áeõMC’G) äÉÑcôª�d á«LQÉÿG í£°SC’G , äGQÉWE’G ¢ù«Ñ�àd

 , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d á«�NGO Ö«HÉfCG ¢�Y …ƒà– ’ »àdG äGQÉWE’G , (äGQGô÷G) äÉÑcôª�d

 äGQÉWE’ äÉeÉª°üdG , ájQÉædG äÉ```LGQó�d á«``�NGO Ö```«HÉfCG ¢```�Y …ƒ```à– ’ »``àdG äGQÉ```WE’G

  . äÉÑcôŸG äÓéY äGQÉWEG , äÉÑcôŸG

…O »J �EG , ƒc ôjÉJ �ƒµfÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , �ƒ``«°S , ƒ``L - �É``æ‚ÉL , (è```fhO - �É````°ùcƒj) hQ - ¿Gô`````«¡«J , 133 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , 723 - 135

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

Aqua Pine 

alamat 7+34.indd   24 1/24/18   8:28 AM
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   113114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. á�°UÓdG äÉ°Só©dG ™e �Góîà°SÓd �ƒ�fi

 

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : 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

2017/9/27 : 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

   114739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

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

 Ö«�²Gh ¢†«ÑdG ôµ°ùdÉH á`NƒÑ£e ¬```cGƒah äÉ``«Hôeh »``�«L �Ó``g Iƒ``¡£eh á``ØØ›h

. �cCÓd á²É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG Ö«�²G äÉéàæeh

 

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 âjƒµdG , 13022 IÉØ°üdG 2135 : 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

��� ����� 30.indd   1 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114740 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �```«bódG ƒ```ZÉ°ùdGh É```cƒ«HÉàdGh RQC’G á```«YÉæ£°U’G Iƒ```¡�dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡�dG

 �°ùY áé�ãŸG äÉjƒ�²G äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

 �HGƒàdG äÉ°ü�°üdGh �ÿG �OôÿG í�ŸG õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG Oƒ°SC’G �°ù©dGh �ëædG

. è�ãdG äGQÉ¡ÑdG

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 , IÉØ°üdG 2135 : 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

   114775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , É�Ñ°ùe Ió©ŸG äGô°ùµŸG , º°SódG á�«�b ¢ùWÉ£ÑdG �FÉbQ

 . á«��ŸG ÉWÉ£ÑdG ôFÉ£a

 

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 IÉØ°üdG , 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

��� ����� 30.indd   2 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG , ÜƒÑ²G øe �FÉbQ , É�Ñ°ùe ó©e ÊGOƒ°S �ƒa , �©µdG , ¢�ëŸG �©µdG , âjƒµ°ùH

 áWƒ�fl OGƒe , RQC’G , QÉ°ûØdG , (ÜƒÑ²G äÉéàæe) �FÉbQ , ÜƒÑ²G  ¢SÉ°SCG »àdG áØ«ØÿG

  . õÑÿG íFGô°ûd ¿ƒgódG ¢�Y …ƒà–

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 IÉØ°üdG , 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

   114777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , É�Ñ°ùe Ió©ŸG äGô°ùµŸG , º°SódG á�«�b ¢ùWÉ£ÑdG �FÉbQ

 . á«��ŸG ÉWÉ£ÑdG ôFÉ£a

 

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 , IÉØ°üdG 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

��� ����� 30.indd   3 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG , ÜƒÑ²G øe �FÉbQ , É�Ñ°ùe ó©e ÊGOƒ°S �ƒa , �©µdG , ¢�ëŸG �©µdG , âjƒµ°ùH

 áWƒ�fl OGƒe , RQC’G ,QÉ°ûØdG , (ÜƒÑ²G äÉéàæe) �FÉbQ , ÜƒÑ²G  É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«ØÿG

  . õÑÿG íFGô°ûd ¿ƒgódG ¢�Y …ƒà–

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 , IÉØ°üdG 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

   114779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

, ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , É�Ñ°ùe Ió©ŸG äGô°ùµŸG , º°SódG á�«�b ¢ùWÉ£ÑdG �FÉbQ

  . á«��ŸG ÉWÉ£ÑdG ôFÉ£a

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 , IÉØ°üdG 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

��� ����� 30.indd   4 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉÑLƒdG , ÜƒÑ²G øe �FÉbQ , É�Ñ°ùe ó©e ÊGOƒ°S �ƒa , �©µdG , ¢�ëŸG �©µdG , âjƒµ°ùH

 áWƒ�fl OGƒe ,RQC’G ,QÉ°ûØdG , (ÜƒÑ²G äÉéàæe) �FÉbQ , ÜƒÑ²G É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«ØÿG

  . õÑÿG íFGô°ûd ¿ƒgódG ¢�Y iƒà–

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 , IÉØ°üdG 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

   114781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

, ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , ÉWÉ£ÑdG �FÉbQ , É�Ñ°ùe Ió©ŸG äGô°ùµŸG , º°SódG á�«�b ¢ùWÉ£ÑdG �FÉbQ

. á«��ŸG ÉWÉ£ÑdG ôFÉ£a

   IóëàŸG ájQÉéàdG ájóæ¡dG á«àjƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG , 13022 , IÉØ°üdG 2135 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

��� ����� 30.indd   5 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   114946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 .iƒ�M

   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

   115127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 . ( Ö�°üdG �FÉÑ°S ) P’ƒØdGh ¿ƒHôµdG  øe …QGô²G ¢TôdGh ™£�dGh �Éë�d RÉ¨dG èjõeh äGRÉZ

  �fEG,¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,18195 ¬jG  »H ,  ¿hÉàæ«dG  ,  óØ�H  ¿ƒà�eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 30.indd   6 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

. �ƒ«�«¡dG

  �fEG,¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ�H ¿ƒà�eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

   115133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

. �ƒ«fÉà«àdGh Ö�°üdG �FÉÑ°S �dP »`a ÉÃ , ä’B’G AGõLCG øe â°ù«d »àdG á«fó©ŸG äÉeÉª°üdG

 

  �fEG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ�H ¿ƒà�eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

��� ����� 30.indd   7 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. �ƒ«æeƒdC’G �FÉÑ°Sh �ƒ«æeƒdC’G øe …QGô²G ¢TôdGh ™£bh �Éë�dG RÉZ »`a ºµëàdG äGó©e

 

  �fEG,¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ�H ¿ƒà�eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

   115354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 Iô°ùª°ùdG  ,  ôjQGƒ�dG  »`a  áÄÑ©àdG  äÉeóN  ,  ÜQGƒ�dG  á£°SGƒH  ��ædG  ,  �OÉæ°üdÉH  ��ædG

 ô÷G äÉHô©H ��ædG ,  äGQÉ«°ùdÉH ��ædG ,  äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ,  äÓaÉ²ÉH ��ædG ,  ��ædG »`a

 hCG  �FÉ°SôdG  ��f) ��ædG  äÉeóN ,  äÓaÉ²G  ÒLCÉJ  ,  äGQÉ«°ùdG  IOÉ«b äÉeóN ,  ™aódG  hCG

 Ö�£dÉH ™FÉ°†ÑdG º«�°ùJ , ™FÉ°†ÑdG º«�°ùJ , �FÉ°SôdG º«�°ùJ , QÉgRC’G �«°UƒJ , (™FÉ°†ÑdG

  �ƒ°UƒdG AÉæ«e »`a øë°ûdG IôLCG ™aO , øë°ûdG »`a Iô°ùª°ùdG , øjôaÉ°ùŸG á°SGôM , …ójÈdG

 , áæ«ªãdG AÉ«°TCÓd ¢ShôëŸG ��ædG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJ , ™FÉ°†ÑdG º«�°ùJ , øØ°ùdÉH øë°ûdG

 º«�°ùJ , ™�°ùdG �«�¨J , �ë°üdG º«�°ùJ , �FÉ°SôdG º«�°ùJ , …ôëÑdG ��ædG , ��ædG äÉeƒ�©e

  ��æ�d õé²G , �É�àf’G äÉeóN , (�jõæàdGh �«ªëàdG) ádÉà©dG , øjôaÉ°ùŸG ��f , Ohô£dG

 äÉeƒ�©ŸG hCG  �FÉKƒdG ßØM , ™FÉ°†ÑdG øjõîJ , øjõîàdG äÉjhÉM ÒLCÉJ ,ôØ°ù�d õé²G

  ��ædG , äÉÑcôŸG ôL hCG ô£b , äÓMôdG º«¶æJ , IôLC’G äGQÉ«°ùH ��ædG , É«fhÎµdEG áfõîŸG

  ��ædG äÉ«à°ùLƒd , ��ædG äÉeƒ�©e , ��æ�d õé²G , øjôaÉ°ùŸG ��f , ��ædG »`a Iô°ùª°ùdG

 ÒLCÉJ , (áÑcôŸG ôL) äÉÑcôŸG �£©J óæY IóYÉ°ùŸG Ëó�J , ôØ°ù�d õé²G , çÉKC’G ��f

 . ™FÉ°†ÑdG �«�¨J , äÉYOƒà°ùŸG »`a øjõîàdG , äÉÑcôŸG

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/20 : 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

��� ����� 30.indd   8 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 á°TOQódG ±ôZ ÒaƒJ , …ƒ�ÿG ¿ƒØ�àdÉH �É°üJ’G , »�ÑµdG ¿ƒjõØ�àdÉH åÑdG , ä’É°üJ’G

  ájô°üÑdG ±É«dC’G äÉµÑ°T ÈY �É°üJ’G , á«Hƒ°SÉ²G äÉ«aô£dG ÈY �É°üJ’G , âfÎfE’G ÈY

 ÈY �É°üJ’G , ôJƒ«ÑªµdG ÈY Qƒ°üdGh �FÉ°SôdG ��f , äÉfƒØ�àdÉH �É°üJ’G , ±Gô¨�àdÉH �É°üJ’G

 ójÈdG ,(ä’É°üJG äÉeóN) á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒd äÉeóN , á«Hƒ°SÉ²G äÉ«aô£dG

  ÊhÎµdE’G ójÈdG , âfÎfE’G ÈY IójÉ©e äÉbÉ£H �É°SQEG , äÉ°ùcÉØdG �É°SQEG , ÊhÎµdE’G

 �FÉ°Sh hCG ¿ƒØ�àdG hCG ƒjOGôdG ÈY) ‹B’G AGóædG äÉeóN , AÉÑfC’G ä’Éch , �FÉ°SôdG �É°SQEG

 á°TOQódG ±ôZ ÒaƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ¤EG �ƒ°UƒdG ÒaƒJ , (iôNC’G á«fhÎµdE’G �É°üJ’G

 ÈY ä’É°üJ’G Ëó�J , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ �É°üJG äGƒæb ÒaƒJ , âfÎfE’G ÈY

 ôJƒ«Ñªc äÉµÑ°ûH �óîà°ùŸG �«°UƒJ á«fÉµeEG ÒaƒJ , ôJƒ«Ñªµ�d á«ŸÉ©dG áµÑ°ûdÉH •ÉÑJQ’G

 ,ó©H  øY ¥ƒ°ùàdG  äÉeóÿ �É°üJG  äGƒæb  ÒaƒJ  ,  �FÉ°SôdG  �É°SQEG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  á«ŸÉY

 �É°üJ’G , ó©H øY ä’É°üJ’G �«°UƒJh ¬«LƒJ äÉeóN , ä’É°üJ’G �ƒM äÉeƒ�©e ÒaƒJ

 �É°SQEG , ó©H øY ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ �É°üJG äGƒæb ÒaƒJ , äÉfƒØ�àdG äÉeóN , äÉfƒØ�àdÉH

 . äÉaGô¨�àdG �É°SQEG ,ôJƒ«ÑªµdG ÈY Qƒ°üdGh �FÉ°SôdG ��f , âfÎfE’G ÈY IójÉ©e äÉbÉ£H

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/20 : 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

       

��� ����� 30.indd   9 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115356 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«�jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG äÉeóN

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/20 : 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

   115357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/20 : 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

��� ����� 30.indd   10 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  áÄa »`a  IOQGh  ÒZh OGƒŸG   òg øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ�ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG

 á�ª©à°ùŸG �°ü�dG OGƒe , á«°SÉWô�dG , á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«�Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG

 GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh áÑJÉµdG ä’B’G , ÚfÉæØdG OGƒeh ,á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô�dG »`a

 ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG �«�¨àdG OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G

 . (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û«�µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/20 : 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

   115360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCGh á«ª�©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 ,º«�©àdGh PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«�dGh ¿RƒdG äGhOCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh

 ,á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG �«ãµJ hCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG

 ¢UGôbCG ,á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG �É°SQEG hCG �«é°ùJ Iõ¡LCG

  á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ

 á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«é°ùJ ä’BG , ó�ædG ™£�H �ª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG

 . �FGô²G AÉØWEG Iõ¡LCG , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �Ée’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/20 : 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

��� ����� 30.indd   11 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. (™�°S) ádÉ�ÑdGh äÉéàæŸGh �É©£dG �«°UƒJ äÉeóN

   ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d äÉÑ�W ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG ádhO , 35456 á«YódG , 15600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : 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

   115448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

. �jõæà�d á�HÉ�dG �É�ædG �JÉ¡dG äÉ�«Ñ£Jh �É�ædG �JÉ¡dG äÉ�«Ñ£J èeGôH

   ä’hÉ�ŸGh áeÉ©dG IQÉéà�d äÉÑ�W ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

âjƒµdG ádhO , 35456 á«YódG, 15600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : 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

��� ����� 30.indd   12 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115451 : 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

 , 08933 »°SÒLƒ«f, �jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/12/24 : 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

   115452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ôFÉ£ØdG õÑÿGh ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG hÉcÉµdG …É°ûdG Iƒ¡�dG QÉ°ûØdG

 áØ«ØÿG äÉÑLƒdGh ƒcÉàdG øe �FÉbQ á�«bQ âjƒµ°ùH ™£b âjƒµ°ùÑdG äÉé�ãe äÉjƒ�²Gh

. IQòdG øe áYƒæ°üŸG áØ«ØÿG áª©WC’Gh RQC’G ¢ù«Ñ°ùjôc RQC’G �FÉbQ  RQC’G ¢�Y áªFÉ�dG

   á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d ¿GRƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ºFÉ°ù�dG , 5 ´QÉ°T 10 á©£b á«YÉæ°üdG ¿ÉëÑ°U , âjƒc 446 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (91-90-89-88) �ÉbQCG

2017/12/24 : 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

��� ����� 30.indd   13 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 øLGhódG  ,  �ª°ùdG  ºë�dG  ÉWÉ£ÑdG  OGƒYCG  ÉWÉ£ÑdG  øe  áØ«ØN  äÉÑLh  ÉWÉ£ÑdG  �FÉbQ

. ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«�²G äÉ«HôŸG �Ó¡dG áNƒÑ£ŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh áXƒØëŸG

   á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d ¿GRƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ºFÉ°ù�dG , 5 ´QÉ°T 10 á©£b á«YÉæ°üdG ¿ÉëÑ°U , âjƒc 446 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (91-90-89-88) �ÉbQCG

2017/12/24 : 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

   115454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™�°ùdG ¢VôYh ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T ¢�Y âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’Gh �ÉªYCG IQGOEGh ¿ÓYE’G äÉeóN

 

   á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d ¿GRƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ºFÉ°ù�dG , 5 ´QÉ°T 10 á©£b á«YÉæ°üdG ¿ÉëÑ°U , âjƒc 446 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (91-90-89-88) �ÉbQCG

2017/12/24 : 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

��� ����� 30.indd   14 1/24/18   8:33 AM
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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

.  IQÉfE’Gh ó«d á«LQÉÿG IQÉfE’G í«HÉ°üe , IQÉfE’Gh á«LQÉÿG IQÉfE’G , í«HÉ°üŸG

  »æÑeƒc õ«LƒdƒæµJ ôHƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 77002 ¢SÉ°ùµJ , Ï°Sƒ«g , 5300 âjƒ°S , ¢ù«aGôJ 600 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/12/24 : 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

   115456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 çÉëHC’Gh  �«dÉëàdG  äÉeóN  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ�àdG  äÉeóÿG

.  ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN á«YÉæ°üdG

   � � P ájQÉéàdG äÉeóî�d º«e �GQBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 (8500)1 IóMh , 2581 ¢æÑe , �°ü«a øH Oƒ©°S �ÉeE’G ´QÉ°T , Ú£M »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 13518 : Ü.Q

2017/12/24 : 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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(1228) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115496 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 øe êÓ©dGh ájÉbƒ�d áeóîà°ùŸG á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

. É¡°VGôYCGh á«Ñ°üY äÉHGô£°VGh ¢SCGôdG »`a ⁄C’Gh »Ø°üædG ´Gó°üdGh ´Gó°üdG

  �fG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

   É«fQƒØ«dÉc áj’h , ¢ùcGhG ófRhÉK áæjóe , �jGQO , Îæ°S ø›G ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 1799 , 91320

2017/12/25 : 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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�إعـــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن العالمـــ�ت امل�سجلـــة والتـــي تــم الت�أ�سيـــر فـــي ال�سجـــالت 

ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م امل�دة )45( من ق�نون حقوق امللكية ال�سن�عية ال�س�در 

ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2008/67 .

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 46457

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 875 فـي 2008/11/15م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : النه�سة مل� وراء البح�ر �ص.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : النه�سة املتحدة )�ص.م.م(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1153 ر.ب : 114 مطرح

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/16م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/17م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 85393

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �سعداللـه �سم�ين بن حممد جميل

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : نرج�ص اخلو�ص للتج�رة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 132 ر.ب : 1738

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/15م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/17م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 105554

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1201 فـي 2017/7/9م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : م�س�ريع اأبو جنة اخل�سيبي

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : غ�ية الأمل �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1528 ر.ب : 611 نزوى

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/15م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/17م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 107257

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 796 فـي 2017/6/11م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �سعيد بن حممد احل�سرمي للتج�رة  

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة �سموع بو�سر املتحدة للتج�رة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 34 ر.ب : 133

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/4م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/17م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108428

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1207 فـي 2017/8/27م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �سركة ميت�مورفوزا املحدودة امل�سوؤولية

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ال�س�ملة للتطوير والتنمية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اخلوير ، م�سقط

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/10م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/17م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 99268

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/11/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1150 فـي 2016/6/12م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اليد دوميكوك �سبريت�ص اند واين ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ت�سيف��ص براذرز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإجنليزية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111/1131 رينفرو رود ب�ي�سلي بي ايه 3 4 دي واي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/21م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/22م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 99269

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1150 فـي 2016/6/12م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اليد دوميكوك �سبريت�ص اند واين ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ت�سيف��ص براذرز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإجنليزية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111/1131 رينفرو رود ب�ي�سلي بي ايه 3 4 دي واي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/21م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/22م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 94346

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/3/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1123 فـي 2015/11/15م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ت�سيف�ز هولدجنز )اي بي( ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ت�سيف��ص براذرز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإجنليزية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111/1131 رينفرو رود ب�ي�سلي بي ايه 3 4 دي واي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/21م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/22م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 94704

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2016/6/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1133 فـي 2016/1/31م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ت�سيف�ز هولدجنز )اي بي( ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ت�سيف��ص براذرز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإجنليزية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111/1131 رينفرو رود ب�ي�سلي بي ايه 3 4 دي واي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/21م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/22م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 1011940

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 33

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ت�سيف�ز هولدجنز )اي بي( ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : ت�سيف��ص براذرز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإجنليزية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111/1131 رينفرو رود ب�ي�سلي بي ايه 3 4 دي واي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة املتحدة

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/21م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/22م
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�إعــــــالن

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

ملكيتهــا وفقـــا لأحكـــام املـــادة )٧/٩٤( من قانــون حقوق امللكيــة ال�سناعيــة ال�ســـادر باملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2٠٠8/6٧ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩81٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/8/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 8٧1 فـي 2٠٠8/٩/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : رانباك�سي لبوراتوريز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سن فارما�سيوتيكال اند�سرتيز ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : هندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سن هاو�س ، 2٠1 بي / 1 ، وي�سرتن اك�سرب�س هايواي جورجون 

)اي( ، مومباي - ٤٠٠٠63 ، الهند 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الهند

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠15/6/16م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3٠353

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٠

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/1٠/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٩3 فـي 2٠٠5/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : باول �سيو�س ا�س اأ

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : باول انرتنا�سيونال ا�س ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2 ريو �سانت ليجر 12٠5 جينيف ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٤/6/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 3٠35٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤3

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/٩/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧٩1 فـي 2٠٠5/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : باول �سيو�س ا�س اأ

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : باول انرتنا�سيونال ا�س ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2 ريو �سانت ليجر 12٠5 جينيف ، �سوي�سرا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٤/6/23م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6115

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٠/٤/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 66٤ فـي 2٠٠٠/2/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ماك ترك�س ، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فولفو تراك كوربوراي�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ا�س - اي ٤٠5 ٠8 ، جوتيبورج ، ال�سويد 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : ال�سويد

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠16/12/2٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2126٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤2

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٤/٧/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧6٧ فـي 2٠٠٤/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2٤٧11

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠5/6/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧88 فـي 2٠٠5/٤/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧1٠1٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩٩٠ فـي 2٠12/11/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧1٠11

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠12/12/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩٧8 فـي 2٠12/٧/٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧1٠12

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠12/12/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩٧8 فـي 2٠12/٧/٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧1٠13

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤٠

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠12/12/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩٧8 فـي 2٠12/٧/٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧1٠1٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤1

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠12/12/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩٧8 فـي 2٠12/٧/٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 8282٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٩

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠56 فـي 2٠1٤/٤/2٧م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 8283٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠53 فـي 2٠1٤/٤/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 82831

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠53 فـي 2٠1٤/٤/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 82832

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤1

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠53 فـي 2٠1٤/٤/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 82833

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : ٤2

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٤/8/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠53 فـي 2٠1٤/٤/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ياهو ! انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ياهو هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ٧٠1 فـري�ست افنيو ، �سانيفـيل ، كاليفورنيا ٩٤٠8٩ ، الوليات 

املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/6/13م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 152٤2

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠3/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧18 فـي 2٠٠2/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اي بي ار فارما�سوتيكالز انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : غروننثال ج.م.ب.هـ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زيجلري �سرتا�سي 6 ، 52٠٧8 ، اخن ، اأملانيا 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/12/٧م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧2٧16

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩8٠ فـي 2٠12/٧/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جورجيا - با�سيفك كون�سيومر برودكت�س اإل بي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧2٧1٧

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٩8٠ فـي 2٠12/٧/28م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جورجيا - با�سيفك كون�سيومر برودكت�س اإل بي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠25٠٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 8

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧٠ فـي 2٠16/11/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ديك�سي كون�سيومر برودكت�س اإل.اإل.�سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

-261-
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠25٠5

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧٠ فـي 2٠16/11/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ديك�سي كون�سيومر برودكت�س اإل.اإل.�سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠25٠6

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/2/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧٠ فـي 2٠16/11/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ديك�سي كون�سيومر برودكت�س اإل.اإل.�سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠31٧٩

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧6 فـي 2٠1٧/1/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جورجيا - با�سيفك كون�سيومر برودكت�س اإل بي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠318٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧6 فـي 2٠1٧/1/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جورجيا - با�سيفك كون�سيومر برودكت�س اإل بي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 1٠3181

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٧/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 11٧6 فـي 2٠1٧/1/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جورجيا - با�سيفك كون�سيومر برودكت�س اإل بي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : جي بي �سي بي اي بي هولدينغز ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 133 بيت�سرتي �سرتيت ، ان اإي ، اطالنتا ، جورجيا 3٠3٠3، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/٩/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/15م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٩٩28

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٤/٧/٧م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : ٧61 فـي 2٠٠٤/2/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : فريدري�س اآير كوندي�سيونينج كو . اإل تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فريدري�س اآير كوندي�سيونينج ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٠٠٠1 ريونيون بالي�س ، �سويت 5٠٠ ، �سان اأنتونيو ، تي اإك�س 

٧8216 ، الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/2/٧م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧٧552

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٩/2٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠18 فـي 2٠13/6/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جرايت وايت �سارك انرتبرايز ، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - �سارك ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤11 برودواي ، الطابق الرابع ، نيويورك ، ان واي 1٠٠18 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/1٩م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧٧553

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٩/2٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠18 فـي 2٠13/6/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جرايت وايت �سارك انرتبرايز ، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - �سارك ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤11 برودواي ، الطابق الرابع ، نيويورك ، ان واي 1٠٠18 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/1٩م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧٧55٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٩/2٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠18 فـي 2٠13/6/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جرايت وايت �سارك انرتبرايز ، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - �سارك ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤11 برودواي ، الطابق الرابع ، نيويورك ، ان واي 1٠٠18 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/1٩م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٧٧555

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠13/٩/2٤م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1٠18 فـي 2٠13/6/23م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جرايت وايت �سارك انرتبرايز ، انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - �سارك ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1٤11 برودواي ، الطابق الرابع ، نيويورك ، ان واي 1٠٠18 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/1٩م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩5٩3

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠٩/٩/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 883 فـي 2٠٠٩/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سينيك اأيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سكابا بلجيوم اإن فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بلجيكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتري�سكول 15 بي ٠٠٠1 2٩3٠ برا�سات ، بلجيكا

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/3٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : ٤٩5٩٤

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠٠8/1٠/2٧م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 866 فـي 2٠٠8/٧/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سينيك اأيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سكابا بلجيوم اإن فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بلجيكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : روتري�سكول 15 بي ٠٠٠1 2٩3٠ برا�سات ، بلجيكا

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٧/1٠/3٠م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠18/1/16م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه :

موعد 

تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 

لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 

امل�ستنـــد

ال�سركات

 التي يحـق

لها اال�صـرتاك

ا�ســم املناقـ�سة
رقم 

املناق�سـة

2018/3/4 2018/2/11

)175 ر.ع(

مائة 

وخم�صة 

و�صبعون 

رياال عمانيا

�ل�صركات 

�ملتخ�ص�صـة 

فـي �لتدريب 

و�مل�صجلـة لدى 

جملـ�س �ملناق�صـات 

بالدرجة �ملمتازة

�خلدمات 

�لتعليمية 

ملناهج �لدر��صات 

�الأكادميية و�لفنية

 للكليات �لتقنية

2018/1

ميكـن �حل�صـول على م�صتنـد�ت �ل�صـروط و�ملو��صفــات عـن طريـق خدمـة �إ�صنــاد علـى �ملوقـع 

�الإلكرتوين )https:etendering.tenderboard.gov.om( , �عتبار� من تاريخ  2018/1/22م 

حتى �لتاريـخ �ملذكـور باجلـدول �أعـاله , على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع 

�الإلكرتوين باملوقع .

على جميع �ل�صركات �أن ترفــق مــع عطاء�تهـــا تاأمينـــا موؤقتـــا فـــي �صــــورة �صمــــان م�صرفـي 

�أو �صيــك م�صـــدق عليـــه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�صلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 

�لعطاء معنونا با�صـم معايل رئيــ�س جملـــ�س �ملناق�صـــات و�صـــاري �ملفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ال ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فيـه , 

على �أن يتـــم و�صع �أ�صل �ل�صمان �مل�صرفـي فـي �صندوق �ملناق�صــات مببنــى �ملجلــ�س باخلوير 

قبل �ملوعد �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت .

يجب تقدمي �لعطاء�ت عن طريق خدمـة �إ�صنــاد علـى �ملوقـع �الإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبل 

�ل�صاعة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقديــم �لعطـــاء�ت , ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري . 

�صتعطى �الأف�صلية فـي �الإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صات �لتي ي�صتمل عطاوؤها على �أكرب ن�صبة 

تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية . 

جمل�س �ملناق�صات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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البنــك املركــزي العمانـــي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2000/114 ، يعلــن البنك املركــزي العماين اأن القيمــــة الإجماليــــة للنقــــد املتـــــداول 

فـي ال�سلطنة حتى نهايـــة �سهــر دي�سمرب 2017م قـد بلغت : 1٫637٫535٫382/175 ريال عماين 

األفــا وثالثمائــة  و�سبعة وثالثني مليونـا وخم�سمائــة وخم�ســة وثالثــني  و�ستمائة  ) مليــارا 

واثنني وثمانني ريــال عمانيــا ومائة وخم�ســا و�سبعيــن بي�ســة فقــط ( .

البنك املركزي العماين 
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مكتب دليل املحا�سب لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سبكة العنكبوت للتجارة - تو�سية

العنكبوت  �شبكة  �شركة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  احل�شابات  لتدقيق  املحا�شب  دليل  مكتب  يعلن 

، وفقا   1696840 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانـــــة  لـــدى  ، وامل�شجلـــــة  للتجارة - تو�شيــة 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 9/ 12/ 2017م ، وللم�شفي وحـــده حـق متثيل ال�شركــة فــــي الت�شفيـــــة 

، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال  اأمـــام الغـــيـــر 

ال�شركة على العنوان االآتـي :

�ض.ب : 45 ر.ب : 123 اخلو�ض

هاتف رقم : 99363196 - تليفاك�ض رقم : 24423705 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الدرة العربية لال�ستثمار �ض.م.م

العربيـــة  الـــدرة  اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة  اأبو متام - حما�شبون قانونيون -  يعلن مكتب 

، وفقـــا   1820761 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�شــجـــل  اأمانـة  ، وامل�شجلـة لدى  لال�شتثمار �ش.م.م 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/10/22م ، وللم�شفي وحـــده حـق متثيل ال�شركــة فــــي الت�شفيـــــة 

، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــــي فـي كافــــة االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال  اأمـــام الغـــيـــر 

ال�شركة على العنوان االآتـي :

الوطية - بناية الرميلة 106 - بجانب معر�ض �سيارات �سوزوكي

الطابق الأول - مكتب رقم : 12

�ض.ب : 57 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24571321/24571320 - فاك�ض رقم : 24571324

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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مكتــب مـــور�ستيفنــــــز �ض.م.م

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة موؤ�س�سة خدمات املوانئ �ض.م.ع.ع

يعلن مكتب مور�شتيفنز �ش.م.م اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة موؤ�ش�شة خدمات املوانئ �ش.م.ع.ع ، 

وامل�شجلـــــة لـــدى اأمانــة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 1071670 ، وللم�شفي وحـــده حـق متثيل 

كافــــــة  فـي  امل�شفـــــــي  ، وعلـــى اجلميـــــع مراجعــــــة  الغـــيـــــر  اأمــــــام  الت�شفيــــة  فــــي  ال�شركــــة 

االأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

 بناية بنك ملي اإيران - الدور الثاين - املنطقة التجارية جنوب

�ض.ب : 933 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24812041 فاك�ض : 24812043 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي

خلفان بن علي بن �سمبيه البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركــة خط الزاهية للتجارة - تو�سية

الزاهيـــــة  �شــركـــــة خــط  اأنـه يقــــوم بت�شفيـــــة  البلو�شــي  يعلـــن خلفــان بن علـي بن �شمبيــه 

للتجـــــــارة - تو�شيــــــة ، وامل�شجلــــــــة لــــــدى اأمانــــــة ال�شجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــــم 3186962 ، 

وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة االأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان االآتـي :

لوى - �سمال الباطنة

�ض.ب : 151 ر.ب : 325

هاتف رقم : 99418318 

بادعاءاتهـــــم �شــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�سفــــي
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اأ�صعد بن نا�صر بن حمد العبيداين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كنوز الزاهية للتجارة �ش.م.م

يعلن اأ�شعد بن نا�شر بن حمد العبيداين اأنـه يقوم بت�شفية �شركة كنـوز الزاهيــة للتجـــارة 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 1061529 ، وللم�شفــــي وحـــده 

حـــــق متثيــــــل ال�شركــــــة فــــي الت�شفيـــــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلـــى اجلميـــع مراجعـــة امل�شفـــــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية ال�شيب - مركز الوالية

�ش.ب : 102 ر.ب : 323

هاتف رقم : 95112251 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كنوز نخل للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأ�شعد بن نا�شر بن حمد العبيداين اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة كنوز نخل للتجارة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1023091 ، وللم�شفـي وحده 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية بو�شر - مركز الوالية

�ش.ب : 102 ر.ب : 323

هاتف رقم : 95112251 

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�شفــــي
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عبداللـه بن حمد بن علي بن �شعيد املنذري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ح�شن ال�شليف للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللـه بن حمد بن علي بن �شعيد املنذري اأنـه يقوم بت�شفية �شركة ح�شن ال�شليف 

وفقا   ،  8052352 بالرقــم  الـتجـاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، تو�شية   - للتجارة 

لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/15م ، وللم�شفــــي وحده حـق متثيـــل ال�شركــة فــــي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب : 288 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99789911 

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�شفــــي

عبداللـه بن �شامل النخار الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املحاربي للتجارة

يعلــن عبداللـــه بن �شامل النخار الوهيبــي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــــة املحاربـــــي للتجـــارة ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجـاري بالرقــم 6059201 ، وفقا لتفاق ال�شركاء املــوؤرخ 

2018/1/8م ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فــــي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 93 ر.ب : 421

كمــــا يدعــــو امل�شفـــي مبوجـــب هــــــذا الإعــــالن دائنــــي ال�شركــــــة للتقـــــدم بادعاءاتهــــــم �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�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�شفــــي
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عبداللـه بن حممد بن عبيد الفار�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ن�شمة البحر للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن عبيد الفار�شي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـــة ن�شمة البحر للتجارة - 

3307395 ، وللم�شفـــــي  ت�شامنيــــة ، وامل�شجلـــــة لـــدى اأمانـــــة ال�شــجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 

وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فــــي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي 

فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 796 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99372200

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�شفــــي

�شلطان بن حممد بن �شليمان الكلباين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شعاع الكوثر �ش.م.م

يعلن �شلطان بن حممد بن �شليمان الكلباين اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركة �شعاع الكوثر �ش.م.م ، 

1085817 ، وفقــــا لتــفاق ال�شركــاء  الـتجــــاري بالرقــــم  اأمانـــــــة ال�شــجــــل  لـــدى  وامل�شجلـــــة 

املــوؤرخ 2018/1/2م ، وللم�شفــي وحـــده حـــــق متثيــــــل ال�شركــة فــــي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 328 ر.ب : 511

هاتف رقم : 96520025

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�شفــــي
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حمد بن خلف بن �شامل ال�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بهجة النجاح للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن حمــد بن خلــف بن �شالـم ال�شعيـدي اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة بهجــة النجـاح للتجـارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 1017744 ، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99063673 

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�شفــــي

حمد بن �شامل بن علي املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبناء �شامل بن علي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حمد بن �شامل بن علي املقبايل اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة اأبناء �شامل بن علي للتجارة 

 ،  3003345 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنيـــة   - واملقـــاولت 

وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 99565953 

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�شفــــي
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حمد بن حمود بن �شامل الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة فايل الوهيبي و�شعيد الوهيبي للتجارة

يعلن حمد بن حمود بن �شامل الوهيبي اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة فايل الوهيبي و�شعيد 

الوهيبي للتجارة ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 1053678 ، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام 

الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمـــال ال�شركــة 

على العنوان الآتـي :

والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

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�شفــــي

حميد بن حمد بن �شامل الدويكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو �شلطان الدويكي للتجارة - تو�شية

اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة اأبو �شلطان الدويكــي  يعلن حميد بن حمد بن �شامل الدويكي 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقم 1072164 ، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية اإبراء - حمافظة �شمال ال�شرقية

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�شفــــي
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يو�شف بن �شامل بن حممد الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة واحة املرجان للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن يو�شف بن �شامل بن حممد الرواحي اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة واحة املرجان للتجارة 

1000576 ، وفقا  الـتجاري بالرقم  اأمانـــة ال�شــجل  لـــدى  ، وامل�شجلـــة  واملقــاولت - تو�شية 

لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/1/10م ، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة 

اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 258 ر.ب : 418

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�شفــــي

اأحمد بن ح�شن بن �شخبوط البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شواء الدريز الهند�شية

يعلـن اأحمد بن ح�شن بن �شخبوط البلو�شي اأنه يقوم بت�شفية �شركة اأ�شواء الدريز الهند�شية ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقم 1154877 ، وفــقا لتفــاق ال�شركــاء املـــــوؤرخ 

2017/12/27م ، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى 

العنوان  على  ال�شركة  باأعمال  تتعلـق  التــي  الأمــــور  كافــــة  فـي  امل�شفـــي  اجلميــع مراجعـــة 

الآتـي :

والية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية

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�شفــــي
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علي بن ح�شن بن �شالح الفار�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة قلب �شحار للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن علي بن ح�شــن بن �شالــح الفار�شي اأنه يقوم بت�شفيــة �شركــة قلــب �شحــار للتجــارة 

واملقاولت - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقم 3144305 ، وللم�شفــي 

وحـده حـــق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 355 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95466484

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�شفــــي

عمر بن حممد بن م�شلم الروا�ش

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الوعيل للتجارة واملقاوالت

يعلن عمر بن حممد بن م�شلم الروا�ش اأنـه يقوم بت�شفية �شركة الوعيل للتجارة واملقاولت ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 2006200 ، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فــــي  ال�شركــة  ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/25م 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

هاتف رقم : 99491615 

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�شفــــي
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ح�شن بن طار�ش بن ح�شني البحراين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة االزدهار ال�شريع للتجارة واملقاوالت 

اأنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركــة الزدهار ال�شريع  يعلـن ح�شن بن طار�ش بن ح�شني البحراين 

للتجارة واملقاولت ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1156736، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�شنا�ش -�شمال الباطنة

�ش.ب : 26 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99441665 

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�شفــــي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأرجوان �شحار للتجارة واملقاوالت - تو�شية

اأرجـــوان �شحـــار  اأنـه يقـــوم بت�شفيـــة �شركـــة  يعلن ح�شن بن طار�ش بن ح�شني البحراين 

للتجارة واملقاولت - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقم 1053002 ، 

وللم�شفـــي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب : 26 ر.ب : 321

هاتف رقم : 99441665 

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�شفــــي
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را�شد بن �شيف بن را�شد املقبايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة هالل ورا�شد اأبناء �شيف بن را�شد املقبايل للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�شد بن �شيف بن را�شد املقبايل اأنـه يقوم بت�شفية �شركة هالل ورا�شد اأبناء �شيف بن 

را�شـــد املقبالـــي للتجـــارة - ت�شامنيـــة ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 

3071380 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 92544891 

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�شفــــي

را�شد بن �شعيد بن نا�شر اخلالدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة خالد بن �شعيد بن نا�شر اخلالدي واأخيه للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�شد بن �شعيد بن نا�شر اخلالدي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة خالد بن �شعيد بن نا�شر 

اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم  اخلالدي واأخيه للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى 

3079333 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 99410607 

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�شفــــي
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حممود بن داود بن حممود اللواتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة حممود بن داود بن حممود اللواتيا و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقوم بت�شفية �شركة حممود بن داود بن  يعلن حممــود بن داود بن حمــمود اللواتــي 

حممود اللواتيا و�شريكته للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري 

بالرقــم 3113850 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 93561918 

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�شفــــي

خلفان بن �شعيد بن اأحمد الو�شاحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة اأحمد وخلفان اأبناء �شعيد بن اأحمد الو�شاحي - ت�شامنية

يعلن خلفان بن �شعيد بن اأحمد الو�شاحي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة اأحمـــد وخلفــان اأبناء 

�شعيد بن اأحمد الو�شاحي - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 

3035794 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 105 ر.ب : 324

هاتف رقم : 95153633 

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�شفــــي
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اأحمد بن �شعيد بن حممد الربيعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املثايل الع�شرية للتجارة - تو�شية

يعلــن اأحمــد بن �شعيــد بن حممـــد الربيعـــي اأنـه يقـــوم بت�شفــيــة �شركــــة املثايـــل الع�شريــة 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1093307 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 96655777 

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�شفــــي

مهند بن يعقوب بن يو�شف الكم�شكي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة حممد بن عبداللـه بن حممد الكم�شكي و�شريكه للتجارة - تو�شية

يعلن مهند بن يعقوب بن يو�شف الكم�شكي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة حممد بن عبداللـه 

ابن حممد الكم�شكي و�شريكه للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري 

بالرقــم 3305856 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 23 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99200472 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

حممد بن خمي�ش بن عبداللـه القرطوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شراع امل�شافر للتجارة - تو�شية

اأنـه يقوم بت�شفية �شركة ال�شراع امل�شافر  يعلن حممد بن خمي�ش بن عبداللـه القرطوبي 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1644530 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــــة اأمـــام الغـــيــــر ، وعلى اجلمــيع مراجعــة امل�شفـي 

فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

القرم - والية بو�شر

�ش.ب : 333 ر.ب : 326

هاتف رقم : 99330464 

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�شفــــي

خليل بن �شامل بن خيلة الها�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خليل الها�شمي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلن خليل بن �شامل بن خيلة الها�شمي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة خليل الها�شمي و�شركاه 

، وفقا   7024843 بالرقــــم  الـتجاري  ال�شــجل  اأمانـة  لـدى  وامل�شجلـــة   ، للتجارة - ت�شامنية 

لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/6م ، وللم�شفـي وحـــده حق متثيــــل ال�شركــــة فـي الت�شفيــة 

اأمـام الغـــري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

والية عربي  - حمافظة الظاهرة 

�ش.ب : 596 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99211591 

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�شفــــي
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اأحمد بن جمعة بن ح�شن املقبايل 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رموز �شحار املتحدة - ت�شامنية

اأنـه يقوم بت�شفية �شركة رموز �شحار املتحدة -  اأحمد بن جمعة بن ح�شن املقبايل  يعلن 

ت�شامنية ، وامل�شجلـة لــدى اأمانــة ال�شــجـل الـتجاري بالرقــم 1115472 ، وللم�شفـي وحده 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 98009388 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة اأحمد بن جمعة بن ح�شن املقبايل و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن جمعة بن ح�شن املقبايل اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة اأحمد بن جمعة بن ح�شن 

املقبايل و�شريكته للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 

1108383 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 98009388 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

�شليمان بن �شعيد بن حمد البادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفاحت للتعمري  �ش.م.م

يعلن �شليمان بن �شعيد بن حمد البادي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة الفاحت للتعمري �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1007744 ، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 

2017/12/26م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

اخلويــــر

�ش.ب : 1002 ر.ب : 133

هاتف رقم : 99736307 

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�شفــــي

خمي�ش بن عامر بن �شلطان ال�شنيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة النخبة للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة النخبة للم�شاريع  يعلن خمي�ش بن عامر بن �شلطان ال�شنيدي 

املتكاملة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1080429 ، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/25م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

العامرات - مدينة النه�شة - منزل رقم : 1274

�ش.ب : 171 ر.ب : 117

هاتف رقم : 99422496 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

�شبـاع بن علــي بن زيــد الربيعــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركــة �شباع بن علي بن زيد الربيعي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية  

اأنـه يقــــوم بت�شفيـــة �شــركـــة �شباع بن علي بن زيد  يعلـن �شبـاع بن علــي بن زيــد الربيعــي 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية   - للتجارة  و�شركاه  الربيعي 

3145344 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

هاتف رقم : 92250107 

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�شفــــي

يو�شف بن عامر بن علي الها�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأزهار النطلة للتجارة - ت�شامنية

يعلــــن يو�شـــــف بـــن عامـــــر بــن علــي الهـــا�شمـــي اأنــــه يقـــوم بت�شفيــة �شــركـــة اأزهــار النطلـــــة 

وفقــا   ،  5084300 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنيـــة   - للتجارة 

لتفـــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/21م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 والية نزوى

�ش.ب : 792 ر.ب : 611

هاتف رقم : 95085501 

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�شفــــي
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بدر بن الن�شر بن نا�شر الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع كوارتز الوطنية - ت�شامنية 

يعلن بدر بن الن�شر بن نا�شر الهنائي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة م�شاريع كوارتز الوطنية - 

ت�شامنيــــة ، وامل�شجلــــــة لـــدى اأمانــــــــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقـــــم 1059132 ، وفقــــــا لتفــــاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

بالد �شيت  - والية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99898842 

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�شفــــي

حممد بن �شامل بن عدمي العي�شائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة جبال الغظيفة للتجارة  - تو�شية 

اأنـــه يقــــوم بت�شفيـــة �شــركـــة جبال الغظيفة  يعلـــن حممد بن �شالــم بن عديــم العي�شائــي 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 3237303 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 808 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92726768 

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�شفــــي
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دروي�ش بن �شاملني بن رام�ش البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة منري ومنذر للتجارة �ش.م.م

يعلن دروي�ش بن �شاملني بن رام�ش البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة منري ومنذر للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1080044 ، وفقا لتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/27م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 88 ر.ب : 320

هاتف رقم : 98275997 

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�شفــــي

را�شـد بن حممـد بن �شامل العي�شائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة زالل عاهن للتجارة - ت�شامنية 

يعلـن را�شـد بن حممـد بن �شامل العي�شائـي اأنـه يقـوم بت�شفيـة �شركـة زلل عاهن للتجـارة - 

، وللم�شفـي وحده   1048920 الـتجاري بالرقـم  اأمانـة ال�شجـل  ، وامل�شجلـــة لدى  ت�شامنية 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 808 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92726768 

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�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة غرب دهوى للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�شد بن حممد بن �شامل العي�شائي اأنـه يقـوم بت�شفية �شركة غرب دهوى للتجارة - 

1051848 ، وللم�شفـــي  ت�شامنيـــة ، وامل�شجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�شــجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 

وحـده حــق متثيـــل ال�شركة فـــي الت�شفيــــة اأمــام الغـــــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــــة الأمــــور التــــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 808 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92726768

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شال�شل جبال عاهن للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�شد بن حممد بن �شامل العي�شائي اأنـه يقـوم بت�شفية �شركة �شال�شــل جـــبال عاهــن 

 ،  1050558 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�شــجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�شجلــــــة   ، للتجـارة - ت�شامنيـــة 

وللم�شفـــي وحـده حــق متثيـــل ال�شركة فـــي الت�شفيــــة اأمــام الغـــــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة 

امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 808 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92726768

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�شفــــي
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علي بن حيدر بن اإبراهيم اللواتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رتاج ال�شحراء للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن حيدر بن اإبراهيم اللواتي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة رتاج ال�شحراء للتجارة 

�ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1041602 ، وفقا لقرار جمعية 

اأمـــام  الت�شفيــة  ال�شركــة فـي  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل  2017/12/1م  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 528 ر.ب : 109

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الربق للتقنية �ش.م.م

يعلن علي بن حيدر بن اإبراهيم اللواتي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة الربق للتقنية �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1099212 ، وفقا لقرار جمعية  ال�شركاء 

 ، الغـــيـــر  اأمـــام  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة  2017/12/1م  املوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 688 ر.ب : 112

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�شفــــي
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�شامل بن غبي�ش بن جمعة ال�شليمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة زهور الفيحاء احلديثة - تو�شية

يعلن �شامل بن غبي�ش بن جمعة ال�شليمي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة زهور الفيحاء احلديثة - 

تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1076655 ، وفقا لقرار جمعية  

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/25م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

�ش.ب : 54 ر.ب : 620

هاتف رقم : 92711599 

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�شفــــي

�شادق بن �شرف بن علي املو�شوي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شاطئ القرم - ت�شامنية

يعلن �شادق بن �شرف بن علي املو�شوي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة �شاطئ القرم - ت�شامنية ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1548999 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

مطرح - والية مطرح

�ش.ب : 1446 ر.ب : 114

هاتف رقم : 96420432 

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�شفــــي
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حممد بن �شعود بن خلف اخلرو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القا�شم للعطور �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعود بن خلف اخلرو�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة القا�شم للعطور �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1146385 ،  وفقا لقرار جمعية  ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/27م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 550 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99846699 

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�شفــــي

عامر بن علي بن خلفان املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اخلدمات اجلاهزة �ش.م.م

يعلن عامر بن علي بن خلفان املعمري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة اخلدمات اجلاهزة �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1723286 ، وفقا لقرار جمعية  ال�شركاء 

 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/1/4م  املوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

�ش.ب : 846 ر.ب : 131

هاتف رقم : 94529191 

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�شفــــي
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اأحمد بن �شعيد بن حممد العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اآفاق اجلزيرة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شعيد بن حممد العامري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة اآفاق اجلزيرة احلديثة 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1108149 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 674 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 99478901 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع االألفية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شعيد بن حممد العامري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة م�شاريع الألفية �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1622595 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 674 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 99478901 

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�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأحمد وزكريا للم�شاريع التجارية - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن �شعيد بن حممد العامري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة اأحمد وزكريا للم�شاريع 

التجاريــــة - ت�شامنيـــة ، وامل�شجلـــــة لـــدى اأمانــــــة ال�شــجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1027530 ، 

وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 674 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 99478901 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــــب هــــــذا الإعــــــالن دائنــــي ال�شركــــــة 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�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مطعم ومقهى ابيار �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة مطعم ومقهى ابيار  اأحمد بن �شعيد بن حممد العامري  يعلن 

، وللم�شفـي وحده   1102851 بالرقــم  الـتجاري  ال�شــجــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�شجلـــة  �ش.م.م 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 674 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 99478901 

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�شفــــي
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حمود بن حمد بن هالل املعمري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة حمود بن حمد بن هالل املعمري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلن حمود بن حمد بن هالل املعمري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة حمود بن حمد بن هالل 

املعمري و�شريكــــه للتجـــارة - ت�شامنيــة ، وامل�شجلـة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقـم 

1069644 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحم - مركز الوالية

�ش.ب : 12 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99636393 

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�شفــــي

اإبراهيم بن عبيد بن �شامل بن حمد ال�شكيتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع روا�شي الربميي التجارية �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن عبيد بن �شامل بن حمد ال�شكيتي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريع روا�شي 

الربميي التجارية �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري بالرقــم 1007197 ، 

ال�شركــة  ، وللم�شفــــي وحـــده حـــــق متثيــــــل  2017/12/28م  املوؤرخ  ال�شركــاء  وفقـــا لتفـــاق 

فــــي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــــور التــي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 342 ر.ب : 511

هاتف رقم : 99336832 

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�شفــــي
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حميد بن عبداللـه بن حممد الفار�شي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شعلة جمز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حميد بن عبداللـه بن حممد الفار�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة �شعلة جمز للتجارة 

واملقــاولت - ت�شامنيــة ، وامل�شجلـــــة لـــــدى اأمانــــة ال�شــجــــل الـتجــاري بالرقــــم 1055438 ، 

وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية �شحم - مركز الوالية

هاتف رقم : 97092073 

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�شفــــي

�شلطان بن نا�شر بن علي احلرا�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة كوكب امل�شرتي احلديثة - ت�شامنية

يعلن �شلطان بن نا�شر بن علي احلرا�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة كوكب امل�شرتي احلديثة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1256384 ، وللم�شفـي وحده 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة .

 كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة ، 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�شفــــي
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اأحمد بن فا�شل الهديفي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة النربا�ش العربية لال�شتثمار �ش.م.م

يعلــن اأحمـــد بن فا�شــل الهديفـــي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـة النربا�ش العربية لال�شتثمار 

�ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقـم 1009186 ، وفقـا لتفــــاق ال�شركاء 

 ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/1/3م  املوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

والية العامرات

�ش.ب : 366 ر.ب : 119

هاتف رقم : 24835770 

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�شفــــي

حممد بن عبداللـه بن حممد الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مقديح �ش.م.م

 ، �ش.م.م  مقديح  �شركـــة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  الكندي  حممد  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 5111447 ،  وفقــــــا لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 

2017/12/18م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 500 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99324570 

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�شفــــي
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حممود بن حمود بن �شيف ال�شابقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع البداعي وال�شابقي للتجارة - ت�شامنية

يعلــن حممــود بن حمـــود بن �شيـــف ال�شابقــي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــــة م�شاريــع البداعي 

وال�شابقي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1195478 

، وفقــــــا لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/13م ،وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي 

تتعلـق  التـي  الأمــور  كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية بهالء - جربين

�ش.ب : 105 ر.ب : 612

هاتف رقم : 99880938 

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�شفــــي

عبداللـه بن خلفان بن مطر ال�شباحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة عبداللـه بن خلفان و�شامل بن خلفان ال�شباحي للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبداللـه بن خلفان بن مطر ال�شباحي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة عبداللـه بن خلفان 

و�شامل بن خلفان ال�شباحي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري 

بالرقــم 5040922 ، وفقــا لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/3م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 351 ر.ب : 611

هاتف رقم : 92532102 

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�شفــــي
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�شليم بن �شامل بن رغيمي�ش اجلنيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شمال للخدمات الهند�شية والتجارة �ش.م.م

ال�شمال للخدمات  �شركـــة  بت�شفية  اأنـه يقوم  �شامل بن رغيمي�ش اجلنيبي  �شليم بن  يعلن 

 ،  1000355 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، �ش.م.م  والتجارة  الهند�شية 

فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/1/13م  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفــــاق  وفقــا 

تتعلـق  التـي  الأمــور  كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية اأدم - مركز الوالية

�ش.ب : 79 ر.ب : 117

هاتف رقم : 99420506 

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�شفــــي

حممد بن �شعيد بن خمي�ش املخا�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ن�شيم الفرات للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �شعيد بن خمي�ش املخا�شني اأنـه يقوم بت�شفية �شركـة ن�شيم الفرات للتجارة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــــــدى اأمانــــــة ال�شــجــــل الـتجاري بالرقـــــم 5141460 ، وفقــــــا لتفــــاق 

اأمـــام  الت�شفيــة  ال�شركــة فـي  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل  2018/1/10م  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 112 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99230785 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

�شامل بن �شعيد بن خمي�ش املخا�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شعيد بن خمي�ش بن �شليمان واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلــن �شامل بن �شعيــد بن خمـي�ش املخا�شنــي اأنـه يقــوم بت�شفيــة �شركـــــة �شعيــد بـــن خميـ�ش 

ابن �شليمــان واأولده للتجـــارة - تو�شيــة ، وامل�شجلـــة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 

5030242 ، وفقـا لتفــــاق ال�شركـــاء املــــوؤرخ 2018/1/10م ، وللم�شفــــي وحــده حــق متثيـــل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 112 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99234632 

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�شفــــي

حممد بن �شعيد بن نا�شر ال�شيابي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة االأ�شطورة الذهبية املتحدة �ش.م.م

الذهبية  الأ�شطورة  �شركـــة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  ال�شيابي  نا�شر  بن  �شعيد  بن  حممد  يعلن 

املتحدة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1063543 ، وفقــا لقرار 

جمعية ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/20م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 370 ر.ب : 620

هاتف رقم : 99238771 

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�شفــــي
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�شامل بن حممد بن �شعيد املحروقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شامل بن حممد و�شعيد بن حممد املحروقي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن حممد بن �شعيد املحروقي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة �شامل بن حممد و�شعيد 

بن حممد املحروقي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 

5045525 ، وفقا لتفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/13م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة 

فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية اأدم - مركز الوالية

�ش.ب : 4 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99339799 

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�شفــــي

�شامل بن �شيف بن حمود ال�شارمي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ب�شاتني ال�شليل للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن �شيف بن حمود ال�شارمي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة ب�شاتني ال�شليل للتجارة - 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 5150604 ،  وللم�شفـي وحده 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية �شمائل - مركز الوالية

هاتف رقم : 95905401 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

حممد بن مطر بن حممد البطا�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة حممد و�شعيد اأبناء مطر بن حممد البطا�شي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممد بن مطر بن حممد البطا�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة حممد و�شعيد اأبناء 

مطــر بن حممــد البطا�شـــي للتجـــارة واملقــاولت - ت�شامنيـة ، وامل�شجلـــة لدى اأمانـة ال�شجـل 

وللم�شفـي   ، 2017/12/21م  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفــــاق  وفقـــا   ،  5056489 بالرقـم  الـتجاري 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حارة البالد - والية منح 

�ش.ب : 13018 ر.ب : 619

هاتف رقم : 99740872 

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�شفــــي

حارث بن دروي�ش بن �شامل العزري 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع مرتفعات معمد التجارية - ت�شامنية

يعلن حارث بن دروي�ش بن �شامل العزري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة م�شاريع مرتفعات معمد 

التجارية - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1108630 ،  وفقــــــا 

لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/16م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 معمد - والية منح 

�ش.ب : 7 ر.ب : 619

هاتف رقم : 99444312 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

خمي�ش بن حمد بن حممد العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القرن االأزرق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن خمي�ش بن حمد بن حممد العامري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة القرن الأزرق للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 5020441 ، وفقــــــا لتفــــاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

 والية اإزكي - مركز الوالية

هاتف رقم : 99414065 

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�شفــــي

ليلى بنت علي بن عمري الرقمية 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ق�شور اأدم ال�شاخمة - ت�شامنية

اأدم ال�شاخمة -  اأنـها تقوم بت�شفية �شركـــة ق�شور  تعلن ليلى بنت علي بن عمري الرقمية 

وفقــــا لتفــــاق   ،  1149059 بالرقــم  الـتجاري  ال�شــجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/21م ، وللم�شفـية وحدها حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفية فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

والية اأدم - مركز الوالية

�ش.ب : 14 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99383638 

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�شفــــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

ثاين بن حمد بن عبداللـه املحاربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة ثاين املحاربي و�شعيد ال�شيابي للتجارة - ت�شامنية

يعلن ثاين بن حمد بن عبداللـه املحاربي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة ثاين املحاربي و�شعيد 

ال�شيابي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1370278 ، 

فـي  ال�شركــة  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل  2017/12/21م  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقــا لتفــــاق 

تتعلـق  التـي  الأمــور  كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية اإزكي - مركز الوالية

هاتف رقم : 92808606 

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�شفــــي

اأحمد بن �شامل بن �شعيد الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مر�شال اخلري للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن �شامل بن �شعيد الكندي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة مر�شال اخلري للتجارة - 

لتفــــاق  وفقــا   ،  5138914 بالرقــم  الـتجاري  ال�شــجــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/28م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 123 ر.ب : 616

هاتف رقم : 99886173 

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�شفــــي
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علي بن جمعة بن علي الكلباين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفرن الذهبي �ش.م.م

 ، اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة الفرن الذهبي �ش.م.م  يعلن علي بن جمعة بن علي الكلباين 

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقــا لتفــــاق   ،  5097355 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  وامل�شجلـة لدى 

وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/1/8م 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 99202400 

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�شفــــي

جمال بن �شامل بن خمي�ش ال�شكري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة عادل وجمال �ش.م.م

يعلن جمال بن �شامل بن خمي�ش ال�شكري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة عادل وجمال �ش.م.م ، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1081207 ، وفقــا لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 

2017/12/13م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

مرفع دار�ش -  والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 466 ر.ب : 611

هاتف رقم : 95364425 

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�شفــــي
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حمد بن عبداللـه بن �شعيد الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شارق الب�شرية للتجارة - ت�شامنية

اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــــة م�شارق الب�شيــرة  الكنـــدي  يعلن حمد بن عبداللــه بن �شعيــد 

وفقــا   ،  1080131 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنية   - للتجارة 

لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/19م  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

هاتف رقم : 99366081 

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�شفــــي

اأحمد بن عبداللـه بن �شامل العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة علي بن �شعيد العربي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �شامل العامري اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة علي بن �شعيد العربي 

 ،  5041910 بالرقـم  الـتجاري  ال�شـجل  اأمانـة  لـدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنية   - للتجارة  و�شركاه 

فـي  ال�شركــة  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل  2017/12/21م  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقــا لتفــــاق 

تتعلـق  التـي  الأمــور  كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - مركز الوالية

�ش.ب : 893 ر.ب : 611

هاتف رقم : 95179122 

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�شفــــي
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اأحمد بن نا�شر بن �شامل الرحبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املحالت املثالية - ت�شامنية

 - املثالية  املحالت  �شركــــــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  الرحبي  �شامل  بن  نا�شر  بن  اأحمد  يعلن 

1764489 ، وفقــــا لتفــــاق  اأمـانـــة ال�شجــــل الـتجاري بالرقــــم  ت�شامنيــــة ، وامل�شجلـــة لدى 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/28م ، وللم�شفـي وحـــده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيـــــــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

البويرد - والية بدبد 

�ش.ب : 422 ر.ب : 620

هاتف رقم : 92800162 

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�شفــــي

�شليمان بن حممد بن نا�شر املعدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع االأنهار احلديثة - ت�شامنية

يعلن �شليمان بن حممد بن نا�شر املعدي اأنـه يقوم بت�شفية �شركـــة م�شاريع الأنهار احلديثة 

- ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقــم 1008438 ، وفقــــا لتفــــاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/18م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

 والية بهالء - مركز الوالية

�ش.ب : 333 ر.ب : 612

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�شفــــي
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خليفة بن �شليمان بن عامر ال�شناين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة خليفة بن �شليمان بن عامر ال�شناين و�شريكه للتجارة - تو�شية

يعلن خليفة بن �شليمــان بن عامر ال�شناين اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــــة خليفة بن �شليمان 

الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، تو�شية   - للتجارة  و�شريكه  ال�شناين  عامر  ابن 

بالرقـم 5038383 ، وفقــــا لتفــــاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نزوى - املدة

�ش.ب : 353 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99887211 

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�شفــــي

حممد بن عبداللـه بن �شامل ال�شعيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الوفاء املتميزة - ت�شامنية

 - املتميزة  الوفاء  �شركـــة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  ال�شعيلي  �شامل  بن  عبداللـه  بن  يعلن حممد 

ت�شامنيـــة ، وامل�شجلـــة لدى اأمـــانـــة ال�شــجـــل الـتجـــاري بالــرقــم 1126174 ، وفقـا لتفــــاق 

اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/1/1م  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

احلبي  - والية بهالء 

 �ش.ب : 1107 ر.ب : 612

هاتف رقم : 96119229 

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�شفــــي
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را�شد بن �شعيد بن را�شد الرا�شدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة وادي كمة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  كمة  وادي  �شركــــــة  بت�شفيـــة  يقوم  اأنـه  الرا�شدي  را�شد  بن  �شعيد  بن  را�شد  يعلن 

�ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 5024129 ، وفقــــا لتفــــاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/16م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

 والية نزوى

�ش.ب : 392 ر.ب : 611

هاتف رقم : 94200997 

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�شفــــي

�شيف بن �شليمان بن حممد الراجحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شموع امل�شتعلة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شيـــف بن �شليمــان بن حممــد الراجحي اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـــة ال�شمـــوع امل�شتعلـــة 

للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقــم 1640666 ، وفقــــا لتفــــاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

 كر�شاء - والية نزوى 

�ش.ب : 12 ر.ب : 119

هاتف رقم : 95271011 

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�شفــــي

-309-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

�شامل بن �شعود بن �شالح احل�شرمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روؤيا اخلري للم�شاريع الع�شرية - ت�شامنية

يعلن �شامل بن �شعود بن �شالح احل�شرمي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــــة روؤيا اخلري للم�شاريع 

، وفقـــا   1190063 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  ، وامل�شجلـة لدى  الع�شرية - ت�شامنية 

لتفـــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/21م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 والية نزوى

�ش.ب : 106 ر.ب : 611

هاتف رقم : 92393131 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شامل بن �شعود بن �شالح احل�شرمي واأخيه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شامل بن �شعود بن �شالح احل�شرمي اأنـــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركـــة �شامل بن �شعود بن 

�شالح احل�شرمي واأخيه للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجــــاري 

بالرقــم 5111870 ، وفقـــا لتفـــاق ال�شركـــــاء املـــوؤرخ 2017/12/24م ، وللم�شفــي وحـده حـــق 

، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة  الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة  ال�شركــة فــي  متثيـــل 

الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�شيماء - والية اإزكي 

�ش.ب : 106 ر.ب : 614

هاتف رقم : 92393131 

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�شفــــي
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خالد بن عبداللـه بن �شعيد احلمرا�شدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الفوج الدولية �ش.م.م

يعلن خالد بن عبداللـه بن �شعيد احلمرا�شدي اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــــة الفوج الدولية 

�ش.م.م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1244902 ، وفقــــا لتفــــاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2017/12/13م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

وادي ال�شحنت  -  والية الر�شتاق  

�ش.ب : 822 ر.ب : 211

هاتف رقم : 99888992 

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�شفــــي

فخرية بنت �شامل بن �شعيد العامرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البيان الف�شية - ت�شامنية

اأنـها تقوم بت�شفيــة �شركـــة البيان الف�شية -  تعلن فخرية بنت �شامل بن �شعيد العامرية 

ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقــم 1053673 ، وللم�شفـية وحدها 

حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفية فـي كافــة 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية �شمائل

هاتف رقم : 99649900 

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�شفــــية
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حممود بن هالل بن حمد املغدري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممود واإبراهيم

 اأبنـــاء هـــــالل بــن حمـــــد املغــــــدري - ت�شــــامنيـــة

يعلن حممود بن هالل بن حمد املغدري اأنـه يقوم بت�شفيـــة �شركــــــة حممود واإبراهيم اأبناء 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، ت�شــــامنيـــة    - املغدري  حمد  بن  هالل 

متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2017/12/21م  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفـــاق  وفقــا   ،  1185346

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

احلبي -  والية بهالء 

�ش.ب : 81 ر.ب : 611

هاتف رقم : 95379215 

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�شفــــي

زاهر بن حممود بن حممد البو�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شياء الردة للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  الردة  �شياء  �شركـة  بت�شفيـة  يقوم  اأنـه  البو�شعيدي  حممد  بن  حممود  بن  زاهر  يعلن 

لتفـــاق  وفقــا   ،  5119839 بالرقــم  الـتجاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنية 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

 والية نزوى 

�ش.ب : 184 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99881188 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

عبداللـه بن حميد بن را�شد الدرعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شخرة للم�شاريع والطاقة �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفيــة �شركـــة ال�شخرة للم�شاريع  يعلن عبداللـه بن حميد بن را�شد الدرعي 

وفقــا   ،  1145586 بالرقــم  الـتجاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  والطاقة 

لتفـــاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/1/2م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 والية نزوى

�ش.ب : 1053 ر.ب : 131

هاتف رقم : 99414448 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شهول قرن العلم للتجارة �ش م م 

يعلــن عبداللـه بن حميــد بن را�شــد الدرعي اأنـــه يقــوم بت�شفيــة �شركــة �شهــول قــرن العلــم 

1757679 ، وفقا لتفاق  اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم  للتجارة �ش م م ، وامل�شجلـة لدى 

اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2018/1/2م  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

والية نزوى - حمافظة الداخلية   

�ش.ب : 1053 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99414448 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

عو�ش بن عبداللـه بن حممد احلرملي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأزهار احلف�شية للتجارة - ت�شامنية

احلف�شية  اأزهار  �شركة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  احلرملي  حممد  بن  عبداللـه  بن  يعلن عو�ش 

وفقــا   ،  5081831 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنية   - للتجارة 

لتفـــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/18م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

 والية نزوى

�ش.ب : 717 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99317090 

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�شفــــي

�شامل بن عبيد بن عبداللـه الدرعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأفراح اإبراء للتجارة - ت�شامنية

اإبـــراء  اأفــراح  �شــركـــة  بت�شفيـــة  يقـــوم  اأنـــه  الــدرعــي  عبـــداللـــه  بن  عبيـــد  بن  �شالــــم  يعلـــن 

للتجـــارة - ت�شامنيــة ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقــم 1053410 ، وفقــا 

لتفـــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

ب�شياء -  والية بهالء 

هاتف رقم : 99646599 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

زهران بن خلفان بن �شعيد التوبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رياحني الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش م م

يعلن زهران بن خلفان بن �شعيد التوبي  اأنـه يقوم بت�شفية �شركة رياحني الداخلية للتجارة 

واملقاولت �ش م م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 5107881 ، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/20م  ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

بركة املوز - والية نزوى   

�ش.ب : 19 ر.ب : 616

هاتف رقم : 99448303 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ب�شاتني الرنج�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن زهــران بن خلفـان بن �شعيــد التوبـــي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــــة ب�شاتيـــن الرنجـــ�ش 

بالرقــم  الـتجاري  ال�شـجــل  اأمـــانــــة  لـدى  وامل�شجلـــة   ، ت�شامنيـــة   - واملقاولت  للتجـــارة 

متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2017/12/20م  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفـــاق  وفقــا   ،  5100470

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

بركة املوز -  والية نزوى 

�ش.ب : 19 ر.ب : 616

هاتف رقم : 99448303 

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�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

عبداللـه بن جمعـة بن �شليمــان ال�شبلـــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املدار العربي �ش.م.م 

يعلــن عبداللــه بن جمعة بن �شليمان ال�شبلــي اأنـه يقــــوم بت�شفيــــة �شركـــة املــــدار العربــــي 

�ش.م.م ، وامل�شجلــــــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجـــاري بالرقــــــم 8059446 ، وللم�شفـي وحـده 

حــق متثيـــل ال�شركة فـــي الت�شفيـة اأمـام الغــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة 

الأمــــور التــــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 375 ر.ب : 512

هاتف رقم : 95599929

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�شفــــي

حممد بن عبداللـه بن حممد احلرا�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خريات الزمن - ت�شامنية

خريات  �شــركـــة  بت�شفـيــــة  يقـــــوم  اأنـــه  احلـــرا�شي  حممـــد  بن  عبداللـه  بن  حممـــد  يعلــن 

الزمن - ت�شامنية ، وامل�شجلة لـدى اأمانـة ال�شـجل الـتجاري بالرقــم 1161792 ، وفقــا لتفـــاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/16م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

العني -  والية نزوى 

�ش.ب : 1166 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99228042 

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�شفــــي
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م�شعود بن �شعيد بن عبداللـه املفرجي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة م�شعود بن �شعيد املفرجي واأخيه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�شعيد  بن  �شركة م�شعود  بت�شفية  يقوم  اأنـه  املفرجي  بن عبداللـه  �شعيد  بن  يعلن م�شعود 

الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنية   - واملقاولت  للتجارة  واأخيه  املفرجي 

حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2017/12/17م  املوؤرخ  ال�شركاء  لتفـــاق  وفقــا   ،  5058783 بالرقـم 

كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حارة الندوة -  والية بهالء 

�ش.ب : 285 ر.ب : 612

هاتف رقم : 99338453 

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�شفــــي

عبداللـه بن حممد بن عمري الهنائي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة روابي وادي قريات

يعلن عبداللـه بن حممد بن عمري الهنائي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركـة روابي وادي قريات ، 

املوؤرخ  ال�شركاء  ، وفقــا لتفـــاق   5087350 بالرقــم  الـتجاري  ال�شـجل  اأمانـة  لـدى  وامل�شجلة 

2017/12/19م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية بهالء

هاتف رقم : 92765598 

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�شفــــي
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حممد بن علي بن عبداللـه الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة حممد بن علي و�شالح بن عي�شى الكندي - ت�شامنية

يعــلن حممـــد بن علي بن عبداللـه الكنـــدي اأنـه يقـــوم بت�شفيـــة �شـــركـــة حممـــد بن علــي 

و�شالــح بـن عي�شــى الكنــدي - ت�شامنيــة ، وامل�شجلـــة لدى اأمانــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقـــم 

5027748 ، وفقـــــا لتفـــاق ال�شــركـــاء املوؤرخ 2017/12/11م ، وللم�شفـــي وحــده حق متثيــــل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية نزوى - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99329670 

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�شفــــي

ح�شن بن اأحمد بن ح�شن البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع ال�شويق املتكاملة �ش م م 

يعلن ح�شن بن اأحمد بن ح�شن البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة م�شاريع ال�شويق املتكاملة 

ال�شركاء  لقرار  وفقا   ،1126412 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، م  م  �ش 

املوؤرخ 2017/12/27م ، ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان 

الآتـي :

ال�شويق -  حمافظة �شمال الباطنة  

هاتف رقم : 99343630 

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�شفــــي
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علي بن �شامل بن علي الو�شاحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اكام ال�شاملة �ش م م 

اأنـه يقـوم بت�شفيــة �شركــة اكــام ال�شاملـــة �ش م م  يعلـن علي بن �شالــم بن علي الو�شــاحــي 

، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1113850 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل 

ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شنا�ش - �شنا�ش  

�ش.ب : 141 ر.ب : 324

هاتف رقم : 96115115 

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�شفــــي

ابت�شام بنت جمعة بن حميد اجلابرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مل�شات البوادي للتجارة �ش م م 

تعلن ابت�شام بنت جمعة بن حميد اجلابرية اأنـها تقوم بت�شفية �شركة مل�شات البوادي للتجارة 

�ش م م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1214291 ، وللم�شفـية وحدها حق 

كافــة  فـي  امل�شفية  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار -  مركز الوالية  

هاتف رقم : 97678866 

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�شفــــية
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جمال بن �شامل بن حمد البو�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع الق�شيم الذهبية �ش م م 

الق�شيم  م�شاريع  �شركة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  البو�شعيدي  حمد  بن  �شامل  بن  جمال  يعلن 

الذهبية �ش م م  ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1026831، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ  2017/12/26م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

والية نزوى - حمافظة الداخلية   

�ش.ب : 2325 ر.ب : 111

هاتف رقم : 91117156 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع اأنوار الق�شيم �ش.م.م

اأنوار  �شركـــة م�شاريع  بت�شفيــــة  يقــــوم  اأنـــه  البو�شعيــدي  بن حمد  �شالـــم  بـــن  يعلن جمال 

وفقـــا   ،  1026827 بالرقــم  الـتجــــاري  ال�شــجل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�شجلـــة   ، �ش.م.م  الق�شيـــم 

فــي  ال�شركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�شفــي   ، 2017/12/26م  املـــوؤرخ  ال�شركـــــاء  لتفـــاق 

التــي تتعلـق  الأمــــور  امل�شفـــي فـي كافــــة  ، وعلى اجلميــع مراجعـــة  الغـــري  اأمام  الت�شفيـــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

 والية نــزوى 

�ش.ب : 2325 ر.ب : 111

هاتف رقم : 91117156 

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�شفــــي
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جمعة بن م�شعود بن خلفان الكندي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة جمعة الكندي و�شعيد املنذري للتجارة - ت�شامنية 

يعلن جمعة بن م�شعود بن خلفان الكندي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة جمعة الكندي و�شعيد 

 ، 5102405 اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم  املنذري للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى 

فـي  ال�شركــة  متثيـل  حق  وحده  وللم�شفـي   ، 2017/12/12م  املوؤرخ   ال�شركاء  لتفاق  وفقا 

تتعلـق  التـي  الأمــور  كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة 

باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

دار�ش - والية نزوى   

�ش.ب : 675 ر.ب : 611

هاتف رقم : 92597878 

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�شفــــي

اإ�شحاق بن م�شعود بن �شعيد ال�شليماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة امل�شباح اجلميل - ت�شامنية

امل�شبــاح  �شركـــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شليمانــي  �شعيــد  بن  م�شعــود  بن  اإ�شحــــاق  يعلـن 

اجلميــــل - ت�شامنية ، وامل�شجلـــة لــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـم 1052544 ، وفقــا 

لتفـــاق ال�شركاء املوؤرخ 2017/12/12م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

الغنتق -  والية نزوى 

�ش.ب : 322 ر.ب : 611

هاتف رقم : 92143679 

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�شفــــي
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�شامل بن �شليم بن خلفان احلرملي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة حارة ال�شبارة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن �شليم بن خلفان احلرملي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة حارة ال�شبارة للتجارة 

، وفقا   5100160 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  ، وامل�شجلـة لدى  واملقاولت - ت�شامنية 

لتفاق ال�شركاء املوؤرخ  2017/12/13م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة 

اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة 

على العنوان الآتـي :

النه�شة - والية اأدم  

�ش.ب : 19 ر.ب : 618

هاتف رقم : 99073153 

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�شفــــي

بدر بن ربيع بن �شبيع ال�شكيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة براعم فرق

يعلن بدر بن ربيع بن �شبيع ال�شكيلي  اأنـه يقوم بت�شفية �شركة براعم فرق ، وامل�شجلـة لدى 

 ، 2017/12/17م  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا لتفاق   ،  1003773 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة 

وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية نزوى 

هاتف رقم : 99788501 

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�شفــــي
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دروي�ش بن �شالح بن ح�شن العجمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طيف الباطنة للتجارة �ش م م

يعلن دروي�ش بن �شالح بن ح�شن العجمي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة طيف الباطنة للتجارة 

�ش م م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1684833 ، وللم�شفـي وحده حق 

كافــة  فـي  امل�شفي  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فـي  ال�شركــة  متثيـل 

الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 199 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 94264954 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع الدروي�ش احلديثة - تو�شية

الدروي�ش  م�شاريع  �شركة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  العجمي  ح�شن  بن  �شالح  بن  دروي�ش  يعلن 

احلديثة - تو�شية ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1037259 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 199 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 94264954 

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�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دروي�ش بن �شالح بن ح�شن العجمي للتجارة - تو�شية

يعلن دروي�ش بن �شالح بن ح�شن العجمي اأنـــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركة دروي�ش بن �شالح بن 

اأمانـــــة ال�شــجل الـتجاري بالرقــــم  لــــدى  ح�شـــن العجمي للتجـــارة - تو�شيـــة ، وامل�شجلــــة 

1661930 ، وللم�شفــي وحـده حق متثيـــل ال�شركــة فــي الت�شفيـــة اأمام الغـــري ، وعلى اجلميــع 

مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 199 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 94264954

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اخلنجر االأ�شيل لالأثاث - تو�شية

الأ�شيـل  اخلنجـر  �شركة  بت�شفية  يقـــوم  اأنـه  العجمي  ح�شـــن  بن  �شالـح  بن  دروي�ش  يعلـن 

لالأثاث - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1061777 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيــل ال�شركـــــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيــــــر ، وعلى اجلميع مراجعــــة امل�شفي 

فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 199 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 94264954 

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�شفــــي

-324-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو جلينة العجمي للتجارة - تو�شية

اأبو جلينة العجمي  اأنـه يقوم بت�شفية �شركة  يعلـن دروي�ش بن �شالـح بن ح�شـــن العجمي 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجــل الـتجاري بالرقــم 1723251 ، وللم�شفـي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 199 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 94264954 

ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد  كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بل�شم بو�شر للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن دروي�ش بن �شالـح بن ح�شـــن العجمي اأنـه يقـــوم بت�شفية �شركة بل�شم بو�شر للتجارة 

واملقـــاولت - تو�شيـــة ، وامل�شجلـــــة لـــــدى اأمانــــــة ال�شــجــــل الـتجــاري بالرقــــــم 1702955 ، 

وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 199 ر.ب : 121 ال�شيب

هاتف رقم : 94264954 

ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــد  كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي 

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�شفــــي
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حممد بن نا�شر بن عبداللـه الريامي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املجد العاملية للتطوير �ش م م

يعلــن حممـــد بن نا�شـــر بن عبــــداللـه الـــريامــي اأنـــه يقوم بت�شفيــة �شركــة املجـــد العامليــة 

، وللم�شفـي   1143218 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  ، وامل�شجلـة لدى  م  م  للتطوير �ش 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 74 ر.ب : 101

هاتف رقم : 92226333 

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�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة التجمع للتطوير العقاري �ش م م

للتطوير  التجمع  �شركة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  الريامي  عبداللـه  بن  نا�شر  بن  يعلن حممد 

العقــــاري �ش م م ، وامل�شجلـــة لــدى اأمــانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـم 1056110 ، وللم�شفــي 

وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 74 ر.ب : 101

هاتف رقم : 92226333 

كمــــا يدعــــــو امل�شفـــي مبــوجـــب هــــذا الإعــــــالن دائنـــي ال�شــركــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهـــــم �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�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة جنــة اليخــوت �ش.م.م 

يعلن حممد بن نا�شر بن عبداللـه الريامي اأنـه يقـــوم بت�شفيــــة �شركـــــة جنـــة اليخــوت �ش.م.م ، 

وامل�شجلــــة لدى اأمانـــة ال�شــجـــل الـتجاري بالرقم 1045418 ، وللم�شفـــي وحـده حــق متثيـــل 

ال�شركة فـــي الت�شفيــــة اأمــام الغـــــري ، وعلى اجلميــع مراجعـــة امل�شفـــي فـي كافــــة الأمــــور 

التــــي تتعلـــق باأعمـــال ال�شركة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 74 ر.ب : 101

هاتف رقم : 92226333

كمــــا يدعــــــو امل�شــفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعاءاتهـــــم �شــــد 

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 يوؤديهـــا للم�شفــــي 

على العنوان امل�شار اإليه .

امل�شفــــي

�شيـف بن خلفان بن را�شـد النيـري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شباأ للملكية الفكرية �ش م م

يعلــــن �شيـــــــف بـــن خلفـــــان بن را�شــــــــد النيـــــري اأنــــــه يقـــــوم بت�شفيـــة �شركة �شبــاأ للملكيـــة 

الفكريـــة �ش م م ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1163717 ، وفقا لتفاق 

ال�شركاء املوؤرخ  2017/12/27م ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام 

الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على 

العنوان الآتـي :

املزارع - والية قريات

هاتف رقم : 99474948 

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�شفــــي
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اأحمد بن عي�شى بن اإبراهيم البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة عــني ال�شــوارخ للتجـــارة - تو�شية

اأنــه يقــوم بت�شفية �شركـــة عــني ال�شــوارخ  اإبراهيـــم البلو�شي  يعلــن اأحمـــد بن عي�شــــى بن 

، وللم�شفـي   8065039 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  للتجارة - تو�شية وامل�شجلـة لدى 

وحــده حق متثيـل ال�شركـــــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعـــة امل�شفـــي 

فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

�ش.ب : 98 ر.ب : 512

هاتف رقم : 92918133 

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�شفــــي

عبــداللـه بـن �شعيــد بن علي العمــرانــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركــة مرمي بنت حمدان بن حمود االإ�شماعيلي و�شركائها - ت�شامنية 

يعلـن عبــداللـه بـن �شعيـــد بن علي العمـرانــي اأنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركــة مريـم بنت حمـدان 

الـتجاري  ال�شجـل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة   ، ت�شامنية   - و�شركائها  الإ�شماعيلي  حمـــود  بن 

بالرقـم 3057909 ، وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 95556525 

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�شفــــي
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حممد بن عبيد بن حي الكعبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركــةم�شاريع االأ�شهم املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن حممد بن عبيد بن حي الكعبي اأنـــه يقـــوم بت�شفيــة �شركــة م�شاريع الأ�شهم املتميزة 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1074009، 

وللم�شفـي وحده حق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفيــة اأمـــام الغـــيـــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافــة الأمــور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

والية �شنا�ش - مركز الوالية

�ش.ب : 394 ر.ب : 324

هاتف رقم : 9250884 

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�شفــــي

�شامل بن �شعيد بن اأحمد البلو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دانة الرمي للتجارة - تو�شية

 - للتجارة  الرمي  دانة  �شركة  بت�شفية  اأنـه يقوم  البلو�شي  اأحمد  �شعيد بن  �شامل بن  يعلن 

تو�شية ، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�شــجل الـتجاري بالرقــم 1269777 ، وللم�شفــــي وحـــده 

فـي  امل�شفي  ، وعلى اجلميع مراجعة  الغـــيـــر  اأمـــام  الت�شفيــة  فــــي  ال�شركــة  حـــــق متثيــــــل 

كافــة الأمــــور التــي تتعلـق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتـي :

حمافظة الباطنة 

�ش.ب : 50 ر.ب : 319

هاتف رقم : 95547882 

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�شفــــي
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م�شعود بن حممد بن عدمي ال�شريقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة غ�شن بن من�شور وم�شعود بن حممد للتجارة - ت�شامنية

يعلن م�صعود بن حممد بن عدمي �ل�صريقي �أنـــه يقــوم بت�صفيــة �صركـــة غ�صــن بن من�صــور 

وم�صعود بن حممد للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صــجل �لـتجــــاري بالرقــم 

متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�صفــي   , 2017/12/13م  �ملـــوؤرخ  �ل�صركـــاء  التفاق  وفقـــا   ,  5040574

�الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�صفـــي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة  فــي  �ل�صركــة 

�لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية نزوى - اجلبل الأخ�شر 

هاتف رقم : 99388374 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

من�شور بن نا�شر بن علي العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة من�شور بن نا�شر بن علي العامري واخوانه للتجارة - ت�شامنية

يعلن من�صــور بن نا�صــر بن علــي �لعامري �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة من�صــور بــن نا�صــر بن 

�لـتجــــاري  �ل�صــجل  �أمانـــة  لـــدى  و�مل�صجلـــة   , ت�صامنية   - للتجارة  و�خو�نه  �لعامري  علي 

بالرقــم 5029813 , وفقـــا التفـــاق �ل�صركـــــاء �ملـــوؤرخ 2016/7/24م , وللم�صفــي وحـده حـــق 

, وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة  �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة  �ل�صركــة فــي  متثيـــل 

�الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية اإزكي 

�ص.ب : 476 ر.ب : 61

هاتف رقم : 99311589 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

يو�شف بن يعقوب بن �شامل املغدري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع املغدري املتكاملة - ت�شامنية

�أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة م�صاريــع �ملغــدري  يعلن يو�صف بن يعقوب بــن �صالــم �ملغدري 

�ملتكاملة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صــجل �لـتجــــاري بالرقــم 1131544 , وفقـــا 

فــي  �ل�صركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�صفــي   , 2017/12/26م  �ملـــوؤرخ  �ل�صركـــــاء  التفـــاق 

�لتــي تتعلـق  �الأمــــور  �مل�صفـــي فـي كافــــة  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية بهالء 

�ص.ب : 32 ر.ب : 612

هاتف رقم : 97770994 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن علي بن هالل ال�شكيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة طالئع اأجواء الداخلية �ص.م.م

يعلن حممد بن علي بن هالل �ل�صكيلي �أنـه يقوم بت�صفيــة �صركـــة طالئع �أجو�ء �لد�خلية 

�ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صــجل �لـتجاري بالرقــم 1142879 , وفقــا التفـــاق �ل�صركاء 

�ملوؤرخ 2017/12/10م , وللم�صفـي وحده حق متثيـل �ل�صركــة فـي �لت�صفيــة �أمـــام �لغـــيـــر , 

وعلى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـي كافــة �الأمــور �لتـي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

 ولية بهالء

�ص.ب : 370 ر.ب : 612

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

خلفان بن �شالم بن �شليم اليعربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خلفان و�شلمان اأبناء �شالم للتجارة - ت�شامنية

يعلن خلفان بن �صالم بن �صليـــم �ليعربـــي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة خلفـــان و�صلمان �أبناء 

�صالم للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صــجل �لـتجــــاري بالرقــم 5106150 , 

وفقـــا التفـــاق �ل�صركـــــاء �ملـــوؤرخ 2017/12/20م , وللم�صفـــــي وحـــده حـــق متثيـــل �ل�صركــة 

فــي �لت�صفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

النزار - ولية اإزكي 

�ص.ب : 320 ر.ب : 614

هاتف رقم : 99370029 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

عبداملجيد بن عبداللـه بن خمي�ص املرزوقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة خمي�ص بن عبداللـه بن خمي�ص املرزوقي و�شركاه للتجارة - تو�شية 

يعلن عبد�ملجيد بن عبد�للـه بن خمي�ش �ملرزوقي �أنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــة خميــ�ش بــن 

عبد�للـه بن خمي�ش �ملرزوقي و�صركــاه للتجـــارة - تو�صية , و�مل�صجلـــــة لــدى �أمانة �ل�صــجــل 

الـتجـــاري بالرقـــــم 3174140 , وللم�صفـي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة �أمـام 

�لغــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شحم - مركز الولية

هاتف رقم : 96373430

كمــــا يدعــــو �مل�صفــــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صـــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعــــــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقـــــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

نا�شر بن حممد بن نا�شر النعماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نظم املعلومات اجلغرافية �ص.م.م

يعلن نا�صر بن حمـــمد بن نا�صـــر �لنعمانــــي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة نظـــم �ملعلومــات 

�جلغر�فيــة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لـــدى �أمانـــة �ل�صــجل �لـتجــــاري بالرقـــم 1002462 , وفقـــا 

فــي  �ل�صركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�صفــي   , 2017/12/31م  �ملـــوؤرخ  �ل�صركـــــاء  التفـــاق 

�لتــي تتعلـق  �الأمــــور  �مل�صفـــي فـي كافــــة  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

الروي�شية - ولية نــزوى 

�ص.ب : 378 ر.ب : 123

هاتف رقم : 99808826 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

خالد بن �شليمان بن زاهر الهميمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة واحة املناخ للتجارة �ص.م.م

�ملنـــاخ  و�حـــة  �صركـــة  بت�صفيــــة  يقــــوم  �أنـــه  �لهميمـــــي  ز�هـــر  بن  �صليمـــان  بن  خالـــد  يعلـــن 

, وفقـــا   1065256 �لـتجــــاري بالرقـــم  �ل�صــجل  �أمانـــــة  لـــــدى  , و�مل�صجلــــــة  للتجـــارة �ش.م.م 

فــي  �ل�صركــة  متثيـــل  حـــق  وحـده  وللم�صفــي   , 2017/12/19م  �ملـــوؤرخ  �ل�صركـــــاء  التفـــاق 

�لتــي تتعلـق  �الأمــــور  �مل�صفـــي فـي كافــــة  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة 

باأعمال �ل�صركة .

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتية , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , 

وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

-333-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

م�شلم  بن �شامل بن عامر الها�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة م�شلم بن �شامل بن عامر الها�شمي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن م�صلم  بن �صامل بن عامر �لها�صمي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة م�صلــم بن �صالــم بن 

عامــر �لها�صمي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلــــــة لـــــدى �أمانـــــة �ل�صــجل �لـتجــــاري 

بالرقـــم 5063167 , وفقـــا التفـــاق �ل�صركـــــاء �ملـــوؤرخ 2017/12/13م , وللم�صفــي وحـده حـــق 

, وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة  �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة  �ل�صركــة فــي  متثيـــل 

�الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

العني - وليـة نزوى 

�ص.ب : 514 ر.ب : 611

هاتف رقم : 92211636

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

ح�شني بن ربيع بن �شبيع ال�شكيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شكيلي والبو�شعيدي للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن ح�صني بن ربيع بن �صبيع �ل�صكيلي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة �ل�صكيلي و�لبو�صعيدي 

 ,  1053717 �لـتجـــــاري بالرقـــم  �ل�صــجل  �أمانـــــة  لـــــدى  , و�مل�صجلــــــة  للتجـــارة - ت�صامنيـــــة 

�ل�صركــة  حـــق متثيـــل  وحـده  وللم�صفــي   , 2017/12/16م  �ملـــوؤرخ  �ل�صركـــــاء  التفـــاق  وفقـــا 

فــي �لت�صفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

الغنتق - وليـة نزوى 

هاتف رقم : 96637755

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

-334-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

حممد بن علي بن �شعيد الهطايل

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اخلط امل�شتقيم املتحدة �ص.م.م

يعلن حممد بن علي بن �صعيد �لهطايل �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة �خلط �مل�صتقيم �ملتحدة 

�ش.م.م , و�مل�صجلـة لــدى �أمانـة �ل�صــجـل �لـتجــاري بالرقم 1151970 , وفقـا التفــاق �ل�صركـــــاء 

�ملــوؤرخ 2017/12/25م , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيـــل �ل�صركــة فــي �لت�صفيـــة �أمام �لغـــري , 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فــي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�صركـــة علــــى 

�لعنو�ن �الآتـي :

الر�شتاق 

�ص.ب : 212 ر.ب : 220

هاتف رقم : 99171506

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

م�شبح بن خلفان بن �شبيح املزروعي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة م�شبح املزروعي و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن م�صبح بن خلفان بن �صبيح �ملزروعي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة م�صبــح �ملزروعـــي 

و�صريـــكه للتجـــارة و�ملقــــاوالت - ت�صامنيـــة , و�مل�صجلــــــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــــل �لـتجـــاري 

بالرقـم 1033295 , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�صفـي فـي كافــة �الأمور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شنا�ص - مركز الولية 

هاتف رقم : 94190003

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــــدم بادعاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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بدر بن نا�شر بن حممد املالكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة زهرة الب�شتان الوطنية للتجارة �ص.م.م

يعلن بدر بن نا�صر بن حممد �ملالكي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــة زهرة �لب�صتان �لوطنية 

للتجارة �ش.م.م , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـــــة �ل�صــجــــل �لـتجـــاري بالرقـم 1143570 , وفقا التفاق 

�أمام  �لت�صفيـــة  فــي  �ل�صركة  , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيـــل  2018/1/3م  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 342 ر.ب : 320 

هاتف رقم : 99340467

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن �شليمان بن حمد ال�شبيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الأداء الأف�شل للتجارة - ت�شامنية

يعلن عبد�للـه بن �صليمـــان بن حمـــد �ل�صبيبـــي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــة �الأد�ء �الأف�صـــل 

للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانة �ل�صجــل �لـتجاري بالرقـم 1045427 , وفقا التفاق 

�ل�صركــاء �ملـــوؤرخ 2018/1/3م , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة �أمــام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم : 99575447

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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حممد بن �شامل بن �شحلوب الرا�شدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة نخيل ال�شويحرة للمقاولت - ت�شامنية

يعلن حممد بن �صامل بن �صحلوب �لر��صدي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــة نخيل �ل�صويحرة 

للمقاوالت - ت�صامنية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانة �ل�صجل �لـتجــاري بالرقــــم 1043930 , وفقـــا 

فــي  �ل�صركة  حـــــق متثيـــل  وحــــده  وللم�صفـــــي   , 2017/11/10م  �ملــــوؤرخ  �ل�صركــــــاء  التفـــاق 

�لت�صفيـــة �أمــام �لغــــري , وعلــى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية نزوى 

هاتف رقم : 99370248

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

عبداحلميد بن �شالح بن علي احلمادي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة العنود احلمادي و�شريكه للتجارة - تو�شية 

يعلن عبد�حلميد بن �صالح بن علي �حلمادي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة �لعنود �حلمادي 

و�صريكه للتجارة - تو�صية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـــــة �ل�صــجــــل �لـتجـــاري بالرقـم 1237954 , 

فــي  �ل�صركة  حـــق متثيـــل  وللم�صفــي وحـده   , 2018/1/2م  �ملوؤرخ  �ل�صركــــاء  وفقــا التفــــاق 

�لتــي تتعلـق  �الأمــــور  �مل�صفـــي فـي كافــــة  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام  �لت�صفيـــة 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

 حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 32 ر.ب : 312 

هاتف رقم : 98881228

كمــــا يدعــــو �مل�صفـــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقـــــدم بادعاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة رمي امل�شنعة الوطنية للتجارة - تو�شية 

يعلن عبد�حلميد بن �صالح بن علي �حلمــادي �أنـــه يقــــــوم بت�صفيــــة �صركــة ريـــــم �مل�صنعـــة 

�لوطنيــة للتجارة - تو�صية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـــــة �ل�صــجــــل �لـتجـــاري بالرقـــم 1223260 , 

وفقـــا التفـــاق �ل�صركـــاء �ملــــوؤرخ 2018/1/2م , وللم�صفـــــي وحــــده حـــق متثيـــل �ل�صركــة فــي 

�لت�صفيـــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتـــي تتعلــــق 

باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

 حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 32 ر.ب : 312 

هاتف رقم : 98881228

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

فهد بن �شعيد بن �شامل املعريكي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الترب ال�شافـي للتجارة - ت�شامنية 

يعلن فهد بن �صعيد بن �صامل �ملعريكي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة �لترب �ل�صافـي للتجارة - 

ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانــــــة �ل�صــجـــــل �لـتجـــاري بالرقـــــم 1051122 , وفقـــا التـــفاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/11م , وللم�صفــي وحـده حـــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة �أمام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

امل�شنعــــة 

�ص.ب : 460 ر.ب : 314 

هاتف رقم : 99855036

كمــــا يدعــــو �مل�صفـــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صـــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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مالك بن عبداللـه بن �شامل اخلنب�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حيل اخلناب�شة للتجارة - تو�شية 

يعلن مالك بن عبد�للـه بن �صالــم �خلنب�صـــي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركــــة حيـــل �خلناب�صــة 

للتجارة - تو�صية  , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1073420 , وفقـــا 

التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/25م , وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة 

�أمــام �لغـــيــر , وعلــى �جلميـــــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافـــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال 

�ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

الر�شتاق 

�ص.ب : 282 ر.ب : 314 

هاتف رقم : 99277896

كمــــا يدعــــو �مل�صفـــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

�شبيت بن �شامل بن ها�شل الرم�شاين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ن�شيم الردة احلديثة للمقاولت - تو�شية 

يعلن �صبيت بن �صامل بن ها�صل �لرم�صاين �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة ن�صيم �لردة �حلديثة 

للمقاوالت - تو�صية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجاري بالرقم 1241118 , وفقـــا 

التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/4م , وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركـــة فــي �لت�صفيـــة 

باأعمـــال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�صفـــــي  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام 

�ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

امل�شنعـــة

�ص.ب : 178 ر.ب : 312 

هاتف رقم : 99201783

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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بدر بن هالل بن حمد النبهاين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية

 ل�شركة حممد وبدر اأبناء هالل بن حمد النبهاين للتجارة - ت�شامنية

يعلن بدر بن هالل بن حمد �لنبهاين �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركة حممد وبدر �أبناء هالل 

�بن حمد �لنبهاين للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجاري بالرقم 

2017/12/16م , وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل  5031249 , وفقــــــا التفـــاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 

�ل�صركـــة فــي �لت�صفيــــــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور 

�لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

الغافتني - ولية نزوى

�ص.ب : 490 ر.ب : 611 

هاتف رقم : 99440443

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن نا�شر بن �شامل ال�شعيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ملتقى النه�شة للتجارة - تو�شية

يعلن حممــد بن نا�صـــر بن �صالــم �ل�صعيلي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة ملتقـــى �لنه�صـــــة 

للتجارة - تو�صية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجـــاري بالرقــم 1031299 , وفقــــــا 

التفـــاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/13م , وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة 

باأعمـــال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�صفـــي  �جلميــع مر�جعـــة  وعلى   , �لغـــري  �أمام 

�ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية اأدم

�ص.ب : 211 ر.ب : 618 

هاتف رقم : 99434034

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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م�شعود بن ح�شني بن م�شعود العربي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ن�شيم احلمراء للتجارة - تو�شية

يعلن م�صعود بن ح�صني بن م�صـــعود �لعبـــري �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــــة �صركـــة ن�صيــم �حلـــمر�ء 

5098564 , وفقــــــا  �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجاري بالرقم  لــــدى  للتجارة - تو�صية , و�مل�صجلـــة 

التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2017/12/19م , وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــة 

باأعمــــال  �لتــــي تتعلـــــق  �الأمــــور  �مل�صفـــي فـي كافــــة  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغـــري  �أمام 

�ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمراء العربيني - ولية احلمراء

�ص.ب : 107 ر.ب : 617 

هاتف رقم : 99472236

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

�شالح بن �شامل بن حمود الها�شمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو طالل الها�شمي و�شريكه للتجارة �ص.م.م

يعلن �صالح بن �صامل بن حمود �لها�صمي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة �أبو طالل �لها�صمي 

و�صريكـــه للتجــارة �ش.م.م , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجاري بالرقم 1338420 , 

وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 948 ر.ب : 121 ال�شيب 

هاتف رقم : 99338702

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

حممد بن �شليمان بن �شامل املنذري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة حممد املنذري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

�أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة حممــــد �ملنـــذري  يعلن حممد بن �صليمان بن �صالــم �ملـــنذري 

و�صريكه للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجاري بالرقم 1490257 , 

وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 20 ر.ب : 116 

هاتف رقم : 9941879

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

�شامل بن �شعيد بن حمد احل�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شادر الإمناء للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �صامل بن �صعيد بن حمد �حل�صني �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة م�صادر �الإمناء للتجارة 

و�ملقــــاوالت - ت�صامنيـــــة , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانـــــة �ل�صــجــل �لـتجــــاري بالرقـــم 1025407 , 

وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 99333216

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

ميعاد بنت �شامل بن �شاملني البيمانية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة البيماين والعلوي للتجارة - تو�شية

تعلن ميعاد بنت �صامل بن �صاملني �لبيمانية �أنـــها تقــــوم بت�صفيــــة �صركــة �لبيماين و�لعلوي 

للتجارة - تو�صية , و�مل�صجلـة لـدى �أمانـــة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1080865 , وفقـــا التفـــاق 

�ل�صركــــاء �ملوؤرخ 2017/8/6م , وللم�صفـــــية وحـدها حـــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة �أمام 

�لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفــــية فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق باأعمال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

الر�شتاق 

هاتف رقم : 93948089

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـيــة 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفيــــة

نعيمة بنت خلفان بن �شعد الريامية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الأطياف للخياطة والتطريز - ت�شامنية 

تعلن نعيمة بنت خلفان بن �صعد �لريامية �أنـــها تقــــوم بت�صفيــــة �صركــة �الأطياف للخياطة 

و�لتطريـــز - ت�صامنية , و�مل�صجلـــة لــــدى �أمانــــة �ل�صجــل �لـتجاري بالرقـم 1000070 , وفقـــا 

فــي  �ل�صركة  متثيـــل  حـــق  وحـدها  وللم�صفـــــية   , 2017/12/17م  �ملوؤرخ  �ل�صركــــاء  التفـــاق 

�لت�صفيـــــة �أمام �لغـــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفــــية فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق 

باأعـــمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية نزوى 

هاتف رقم : 92404619

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفيــــة
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�شعاد بنت ظاوي بن �شربوخ املنذرية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شموع منح للتجارة - ت�شامنية 

تعلن �صعاد بنت ظاوي بن �صربوخ �ملنذرية �أنها تقــــوم بت�صفية �صركـة �صموع منح للتجارة - 

وفقـــا التفـــاق   ,  5150965 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجــل  �أمانــــة  لــــدى  و�مل�صجلـــة   , ت�صامنيـــة 

�ل�صركــــاء �ملوؤرخ 2017/12/13م , وللم�صفـــــية وحـدها حـــق متثيـــل �ل�صركة فــي �لت�صفيـــة 

باأعمال  تتعلـــق  �لتــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�صفــــية  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى   , �لغـــري  �أمام 

�ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية منح 

�ص.ب : 11 ر.ب : 619

هاتف رقم : 92740577

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفيــــة

حممد بن �شامل بن زيد اجلهوري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شارف املربح للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن �صامل بن زيد �جلهوري �أنـه يقـوم بت�صفية �صركة م�صارف �ملربح للتجارة - 

3216187 , وللم�صفـــي  �أمانـــــة �ل�صــجـــــل �لـتجــــاري بالرقـــم  ت�صامنيـــة , و�مل�صجلــــــة لــــدى 

وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام �لغـــــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي 

فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية ال�شويق - مركز الولية

�ص.ب : 395 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99458404

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركــة اأ�شوار املربح للتجارة - تو�شية  

 - للتجارة  �ملربح  �أ�صو�ر  �صركة  بت�صفيـة  يقــوم  �أنـه  زيد �جلهوري  بن  �صامل  بن  يعلـن حممد 

1037286 , وللم�صفـي وحده  �أمانـــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم  تو�صيـــة , و�مل�صجلـــــة لـــدى 

حق متثيـل �ل�صركــة فـي �لت�صفيــة �أمـــام �لغـــيـــر , وعلى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـي كافــة 

�الأمــور �لتـي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية ال�شويق

�ص.ب : 395 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99458404 

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اأحمد بن �شامل بن عبيد ال�شيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دانة �شحم الع�شرية للتجارة - تو�شية

يعلن �أحمد بن �صامل بن عبيد �ل�صيدي �أنـه يقـوم بت�صفيــة �صركـــة د�نـــة �صحـــم �لع�صريـــة 

 ,  1190279 بالرقـــــم  �لـتجــــاري  �ل�صــجـــــل  �أمانـــــة  لــــدى  و�مل�صجلــــــة   , تو�صيــــة   - للتجـــارة 

وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام �لغـــــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شحم - مركز الولية

هاتف رقم : 98986870

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

اأحمد بن علي بن �شليمان ال�شعيدي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة �شعاع اجلزيرة الوطنية للتجارة - ت�شامنية

يعلن �أحمد بن علي بن �صليمـــان �ل�صعيـــدي �أنــــه يقــــوم بت�صفيـــــة �صركــــــة �صعـــاع �جلزيـــرة 

 ,  1151934 �لـتجـاري بالرقم  �ل�صجـل  �أمانـــة  , و�مل�صجلـة لـدى  �لوطنيـة للتجارة - ت�صامنية 

وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام �لغـــــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شحم - مركز الولية

�ص.ب : 518 ر.ب : 319

هاتف رقم : 93002009

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

حممد بن اإبراهيم بن �شلطان املرزوقي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة بهجة خور احلمام للتجارة واملقاولت 

يعلن حممد بن �إبر�هيم بن �صلطان �ملرزوقي �أنـه يقـوم بت�صفيــة �صركـــة بهجة خور �حلمام 

 ,  3204820 بالرقـــــم  �لـتجــــاري  �ل�صــجـــــل  �أمانـــــة  لــــدى  , و�مل�صجلــــــة  للتجـــــارة و�ملقــــاوالت 

وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام �لغـــــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظة الباطنة

�ص.ب : 284 ر.ب : 319

هاتف رقم : 92343814

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

عادل بن حممد بن �شليمان النزواين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة املرتفع الع�شرية �ص.م.م 

�لع�صرية  �ملرتفع  �صركـــة  بت�صفيــة  يقـوم  �أنـه  �لنزو�ين  �صليمان  بن  يعلن عادل بن حممد 

, وفقا التفاق   1069287 بالرقــــــم  �لـتجـــــاري  �ل�صــجـــــــل  �أمانــــــة  لــــدى  و�مل�صجلــــة   , �ش.م.م 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/15م , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام 

�لغـــــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 235 ر.ب : 516

هاتف رقم : 99779758

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

خالد بن حمد بن عبداللـه اخلرو�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة قندهار للتجارة واملقاولت �ص م م

للتجارة  قندهار  �صركة  بت�صفية  يقوم  �أنـه  �خلرو�صي  عبد�لـله  بن  حمد  بن  خالد  يعلــن 

و�ملقاوالت �ش م م , و�مل�صجلـة لدى �أمانة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 5108861 , وفقا التفاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ  2017/12/12م , وللم�صفـي وحده حق متثيـل �ل�صركــة فـي �لت�صفيــة �أمـــام 

�لغـــيـــر , وعلى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـي كافــة �الأمــور �لتـي تتعلـق باأعمال �ل�صركة على 

�لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 512 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99475222 

كمــــا يدعـــــو �مل�صفـي مبـوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صــركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

عبدالعزيز بن �شامل بن حممد الهميمي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة القارات املتحدة �ص.م.م 

يعلن عبد�لعزيــز بن �صامل بن حممد �لهميمي �أنـه يقـوم بت�صفيــة �صركـــة �لقــار�ت �ملتحــدة 

�ش.م.م , و�مل�صجلــــة لدى �أمانــة �ل�صــجل �لـتجاري بالرقم 1206547 , وللم�صفـــي وحـده حــق 

متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمــام �لغـــــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة 

�الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتف رقم : 99047499

ــ�صــد  كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركـــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديــها للم�صفــــي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

�شعيد بن مبارك بن �شليمان احل�شني

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة احل�شني مبارك �شليمان احل�شني و�شريكه - ت�شامنية 

يعلن �صعيد بن مبارك بن �صليمان �حل�صنــي �أنـه يقــــوم بت�صفيــة �صركـــة �حل�صنـــــي مـــبارك 

�صليمان �حل�صني و�صريكـــه - ت�صامنيـــة , و�مل�صجلــــة لــــدى �أمانــة �ل�صــجل �لـتجاري بالرقم 

1019120 , وفقا لقر�ر جمعية �ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/3م , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل 

�الأمــــور  �مل�صفـــي فـي كافــــة  , وعلى �جلميــع مر�جعـــة  �لغــري  �أمـام  �لت�صفيـة  فـــي  �ل�صركة 

�لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 78 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99352316

كمــــا يدعــــو �مل�صفـــي مبوجـــــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صـــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

-348-
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة م�شاريع ال�شمرة احلديثة �ص.م.م

�ل�صمرة  �صركـــةم�صاريع  بت�صفيــة  يقــــوم  �أنـه  �صليمان �حل�صنــي  بن  بن مبارك  �صعيد  يعلن 

�حلديثة �ش.م.م , و�مل�صجلــــة لــــدى �أمانــة �ل�صــجل �لـتجاري بالرقم 1012349 , وفقا لقر�ر 

جمعية �ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/4م , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة 

�لتــــي تتعلـــق باأعمـــال  �أمـــام �لغــيـــر , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور 

�ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 78 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99352316

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

خمي�ص بن خلفان بن ح�شن الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ال�شمود املتحدة - تو�شية 

يعلن خمي�ش بن خلفان بن ح�صن �لوهيبي �أنـه يقــــوم بت�صفيــة �صركـــة �ل�صمود �ملتحــدة - 

تو�صيـــة , و�مل�صجلــــة لــــــدى �أمانـــــة �ل�صــجـــل �لـتجـــــاري بالرقــــــــم 1750623 , وفقـــــا التفـــاق 

�ل�صركاء �ملوؤرخ 2018/1/11م , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيــــة �أمـام 

�لغــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

قريات - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 800 ر.ب : 114

هاتف رقم : 99554433

كمــــا يدعــــــو �مل�صفـــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

-349-



اجلريدة الر�سمية العدد )1228(

خليفة بن حممد بن حمود الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة خليفة الوهيبي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية 

�أنـه يقــــوم بت�صفيــة �صركـــة خليفة �لوهيبي  يعلن خليفـــة بن حممـــد بن حمـــود �لوهيبي 

و�صركاه للتجارة - ت�صامنية  , و�مل�صجلــــة لــــدى �أمانــة �ل�صــجل �لـتجــاري بالرقـــم 1413562 , 

وفــقا لقـــر�ر جمعيـــة �ل�صركـــاء �ملوؤرخ 2018/1/7م , وللم�صفـــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة 

فـي �لت�صفيـة �أمـام �لغــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــور �لتــي تتعلـــق 

باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 693 ر.ب : 112

هاتف رقم : 99348483

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

جا�شم بن حممد بن خمي�ص ال�شكيلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأمواج ال�شويق للتجارة واملقاولت - ت�شامنية  

�ل�صويـــق  �أمـــو�ج  �صركـــة  بت�صفيــة  يقــــوم  �أنـه  �ل�صكيلي  بن خمي�ش  بن حممد  يعلن جا�صم 

للتجارة و�ملقــاوالت - ت�صامنية , و�مل�صجلــة لــدى �أمانة �ل�صــجل �لـتجاري بالرقـــم 3170659 , 

وللم�صفـي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة �أمـام �لغــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 8 ر.ب : 315

هاتف رقم : 99316566

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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يحيى بن عبداللـه بن علي العلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شواء �شحار للتجارة - ت�شامنية 

يعلن يحيى بن عبد�للـه بن علي �لعلي �أنـه يقــــوم بت�صفيــة �صركـــة �أ�صو�ء �صحار للتجارة - 

ت�صامنيـــة , و�مل�صجلـــــة لــدى �أمانة �ل�صــجل �لـتجاري بالرقـــم 3168042 , وللم�صفـي وحـده 

حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة �أمـام �لغــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة 

�الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شحار - مركز الولية

�ص.ب : 490 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95162466

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

را�شد بن حميد بن حممد ال�شبلي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شيف بن �شحي بن �شيف الرو�شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلن ر��صــد بــن حميـــد بن حممــد �ل�صبلي �أنـه يقــــوم بت�صفيــة �صركـــة �صيف بن �صحي بن 

�صيــــف �لرو�صدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية  , و�مل�صجلـــــة لــدى �أمانة �ل�صــجل �لـتجـــاري 

بالرقـــم 3184994 , وللم�صفـي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة �أمـام �لغــري , وعلى 

�جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

ولية �شحار - مركز الولية

�ص.ب : 370 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95214828

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شعيد ورا�شد اأبناء حميد بن حممد ال�شبلي للتجارة - ت�شامنية 

يعلن ر��صــد بــن حميـــد بن حممــد �ل�صبلي �أنـه يقــــوم بت�صفيــة �صركـــة �صعيد ور��صـــد �أبنـــاء 

حميد بن حمــمد �ل�صبلي للتجارة - ت�صامنيـــة , و�مل�صجلـــــة لــدى �أمانة �ل�صــجل �لـتجـــاري 

بالرقـــم 3192091 , وللم�صفـي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة �أمـام �لغــري , وعلى 

�جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

ولية �شحار - مركز الولية

�ص.ب : 370 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95214828

كمــــا يدعـــــو �مل�صفــــي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعاء�تهـــــم �صـــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة را�شد بن حميد بن حممد ال�شبلي وولده للتجارة - تو�شية

يعلـن ر��صد بن حميد بن حممد �ل�صبلي �أنـــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة ر��صد بن حميد بن 

�لـتجــــاري  �ل�صــجــل  �أمانـــــة  لــــدى  , و�مل�صجلـــة  �ل�صبلــي وولــده للتجــارة - تو�صيــة  حممــد 

�لغـــــري ,  �أمــام  فـــي �لت�صفيــــة  , وللم�صفــي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة  بالرقـــم 3137279 

على  �ل�صركة  باأعمـــال  تتعلـــق  �لتــــي  �الأمــــور  كافــــة  فـي  �مل�صفـــي  مر�جعـــة  �جلميــع  وعلى 

�لعنو�ن �الآتـي :

ولية �شحار - مركز الولية

�ص.ب : 370 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95214828

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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خمي�ص بن �شيف بن زايد اخلنب�شي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شعيد بن را�شد اخلنب�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية 

يعلن خميــ�ش بن �صيــف بن ز�يد �خلنب�صي �أنـه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة �صعــــيد بـــن ر��صـــــد 

�خلنب�صي و�صريكه للتجـــارة - ت�صامنيـــة  , و�مل�صجلـــــة لــدى �أمانة �ل�صــجل �لـتجـــاري بالرقـم 

8055149 , وللم�صفـي وحـده حــق متثيـــل �ل�صركة فـــي �لت�صفيـة �أمـام �لغــري , وعلى �جلميــع 

مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

ولية الربميي - مركز الولية

�ص.ب : 368 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99246881

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

�شالح بن ذياب بن �شلطان الربطماين

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة دانة الوثبة للتجارة - ت�شامنية  

يعلــن �صالح بن ذيــاب بـــن �صلطـــان �لربطمانـــي �أنــــه يقــــوم بت�صفيــــة �صركـــة د�نــــة �لوثبـــة 

  ,  1051012 �لـتجـــاري بالرقـــــــم  �ل�صــجل  �أمانـــة  لـــدى  , و�مل�صجلــــــة  للتجـــــارة - ت�صامنيـــــة 

فـــي  �ل�صركة  حــق متثيـــل  وللم�صفـي وحـده   , 2017/12/28م  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا التفاق 

�أمـام �لغــري , وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفـــي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــــي تتعلـــق  �لت�صفيـة 

باأعمـــال �ل�صركة على �لعنو�ن �الآتـي :

املحيول - ولية منح

�ص.ب : 251 ر.ب : 619

هاتف رقم : 99741865

بادعاء�تهـــــم �صــد  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  �مل�صفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة مناظر اجلازر للتجارة - ت�شامنية

يعلــن �صالـــح بن ذيـــاب بن �صلطـــان �لربطمانـــي ب�صفــتــــه �مل�صـفي ل�صركـــة مناظــر �جلـــازر 

للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لتجـاري بالرقم 1105829 , عن �نتهاء 

�ملـــادة )27( من قانون  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال 

�ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�شفــــي

في�شل بن حممد بن �شامل العرميي

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة اأ�شداف ال�شاخمية ال�شاملة - تو�شية

يعلن في�صــل بن حممــد بن �صالــم �لعرميــي ب�صفــتـــه �مل�صفــي ل�صركـــة �أ�صــد�ف �ل�صاخمــية 

عن   ,  1204095 بالرقـــم  �لتجـــــاري  �ل�صجـــل  �أمانـــة  لدى  و�مل�صجلـــة   , تو�صية   - �ل�صاملة 

�نتهـــاء �أعمــال �لت�صفيــة وزو�ل �لكيـــان �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام �ملـــادة )27( من 

قانون �ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�شفــــي

خمي�ص بن را�شد بن م�شعود احلامتي

اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

ل�شركة �شامل احلامتي وخمي�ص احلامتي للتجارة - ت�شامنية

يعلن خمي�ش بن ر��صد بن م�صعود �حلامتي ب�صفــتــه �مل�صفي ل�صركـة �صامل �حلامتي وخمي�ش 

�حلامتي للتجارة - ت�صامنية , و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لتجـاري بالرقم 1756931 , 

�ملـــادة )27(  �لقانونـــي لل�صركـــة وفقــا الأحكـــام  �لكيـــان  �لت�صفيــة وزو�ل  �أعمــال  �نتهاء  عن 

من قانون �ل�صركات �لتجارية رقم 74/4 .

امل�شفــــي
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