
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1231(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات 

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                              وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه

�سـادر فـــي 2018/2/5 بتحديد الر�سـوم والأثمـان  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/32 

والتاأمينـــات وال�سمانـــــات املاليـــة التـي حت�سلهـــا 

وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه .

  وزارة ال�سحــــــة

�ســــادر فـــي 2018/2/14 باإ�سدار لئحة �سوابط  قــــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/29 

الت�سريح للأطباء العاملني باملوؤ�س�سات الطبية 

احلكوميــة املدنيــة للعمــل فـي املوؤ�س�ســات الطبيـــة 

اخلا�سـة فــي غيـر اأوقـات العمـل الر�سميـة .

                                                          الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

�ســـادر فــــي 2018/2/11 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام  قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/6 

                                                           لئحــــــة �ســــــوؤون املوظفـيـــــن بالهيئــــــة العمانيــــــة 

للعتمــــاد الأكادميـــي .

                                         مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ وظفـار 

ا�ستـــــــدراك

رقم 

ال�سفحة

الأحـــد 1 جمادى الثانيـــة 1439هـ                                            املـوافــــــق 18 فربايـــــــر 2018م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

اإعلن ب�ساأن ت�سجيـل النماذج ال�سناعية .

الإعــلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة .

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ض بالنتفاع .

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها .

اإعلن ب�ساأن جتديــد مــدة حمايـــة النماذج ال�سناعية .

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة .

ا�ستـــــــدراك .

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

اإعلن عن طرح املناق�سة رقم 2018/3 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهيل و�سعيد ك�سوب للتجارة .

اإعـــلن عـــن بـــدء اأعمــال الت�سفيـــة ل�سركـــة بخيـــت بـــن حممــد بــن م�سلـــم الرا�ســدي 

للتجارة - تو�سيــــة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سامل بن حممد بن �سامل باعمر واإخوانه للتجارة .

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حم�سن بن رجب جمعان النوبي و�سريكه للتجارة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنـوم هيمـاء للتجـارة واملقــــاولت .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد بن حممد بن ح�سن احلريزي وولده للتجارة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الأوتاد الذهبية املتحــدة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممــد ونا�ســـر و�سركاه للتجـارة واملقـاولت .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تـلل ذهبـان للتجـــارة واملقــــاولت .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تلل م�سقط العاملية .
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اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة طرفيــت املتحـــدة للتجارة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة القو�ض الف�سي للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حمـد بن عبداللـه امل�سايخي و�سريكه للتجارة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة برهانــــي الدوليـــة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الفيافــي ملقــاولت البنــاء �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع �سواحل ال�سط للتجارة - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ريـا�ض الفيـا�ض للتجـارة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ميا�ســم م�سقــط للتجـارة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنوم وادي عاهن للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ن�سيم وادي عاهن للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املـلح الوطنيـــة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبـو وجـدان العلـوي للتجــارة - تو�سيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الور�سة املركزية خلدمات ال�سيارات واملعدات 

الطرفية - ت�سامنية .

اإعـــلن عــن بــدء اأعمــــال الت�سفيـــة ل�سركـــة منجـرة الوليـة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ملمح اخلليج للتجارة - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مـروج اأبهـا للتجـارة واملقـاولت �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الزوايا الأربع املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة راك �سحـار للتجـارة واملقـاولت - تو�سيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الدوانيـج للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعــلن عــــن بـــــدء اأعمـــال الت�سفيــة ل�سركـــة اإعمـــار �سنـــا�ض احلديثــــة للتجــــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة لوؤلـوؤة �سنعـاء للتجـارة واملقـاولت �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ها�سم بن حممد بن الكوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
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رقم 
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اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سمـال الهجـر للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي بن عو�ض بن خمي�ض العلـوي و�سريكــه 

للتجــارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو احل�سن املقاحمي للتجارة - تو�سية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نا�سر وعلي احلجري للتجارة - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفيــة ل�سركــــة �سليمـــــان بن �سعــــيد بـــن اأحـــمد املحمـــودي 

و�سريكـــه للتجارة واملقـاولت .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد بن �سعيد املحمودي و�سريكته للتجارة 

واملقاولت .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ابن املحمودي الدولية �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة روابـــي الغلجـــي للتجارة  .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حمــود ويــا�ســر اأبنــاء �سالــم بن حمــود احلجــري 

للتجارة - ت�سامنيــة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العليـة الوطنيـة للتجـارة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علـي بن اإبراهيـم بن اأحمـد الربيكـي و�سريكه 

للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمــــال الت�سفيـــة ل�سركـــة علـي بن مو�سـى بن �سلمـان النعيمـي و�سريكتـه 

للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سفـاف جمـز للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعاع البيـرق املميز للتجـارة - تو�سيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة هم�ســات النجـــاح للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �ساحل هرمز التجارية - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبـو هلل الغلبـي التجاريـــة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة تـوام احلديثـة - ت�سامنيـة .
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اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ابـن امل�سعـودي للتجارة - تو�سيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ابن حمد العي�سائـي للتجـارة - ت�سامنية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع خور ر�سل املتحدة للتجارة - تو�سية .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة خطـوط الطيـف للتجـارة �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سامل بن حميد بن �سامل الهندا�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعـلن عن بــدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركـــة مركز �ساطئ �سحار للت�سوق �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفيــة ل�سركـــة اأبو م�سعـب اليعقوبـي �ض.م.م .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جنائـن اخلطو للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اجليـل اجلديـد للتجارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة الظاهـــرة الذهبيــــة للتجـارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�سنـع اأ�سبـاغ �سحـار .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سفـاف الغافتـني - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ريا�ض ه�سا�ض للتجارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأدغــال الداخليـة - ت�سامنيـة .

 - واملــقــاولت  للتجارة  ال�سافـي  الـــوادي  ل�سركة  الت�سفية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــــلن 

ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سعـاع القمـر الذهبيـة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة البيـرق الوطنـي - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأجماد احلبل للتجارة واملقاولت - ت�سامنيـة

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اخلمي�سي واحلرا�سي للتجارة - ت�سامنيـة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سقــور �سمائـــل للتجـارة - ت�سامنيـــة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممـود بن حممـد الغافـري و�سريكـه للتجـارة - 

ت�سامنيـــة .

اإعـلن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة �سهول ال�سرقية املتحدة �ض.م.م .





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وزارة البلديــات الإقليميــة ومــوارد امليــاه

قــــرار وزاري

رقـم 2018/32

بتحديـد الر�سـوم والأثمـان والتاأمينـات 

وال�سمانــات املاليـة التي حت�سلهـا وزارة البلديـات الإقليميـة ومـوارد امليـاه

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

واإىل قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/96 ،

واإىل لئحة تنظيم املباين ال�سادرة بالقـرار الوزاري رقــم 2000/48 ،

واإىل لئحـة تنظيـم ومراقبـة الالفتـات والإعــالنــات التجاريــة ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري 

رقــم 2000/143 ،

واإىل القرار الوزاري رقم 2001/179 بفر�ض ر�سوم بلدية ،

واإىل لئحة تنظيـم الآبـار والأفالج ال�ســـــادرة بالقـــــرار الوزاري رقــــم 2009/3 ،

واإىل لئحة ال�سـرتاطات ال�سـحيـة اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ال�سـادرة 

بالقــــرار الــوزاري رقــــم  2016/29 ،

واإىل موافقة وزارة املـالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتدد الر�سوم التي حت�سلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه وفقا للمالحق ) 1 - 11 ( 

املرفقة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

املــادة الثانيــــة

يحدد ثمن ال�ستمارات اخلا�سة بالرقابة ال�سحية ، وا�ستمارات ال�سوؤون الفنية ، وا�ستمارات 

موارد املياه وفقا للمالحق اأرقام ) 12 - 14 ( املرفقة .

املــادة الثالثــــة

حتدد التاأمينات وال�سمانات املالية وفقا للملحق رقم ) 15 ( املرفق .

املــادة الرابعــــة

مع عدم الإخالل بــاأي عقوبــة اأ�ســـد ينـــ�ض عليهـــا قانـــون اآخـــر ، تفـــر�ض علـــى مــن يتخلــف 

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

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

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

الر�سم امل�ستحق وفقا لأحكام هذا القرار .

املــادة اخلام�ســة

يلغــى القــرار الـــوزاري رقـــم 2001/179 امل�ســـار اإليـــه ، كمـــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املــادة ال�ساد�ســة

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

�ســـدر فـي : 18 من جمادى الأوىل 1439هـ

املوافـــــــق :   5  من فبـرايـــــــــــــــــر 2018م

                           اأحـمـد بن عـبـداللـه بن مـحمـد ال�سحي

     وزيــــر البلديــــات الإقليميــــــة ومــــــوارد امليـــــاه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

امللحــق رقـــم ) 1 (

الر�ســوم البلديــة علــى الأن�سطــة املهنيــة والتجاريــة

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

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1

زراعة احلبوب ) با�ستثناء الأرز ( ، 

واملحا�سيل البقولية والبذور الزيتية
100

100زراعة الأرز2

100زراعة اخل�سراوات والبطيخيات واجلذور والدرنات3

100زراعة ق�سب ال�سكر4

5000زراعة التبغ5

100زراعة حما�سيل الألياف6

100زراعة املحا�سيل الأخرى غري الدائمة7

100زراعة الأعناب 8

100زراعة الفواكه املدارية و�سبه املدارية9

100زراعة احلم�سيات ) املوالح (10

100زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة11

100زراعة اأ�سجار و�سجريات الفواكه الأخرى واجلوزيات12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100زراعة الثمار الزيتية13

100زراعة حما�سيل امل�سروبات14

15
زراعة التوابل واملحا�سيل العطرية

 وحما�سيل العقاقري واملحا�سيل ال�سيدلنية
100

100زراعة املحا�سيل الدائمة الأخرى16

50اإكثار النباتات ) امل�ساتل (17

1000تربية املا�سية واجلامو�ض  18

100تربية اخليول واحليوانات اخليلية الأخرى19

100تربية اجلمال واحليوانات اجلملية20

100تربية ال�ساأن واملاعز21

1000تربية الدواجن ) ال�سركات الكبرية (22

23
تربية الدواجن 

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

100تربية احليوانات الأخرى24

100الزراعة املختلطة25

100اأن�سطة الدعم لإنتاج املحا�سيل26

تابع امللحق رقم )1( : 1 - اأن�سطــة الزراعــة واحلراجـــة و�سيـــد الأ�سمـــاك ) التجاريـــة (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأن�سطة الدعم لالإنتاج احليواين27

100اأن�سطة حما�سيل بعد احل�ساد28

100معاجلة البذور للتكاثر29

100ال�سيد والقن�ض واأن�سطة اخلدمات املت�سلة30

100زراعة الأحراج واأن�سطة احلراجة الأخرى31

100قطع الأخ�ساب32

100جمع منتجات الأحراج غري اخل�سبية33

100خدمات الدعم للحراجة34

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

250�سيد اأ�سماك املياه العذبة36

150تربية املائيات البحرية37

150تربية املائيات فـي املياه العذبة38

50ذبح وتهيئة الدواجن والأرانب والطيور39

40
اأن�سطة حدائق النباتات 

وحدائق احليوانات واملحميات الطبيعية
250

تابع امللحق رقم )1( : 1 - اأن�سطــة الزراعــة واحلراجـــة و�سيـــد الأ�سمـــاك ) التجاريـــة (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

2 - اأن�سطـــة التعديـــن وا�ستغــــالل املحاجـــــر

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500تعدين الفحم القا�سي ) الأنفراثيت (1

1500تعدين الليغنيت2

1500ا�ستخراج النفط اخلام3

1500ا�ستخراج الغاز الطبيعي4

1500تعدين ركازات احلديد5

1500تعدين ركازات الفلزات غري احلديدية الأخرى6

1500تعدين ركازات اليورانيوم والثوريوم7

1500ا�ستغالل املحاجر ل�ستخراج الأحجار والرمال والطفل8

1500اأن�سطة التعدين وا�ستغالل املحاجر 9

1500تعدين املعادن الكيميائية ومعادن الأ�سمدة10

1500ا�ستخراج اخلث11

100ا�ستخراج امللح12

1500اأن�سطة الدعم ل�ستخراج النفط والغاز الطبيعي13

1500اأن�سطة دعم الأعمال الأخرى للتعدين وا�ستغالل املحاجر14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500جتهيز وحفظ اللحوم1

250ت�سغيل امل�سالخ ) ذبح وتهيئة حلوم املوا�سي (2

250تربيد وجتميد اللحوم3

250جتهيز وحفظ ال�سمك والق�سريات والرخويات4

5
جتهيز وحفظ الأ�سماك

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

500جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�سراوات6

250حت�سري اأو تعليب اأو حفظ الفواكه وع�سريها7

8
حت�سري اأو تعليب اأو حفظ 

اخل�سراوات الطازجة اأو املطبوخة وع�سريها
250

100تربيد وجتميد الفواكه واخل�سراوات9

150جتفيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها10

150حفظ وحتمي�ض وتعبئة املك�سرات باأنواعها11

1000�سنع رقائق البطاط�ض12

1000�سنع الزيوت والدهون النباتية واحليوانية13

1000تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها14

1000�سنع منتجات الألبان15

1000جتهيز وب�سرتة وتعبئة احلليب واللنب الطازج16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع احلليب املجفف ) البودرة ( واملكثف17

500�سنع املثلجات ) الآي�ض كرمي (18

19
�سنع منتجات طواحني احلبوب

) �سركات (
1500

20
�سنع منتجات طواحني احلبوب

) حمالت (
150

21
طحن وتعبئة احلبوب ) قمح ، ذرة ، �سعري (

) ال�سركات (
1500

22
طحن وتعبئة احلبوب ) قمح ، ذرة ، �سعري (

) املحالت (
100

1000�سنع الن�سا ومنتجات الن�سا23

250�سنع منتجات املخابز ) اآيل (24

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

50�سنع منتجات املخابز ) يدوي (26

150�سنع خبز الأكالت التقليدية ورقائق املعجنات النية27

28
�سنع املنتجات اخلفيفة مثل :

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

250�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه29

50خمبز يدوي ) تنور (30

250�سنع املتاي31

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250اأن�سطة اأخرى خا�سة ب�سنع منتجات املخابز32

1000�سنع ال�سكر33

1000�سنع الكاكاو وال�سوكولتة واحللويات ال�سكرية34

150�سنع احللوى العمانية35

36
�سنع املعكرونة و�سرائط املعكرونة 

والك�سك�سي واملنتجات الن�سوية املماثلة
1000

200�سنع العجائن املح�سوة املطبوخة اأو غري املطبوخة37

150�سنع وجبات واأطباق جاهزة38

1000�سنع منتجات الأغذية الأخرى 39

500حتمي�ض النب اأو طحنه اأو تعبئته و�سنع بدائل النب40

500تكرير وطحن ملح الطعام41

42
�سنع خال�سات ومك�سبات الطعم 

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

150طحن وتعبئة البهارات والتوابل43

1000�سنع الأعالف احليوانية املح�سرة44

45
�سنع امل�سروبات غري الكحولية ، 

اإنتاج املياه املعدنية واملياه الأخرى املعباأة فـي زجاجات
1000

5000�سنع منتجات التبغ46

250حت�سري وغزل األياف املن�سوجات47

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500غزل وحت�سري اخليوط ال�سناعية كالنايلون والديلون48

500ن�سج املن�سوجات49

250اإمتام جتهيز املن�سوجات50

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

52

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

والأغطية املنزلية مثل : املالءات ، اأكيا�ض الو�سائد ، 

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

 واأنواع البيا�سات الأخرى 

500

75ق�ض وتف�سيل ال�ستائر53

54
ق�ض وتف�سيل اخليام والأ�سرعة وال�سالت 

واأغطية ال�سيارات والأثاث والآلت والب�سائع ) �سركات (
1000

55

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

واأغطية ال�سيارات والأثاث والآلت والب�سائع 

) حمالت (

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

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500تف�سيل وخياطة املالب�ض الع�سكرية61

1000�سنع وتف�سيل مالب�ض الرجال والن�ساء والأطفال الأخرى62

100�سنع وتف�سيل الكمة العمانية63

75تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية64

65

�سنع حقائب الأمتعة وحقائب اليد وما �سابهها ، 

وال�سروج والأعنة

1000

1000�سنع الأحذية ) امل�سانع (66

50�سنع الأحذية ) املحالت (67

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 

والأوعية امل�سنوعة من الورق والورق املقوى

500

72

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

 من الورق اأو من الورق املقوى ) غري مموج (

500

73

�سنع اأوعية التغليف الأخرى 

) علب حفظ امللفات ، اأغلفة الأ�سطوانات (

500

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

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

74

�سنع الورق املقوى متعدد الطبقات ) الكرتون ( 

و�سنع الورق املقوى امل�سغوط امل�ستخدم

 فـي البناء والت�سييد والأعمال الأخرى

500

500�سنع اأ�سناف اأخرى من الورق والورق املقوى75

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

احلفاظات ال�سحية ، �سدادات قطنية لوقف النزيف
500

77
�سنع الدفاتر والكرا�سات املدر�سية ، 

والأ�سناف املكتبية واملدر�سية والتجارية الأخرى الورقية
500

78
�سنع منتجات ورقية لالأغرا�ض املنزلية مثل :

 الأطباق والأكواب وال�سواين 
500

79
�سنع ورق الزينة 

والورق ال�سناعي وورق اجلدران والتف�سيل 
500

80
طباعة الألبومات 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 والأنواع الأخرى

500

500الطباعة82

83

الطباعة با�ستخدام الآلت النا�سخة 

واحلا�سب الآيل والآلت املكتبية الأخرى مثل :

نا�سخات ال�سور اأو النا�سخات احلرارية

50

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

75الطباعة الرقمية84

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالطباعة85

75جتليد الكتب وامل�ستندات86

75جتهيز واإعداد حروف الطباعة87

75ا�ستن�ساخ و�سائط الإعالم امل�سجلة88

75ا�ستن�ساخ برامج احلا�سب الآيل اجلاهزة ) �سوفت وير ( 89

500�سنع منتجات اأفران الكوك90

1500�سنع املنتجات النفطية املكررة91

1500م�سافـي النفط وم�ستقاته92

93
�سنع اأنواع الوقود ال�سائلة 

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

1000�سنع املواد الكيميائية الأ�سا�سية94

1000�سنع الأ�سمدة واملركبات الأزوتية95

1000�سنع اللدائن واملطاط الرتكيبي فـي اأ�سكالها الأولية96

97
�سنع مبيدات الآفات واملنتجات الكيميائية

 الزراعية الأخرى
1000

98
�سنع الدهانات والورني�سات والطالءات املماثلة ، 

واأحبار الطباعة واملعاجني امل�ستكية
1000

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

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

والتلميع ، والعطور وم�ستح�سرات التجميل
1000

250�سنع وجتهيز البخور100

1000�سنع املنتجات الكيميائية الأخرى 101

1000�سنع الألياف ال�سطناعية102

103
�سنع املواد ال�سيدلنية

 واملنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية
1000

104
�سنع الإطارات والأنابيب املطاطية ، وجتديد الأ�سطح 

اخلارجية لالإطارات املطاطية واإعادة بنائها
1000

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

1000�سنع املنتجات املطاطية الأخرى106

1000�سنع املنتجات اللدائنية107

108
�سنع منتجات من اللدائن مثل : 

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

1000�سنع الزجاج واملنتجات الزجاجية109

1000�سنع املنتجات املعدنية الالفلزية الأخرى 110

1000�سنع املنتجات احلرارية111

1000�سنع املنتجات الطفلية الإن�سائية112

1500�سنع الأ�سمنت بكافة اأنواعه113

1000�سنع املنتجات الأخرى من البور�سلني واخلزف114

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1000�سنع الأ�سمنت واجلري واجل�ض115

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

1500قطع وت�سكيل و�سقل الأحجار117

1000�سنع احلديد القاعدي وال�سلب118

1500�سنع الفلزات الثمينة وغري احلديدية القاعدية119

1500�سبك احلديد وال�سلب120

500�سبك املعادن غري احلديدية121

122

�سبك املعادن غري احلديدية مثل : 

الأملنيوم والزنك والنحا�ض 

) منتجات تامة ون�سف تامة ال�سنع (

1500

1500�سنع املنتجات املعدنية الإن�سائية123

124

�سنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�سنوعة من اأجزاء 

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

النوافذ والأبواب وال�سالمل واملظالت واأ�سغال معدنية 

مماثلة ) ور�ض احلدادة (

150

150ور�ض الأملنيوم125

1500�سنع ال�سهاريج واخلزانات والأوعية من املعادن126

127
�سنع مولدات البخار ،

 با�ستثناء مراجل التدفئة املركزية باملياه ال�ساخنة
1500

1500�سنع الأ�سلحة والذخائر128

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

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

ميتالورجيا امل�ساحيق
1000

250معاجلة وطلي املعادن ، املعاجلة بالآلت130

131
�سنع اأدوات القطع 

والعدد اليدوية والأدوات املعدنية العامة
1000

50ن�سخ املفاتيح132

250ال�سيوف واجلنبيات والأ�سلحة والذخائر املماثلة133

75�سنع اخلناجر العمانية134

1500�سنع منتجات املعادن امل�سكلة الأخرى 135

1500�سنع املكونات واللوحات الإلكرتونية136

1500�سنع احلوا�سيب واملعدات امللحقة137

1500�سنع معدات الت�سالت138

1500�سنع الإلكرتونيات ال�ستهالكية139

1500�سنع معدات القيا�ض والختبار واملالحة والتحكم140

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

142
�سنع معدات الت�سعيع 

واملعدات الكهربائية الطبية والعالجية
1500

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

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

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

145
�سنع املحركات واملولدات واملحولت الكهربائية 

واأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم فيها
1500

1500�سنع البطاريات واملراكم146

1500�سنع كابالت الألياف الب�سرية147

148
�سنع الأ�سالك والكابالت الكهربائية 

والإلكرتونية الأخرى
1500

1500�سنع اأجهزة الأ�سالك149

1500�سنع معدات الإ�ساءة الكهربائية150

1500�سنع الأجهزة الكهربائية املنزلية151

1500�سنع املعدات الكهربائية الأخرى152

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 الأخرى
1500

156
�سنع املحامل والرتو�ض 

وعنا�سر اأجهزة التع�سيق ونقل احلركة
1500

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

1500�سنع معدات الرفع واملناولة158

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

159
�سنع الآلت واملعدات املكتبية 

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

1000�سنع العدد اليدوية التي تعمل بالطاقة160

1500�سنع الآلت الأخرى متعددة الأغرا�ض161

1500�سنع الآلت الزراعية واآلت احلراجة162

1500�سنع اآلت ت�سكيل املعادن والعدد الآلية163

1500�سنع اآلت ت�ستعمل فـي امليتالورجيا164

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

1500�سنع اآلت جتهيز الأغذية وامل�سروبات والتبغ166

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

1500�سنع اآلت اأخرى لأغرا�ض خا�سة168

1500�سنع املركبات ذات املحركات169

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

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

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 والآلت املت�سلة بها175

1500�سنع مركبات القتال الع�سكرية176

1500�سنع الدراجات النارية177

1500�سنع الدراجات العادية والكرا�سي املتحركة178

1500�سنع معدات النقل الأخرى 179

1000�سنع الأثاث180

181

تنجيد الأثاث مثل :

 املراتب ، املجال�ض العربية ، املجال�ض الأفرجنية 

75

1000�سنع املجوهرات والأ�سناف املت�سلة182

1000�سنع املجوهرات املقلدة والأ�سناف املت�سلة183

1500�سنع الآلت املو�سيقية184

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500�سنع اأدوات الريا�سة185

1500�سنع الألعاب واللعب186

187

�سنع الأدوات وامل�ستلزمات الطبية 

التي ت�ستخدم فـي عالج الأ�سنان

1500

1500�سنع منتجات اأخرى 188

250اإ�سالح منتجات املعادن امل�سكلة189

100اإ�سالح الآلت190

75اإ�سالح املعدات الإلكرتونية والب�سرية191

75اإ�سالح املعدات الكهربائية192

75اإ�سالح و�سيانة �ساحنات البطاريات193

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

150اإ�سالح املعدات الأخرى195

150تركيب الآلت واملعدات ال�سناعية196

تابع امللحق رقم )1( : 3 - ال�سناعــــــات التحويليـــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

4 - اإمــدادات الكهربـــاء والغـــاز والبخـــار وتكييـــف الهــــواء

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

1500توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها1

2
�سنع غاز ال�ست�سباح ، 

وتوزيع اأنواع الوقود الغازية عن طريق اأنابيب رئي�سية
1000

3
توزيع اأنواع الوقود الغازية 

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

1000تو�سيل الوقود البخاري وتكييف الهواء4

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

5 - اإمـدادات امليـاه ، واأن�سطـة ال�سـرف ال�سحي واإدارة النفايات ومعاجلتهـا

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500جتميع املياه ومعاجلتها وتو�سيلها1

1500حتلية املياه2

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50نقل وبيع مياه ال�سرب3

500ال�سرف ال�سحي4

100جمع النفايات غري اخلطرة5

500جمع النفايات اخلطرة6

100التخل�ض من املخلفات ال�سناعية اخلطرة7

500معاجلة النفايات غري اخلطرة وت�سريفها8

1000معاجلة النفايات اخلطرة وت�سريفها9

1000ا�سرتجاع املواد10

11

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الفلزية 

واأ�سناف املعادن ل�ستخدامها كمواد اأولية

150

12

اأن�سطة اأخرى لإعادة دوران النفايات 

واخلردة الفلزية ) املعدنية (

150

13

جتهيز ومعاجلة النفايات واخلردة الالفلزية 

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

150

150اأن�سطة املعاجلة وخدمات اإدارة النفايات الأخرى14

تابع امللحق رقم )1( : 5 - اإمدادات املياه ، واأن�سطة ال�سرف ال�سحي واإدارة النفايات ومعاجلتهـــا
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

6 - الت�سييــــــــد

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

ت�سييــد املبانــــي

1

مقاولت البناء 

) ال�سركات العاملية وما فـي حكمها ( 

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

1500

300الدرجة املمتازة2

250 الدرجة الأوىل3

150 الدرجة الثانية4

100 الدرجة الثالثة والرابعة5

500ت�سييد الطرق وال�سكك احلديدية6

7

مقاولت اإن�ساء الطرق 

) ت�سمل ال�سوارع واجل�سور والأنفاق (

500

500اإن�ساء واإ�سالح املطارات واملرافئ8

500ت�سييد امل�ساريع اخلا�سة باملنافع9

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

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

100الهدم12

100حت�سري املوقع13

100اأعمال احلفر وردم الأرا�سي وت�سويتها14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100تنظيف وت�سوية املوقع15

75الرتكيبات الكهربائية16

75اأعمال ال�سمكرة والتدفئة وتكييف الهواء17

75تركيبات اإن�سائية اأخرى18

75اإكمال املباين وت�سطيبها19

75تاأجري الرافعات التي ي�سغلها عامل20

75تاأجري اآلت ومعدات الت�سييد الأخرى التي ي�سغلها عامل21

7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات والدراجات الناريـة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

بيع املركبات ذات املحركات

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 الأخرى 

)ت�سمل الأونا�ض والرافعات و�سيارات الإ�سعاف (
1500

تابع امللحق رقم )1( : 6 - الت�سييــــــــد
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

�سيانة واإ�سالح املركبات ذات املحركات

150اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات5

100اإ�سالح ميكانيك املركبات6

100حمطات غ�سيل وت�سحيم املركبات7

بيع قطع غيار املركبات ذات املحركات وملحقاتها

100بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات8

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

100بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات10

بيع و�سيانة واإ�سالح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها

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 املواد اخلام الزراعية واحليوانات احلية باجلملة14

150البيع باجلملة للفواكه واخل�سراوات15

150البيع باجلملة ملنتجات الألبان والبي�ض16

17
البيع باجلملة 

لزيوت الطعام والدهون النباتية واحليوانية
150

18
البيع باجلملة 

للحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك
150

تابع امللحق رقم )1( :  7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

19
البيع باجلملة 

لل�سكر وال�ساي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح
150

150البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز20

1500البيع باجلملة لل�سجائر والتبغ ومنتجاته 21

22
البيع باجلملة 

للم�سروبات الغازية والع�سائر واملياه املعدنية
150

150البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة23

24
اأن�سطة اأخرى خا�سة

 ببيع الأغذية وامل�سروبات والتبغ باجلملة
1500

150بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية باجلملة25

150بيع ال�سلع املنزلية الأخرى باجلملة26

27
بيع احلوا�سيب واملعدات الطرفية 

للحوا�سيب والربجميات باجلملة
100

28
بيع املعدات الإلكرتونية 

ومعدات الت�سالت وقطع غيارها باجلملة
150

150بيع الآلت واملعدات واللوازم الزراعية باجلملة29

150بيع الآلت واملعدات الأخرى باجلملة30

31
بيع اأنواع الوقود ال�سلبة وال�سائلة والغازية 

وما يت�سل بها من منتجات باجلملة
150

تابع امللحق رقم )1( :  7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150بيع املعادن وركازات املعادن باجلملة32

33
بيع مواد البناء واملواد الإن�سائية املعدنية 

ومعدات ال�سباكة والتدفئة ولوازمها باجلملة
250

34
بيع النفايات واخلردة 

وغري ذلك من املنتجات غري امل�سنفة 
150

150جتارة اجلملة غري املتخ�س�سة35

36
البيع بالتجزئة فـي املتاجر غري املتخ�س�سة

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

250اجلمعيات التعاونية37

3000الأ�سواق املركزية وما �سابهها38

50حمالت البقالة39

150الربادات40

100التموينات41

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

1500جممعات جتارية ا�ستهالكية43

100بيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة44

45
اأن�سطة اأخرى خا�سة 

ببيع الأغذية بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة
1000

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

تابع امللحق رقم )1( :  7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

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

250تزويد ال�سفن بالوقود51

52

بيع احلوا�سيب 

واملعدات الطرفية للحوا�سيب ، والربجميات ، 

ومعدات الت�سالت ، 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 الأدوات 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

تابع امللحق رقم )1( :  7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

58

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

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة

) معر�ض (

250

59

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

بالتجزئة فـي املحالت املتخ�س�سة

) حمل (

100

60

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية والأثاث 

ومعدات الإ�ساءة وغريها من الأ�سناف املنزلية 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ) معر�ض (

250

61

البيع بالتجزئة لالأجهزة الكهربائية املنزلية والأثاث 

ومعدات الإ�ساءة وغريها من الأ�سناف املنزلية

 فـي املتاجر املتخ�س�سة ) حمل (

100

62

بيع الكتب وال�سحف والأدوات املكتبية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة

50

63

بيع الت�سجيالت املو�سيقية 

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

50

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

75بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 65

تابع امللحق رقم )1( :   7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

66
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سناف اجللدية

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

67
بيع امللبو�سات والأحذية والأ�سناف اجللدية 

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

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

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

69
بيع الب�سائع اجلديدة الأخرى

 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

72
البيع بالتجزئة 

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

73
البيع بالتجزئة 

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

74
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سالمة
150

75
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ومواد حربية
150

تابع امللحق رقم )1( :  7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

76
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لآلت ومعدات املطابع
150

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

78
البيع بالتجزئة 

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

79
البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

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

80

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لالآلت 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

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

83
البيع بالتجزئة 

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

100بيع الب�سائع امل�ستعملة بالتجزئة84

100البيع بالتجزئة لقطع الغيار امل�ستعملة85

86
بيع الأغذية وامل�سروبات 

ومنتجات التبغ بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق
100

تابع امللحق رقم )1( :   7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

87
بيع املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية 

بالتجزئة فـي الأك�ساك والأ�سواق
75

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

89
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأجهزة املالحة
150

90
البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لأدوات ومعدات املوانئ
250

91
البيع بالتجزئة عن طريق بيوت 

تنفيذ طلبات ال�سراء اأو عن طريق الإنرتنت
100

92
اأنواع البيع بالتجزئة الأخرى 

خارج املتاجر والأك�ساك والأ�سواق
150

8 - النقــــل والتخزيـــــن

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

500نقل الركاب بال�سكك احلديدية فيما بني املدن1

500نقل الب�سائع بال�سكك احلديدية2

100النقل الربي للركاب فـي املدن وال�سواحي3

تابع امللحق رقم )1( :  7 - جتـارة اجلملة والتجزئة ، اإ�سـالح املركـبات ذات املحركات       

والدراجات الناريـة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأنواع النقل الربي الأخرى للركاب4

150النقل الربي للركاب املحدد مبواعيد ) النقل العام (5

100النقل الربي للب�سائع6

500النقل بخطوط الأنابيب7

100ت�سغيل و�سيانة حمطات ال�سخ وخطوط الأنابيب8

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

500النقل اجلوي للب�سائع14

100التخزين15

100اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل الربي16

17
اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فيها �سحب ونقل ال�سيارات العاطلة ( ) الأفراد (
50

18
اأن�سطة اجلر وامل�ساعدة على الطريق 

) مبا فيها �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

تابع امللحق رقم )1( : 8 - النقــــل والتخزيـــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل املائي20

250اأن�سطة اخلدمات املت�سلة بالنقل اجلوي21

100مناولة الب�سائع22

250اأن�سطة دعم النقل الأخرى23

100اأن�سطة الربيد24

100اأن�سطة �سركات نقل الربيد اخلا�سة25

9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

الفنادق واملنتجعات

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

تابع امللحق رقم )1( : 8 - النقــــل والتخزيـــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100بيوت ال�سباب8

150ال�ساليهات وال�سرتاحات9

150تاأجري وحدات اقت�سام الوقت10

100بيوت ال�سيافة11

100النزل الرتاثية12

100النزل اخل�سراء13

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

15

اأماكن املخيمات واملتنزهات الرتفيهية التي تتيح مكانا 

لل�سيارات واملتنزهات التي تتيح مكانا للمقطورات

100

100مرافق الإقامة الأخرى) بيوت الطلبة والطالبات (16

100اأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة17

املطاعـــم

500مطاعم عاملية و�سياحية18

250مطاعم فئة اأوىل 19

150مطاعم فئة ثانية20

100مطاعم فئة ثالثة21

تابع امللحق رقم )1( : 9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100حمالت الوجبات ال�سريعة22

50حمالت البوظة ) الآي�ض كرمي (23

100حمالت �سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية24

50حمالت �سوي اللحوم ) امل�ساكيك (25

50بيع الذرة26

75املقاهي التي تقدم وجبات الطعام اأ�سا�سا27

28

اأن�سطة اأخرى خا�سة 

باأن�سطة املطاعم وخدمات الأطعمة املتنقلة

100

150مقهى عاملي29

150تقدمي وجبات الطعام فـي املنا�سبات30

150اأن�سطة خدمات الطعام الأخرى31

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

50اأن�سطة تقدمي امل�سروبات33

50املقاهي34

4000مقهى تقدمي �سي�سة ) الأرجيلة (35

1500البارات36

تابع امللحق رقم )1( :- 9 - اأن�سطة الإقامة واخلدمات الغذائية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

10 - املعلومــات والت�ســالت

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50ن�سر الكتب1

250ن�سر ال�سحف واملجالت والدوريات2

100ن�سر املجالت الدورية العلمية والأدبية والتقنية3

4
ن�سر ال�سحف وغريها 

على ال�سبكة املعلوماتية )الإنرتنت(
150

150اأن�سطة الن�سر الأخرى5

100ن�سر ال�سور الفوتوغرافية والنقو�ض6

100ن�سر النماذج واملل�سقات7

150ن�سر الربجميات8

250اأن�سطة اإنتاج الأفالم والفيديو والربامج التلفزيونية9

10
اأن�سطة ما بعد الإنتاج 

لأفالم ال�سينما والفيديو والربامج التلفزيونية
100

11
اأن�سطة توزيع 

الأفالم ال�سينمائية والفيديو والربامج التلفزيونية
150

300اأن�سطة عر�ض الأفالم ال�سينمائية12

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

250الإذاعة ال�سوتية14

150اأن�سطة الربجمة والإذاعة التلفزيونية15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

16
البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية 

)الإنرتنت(
150

250اأن�سطة الت�سالت ال�سلكية17

250اأن�سطة الت�سالت الال�سلكية18

100�سيانة ال�سبكات19

100اأن�سطة الت�سالت ال�ساتلية20

100اأن�سطة الت�سالت الأخرى21

75اأن�سطة الربجمة احلا�سوبية22

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

 واإدارة املرافق احلا�سوبية
75

100اأن�سطة خدمات تكنولوجيا املعلومات واحلا�سوب الأخرى24

25
جتهيز البيانات وا�ست�سافة املواقع 

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

150بوابات ال�سبكة26

250اأن�سطة وكالت الأنباء27

150اأن�سطة خدمات املعلومات الأخرى 28

تابع امللحق رقم )1( : 10 - املعلومات والت�سالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

11 - الأن�سطـة املاليـة واأن�سطـة التاأمـني

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

250اأنواع الو�ساطة املالية الأخرى1

1500البنوك التجارية2

1000البنوك املتخ�س�سة3

200اأن�سطة ال�سركات القاب�سة4

150اأن�سطة ا�ستثمار الأموال والأوراق املالية ) اأ�سهم و�سندات (5

200التاأجري املايل6

100اأ�سكال منح القرو�ض الأخرى7

8
اأن�سطة اخلدمات املالية الأخرى ، 

با�ستثناء متويل التاأمني واملعا�سات التقاعدية 
100

200اإدارة الأ�سواق املالية9

10
اأن�سطة الو�ساطة املتعلقة 

بعقود الأوراق املالية وال�سلع الأ�سا�سية
200

200الأن�سطة الأخرى امل�ساعدة لأن�سطة اخلدمات املالية11

100تقييم املخاطر والأ�سرار12

150اأن�سطة وكالء و�سما�سرة التاأمني13

14
اأن�سطة اأخرى

 م�ساعدة للتاأمني ومتويل املعا�سات التقاعدية
150

150اأن�سطة اإدارة الأموال15

200التاأمني على احلياة16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

200التاأمني ، بخالف التاأمني على احلياة17

150اإعادة التاأمني18

12 - الأن�سطــة العقاريـة

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100الأن�سطة العقارية فـي املمتلكات اململوكة اأو املوؤجرة1

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

) و�ساطة العقارات ، تثمني املمتلكات ( 
100

13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100الأن�سطة القانونية1

100مكتب التوثيق العام2

تابع امللحق رقم )1( : 11 - الأن�سطة املالية واأن�سطة التاأمني
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

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

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

اأن�سطـة املكاتـب الرئي�سـة

100اأن�سطة اخلربة ال�ست�سارية فـي جمال الإدارة4

5
الأن�سطة املعمارية والهند�سية ، 

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

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

100مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املعمارية7

100مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية املدنية8

200مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية9

10
املكاتب الهند�سية والتقنية املتعلقة

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

100اأن�سطة تخطيط وت�سميم املناظر الطبيعية11

100الختبارات والتحليالت التقنية12

13
البحث والتطوير التجريبي 

فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سة
100

14
البحث والتطوير التجريبي فـي جمال

 العلوم الجتماعية والإن�سانية
100

100الإعالن ) اخلطاطون (15

150موؤ�س�سات ووكالت الدعاية والإعالن16

100اأبحاث ال�سوق وا�ستطالعات الراأي17

تابع امللحق رقم )1( : 13 - الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأن�سطة الت�سميم املتخ�س�سة18

100اأن�سطة الت�سوير19

100الأن�سطة املهنية والعلمية والتقنية الأخرى 20

100الأن�سطة البيطرية21

14 - اأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100تاأجري املركبات ذات املحركات1

50تاأجري ال�سلع الرتفيهية والريا�سية2

50تاأجري �سرائط واأقرا�ض الفيديو3

50تاأجري ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية الأخرى4

100تاأجري الآلت واملعدات الأخرى وال�سلع احلقيقية5

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

250تاأجري عدد واآلت ومعدات التعدين وحقول النفط7

8
تاأجري الكرفانات و�سيارات التخييم واحلاويات واملن�سات

 ) بدون �سائق (
300

100اأن�سطة وكالت الت�سغيل9

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

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأن�سطة وكالت الت�سغيل املوؤقت10

100تقدمي موارد ب�سرية اأخرى11

100اأن�سطة وكالت ال�سفر12

50اأن�سطة م�سغلي اجلولت ال�سياحية13

100خدمات احلجز الأخرى والأن�سطة املت�سلة بها14

100مكاتب التن�سيق الطبي15

100اأن�سطة الأمن اخلا�سة16

100اأن�سطة خدمات نظم الأمن17

100اأن�سطة متكاملة لدعم املرافق18

100التنظيف العام للمباين19

100اأن�سطة تنظيف املباين والتنظيف ال�سناعي الأخرى20

100الأن�سطة املتعلقة بخدمة و�سيانة وجتميل املواقع21

100اأن�سطة اخلدمات الإدارية 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 وكالت حت�سيل املدفوعات ومكاتب الئتمان26

100اأن�سطة التغليف والتعبئة27

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

75اأن�سطة خدمات الدعم الأخرى لالأعمال 29

تابع امللحق رقم )1( : 14 - اأن�سطة اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

15 - الإدارة العامة ، وال�سمان الجتماعي ، والدفاع

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100الأن�سطة العامة لالإدارة العامة1

2

تنظيم اأن�سطة تقدمي الرعاية ال�سحية والتعليم 

واخلدمات الثقافـية وغريها من اخلدمات الجتماعية ، 

فـيما عدا ال�سمان الجتماعي

100

3
تنظيم اأن�سطة ت�سيري الأعمال 

وامل�ساهمة فـي حت�سني عملياتها
50

100اأن�سطة الدفاع4

100اأن�سطة النظام العام وال�سالمة5

16 - التعليــم ) اخلـــا�ص (

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

150التعليم قبل الأ�سا�سي والتعليم الأ�سا�سي1

150التعليم الثانوي العام ) الدبلوم العام (2

150التعليم الثانوي الفني واملهني3

250التعليم العايل4

150التعليم فـي جمال الريا�سة والرتفـيه5

150التعليم الثقافـي6

100معاهد تعليم املو�سيقى7

150اأنواع التعليم الأخرى 8

100اأن�سطة دعم التعليم9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

17 - اأن�سطة �سحة الإن�سان واخلدمة الجتماعية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

300اأن�سطة امل�ست�سفـيات1

100اأن�سطة العيادات الطبية وعيادات الأ�سنان2

100الأن�سطة الأخرى فـي جمال �سحة الإن�سان3

100مرافق تقدمي الرعاية التمري�سية مع الإقامة4

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

بالتخلف العقلي وال�سحة النف�سية والإدمان
100

6
اأن�سطة تقدمي الرعاية مع الإقامة ، 

لكبار ال�سن والأ�سخا�ض ذوي الإعاقة
100

100اأن�سطة الرعاية الأخرى مع الإقامة7

8
اأن�سطة العمل الجتماعي بدون الإقامة ، 

لكبار ال�سن والأ�سخا�ض ذوي الإعاقة
100

100اأن�سطة العمل الجتماعي الأخرى بدون الإقامة 9

18 - الفنون والرتفـيه والت�سلية

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100الأن�سطة الإبداعية والفنون واأن�سطة الرتفيه1

100اأن�سطة املكتبات واملحفوظات2
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

100اأن�سطة املتاحف وت�سغيل املواقع واملباين التاريخية3

100ت�سغيل املرافق الريا�سية4

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

100تنظيم الفعاليات الريا�سية6

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

100اأن�سطة النوادي الريا�سية8

100الأن�سطة الريا�سية الأخرى9

150اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب10

100اأن�سطة الت�سلية والرتفيه الأخرى 11

19 - اأن�سطة اخلدمات الأخرى

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

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

50اإ�سالح معدات الت�سالت2

50اإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية3

50اإ�سالح الأجهزة املنزلية واملعدات املنزلية ومعدات احلدائق4

تابع امللحق رقم )1( : 18 - الفنون والرتفـيه والت�سلية
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وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمة الر�سم ال�سنوي 

بالريـال العمانـي 

مع الالفتة التجارية 

مب�ساحــة
2
 ل تزيد على 5 م

50اإ�سالح الأحذية واملنتجات اجللدية5

50اإ�سالح الأثاث واملفرو�سات املنزلية6

50اإ�سالح ال�سلع ال�سخ�سية واملنزلية الأخرى7

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

75ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل الأخرى9

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 الأخرى 13

14

اأن�سطة اأخرى خا�سة 

باأن�سطة اخلدمات ال�سخ�سية الأخرى 

100

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

امل�ستحــق  اأ�ســل الر�ســم  * حت�سب اخلدمة التف�سيلية بن�سبة )20%( ع�سريــن باملائــة مــن 
م�سافا اإىل قيمة ر�سم اخلدمة ، �سريطة األ يقل ر�سم اخلدمة التف�سيلية عن ) 50 ( 

خم�سني ريال عمانيا .

تابع امللحق رقم )1( : 19 - اأن�سطة اخلدمات الخرى
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امللحــق رقــم ) 2 (

ر�سـوم اخلدمـات البلديـة

 علـى الفنـادق واملطاعـم العامليـة وال�سياحيـــة ومراكــز فنـــون الت�سليــة

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

بالريال العماين

1

نزلء ورواد الفنادق 

وال�سقق الفندقية وال�سقق املفرو�سة 

وبيوت ال�سباب واأماكن املخيمات 

واملتنزهات الرتفـيهية التي تتيح مكانا لل�سيارات 

واملقطورات ومرافق الإقامة الأخرى واملطاعم

 واملقاهي العاملية واملطاعم امل�سجلة

  بالدرجة املمتازة والأوىل ح�سب ت�سنيف البلدية 

) با�ستثناء الدبلوما�سيني ( 

)%5(

من قيمة املبيعات 

واخلدمات

2
رواد مراكز و�سالت الت�سلية والرتفـيه والألعاب

 ودور ال�سينما وامل�سارح واحلفالت الفنية واملتاحف

)%10(

من قيمة التذاكــر

امللحــق رقــم ) 3 (

الر�سـوم  مب�سالـخ البلديـة

وعــاء الر�ســمم

قيمـة الر�سـم 

بالريال العماين

تقطيعذبح

3 3عجول / اأبقار1

44قعدان / جمال2

1.51اأغنام / ماعز3
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امللحــق رقــم )4(

 ر�ســوم اإيــواء واإعا�ســة احليوانــات ال�سائبــة

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمة الر�سم 

بالريال العماين

اإيواء الإبل والأبقار واخليول ال�سائبة واأخرى1
 15

يوميا عن كل راأ�ض

اإيواء ال�ساأن واملاعز2
 5

يوميا عن كل راأ�ض

امللحــق رقــم ) 5 (

ر�ســــوم تراخيـــ�ص البنـــاء

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

1
التدقيق على اخلرائط لل�سكن اخلا�ض 

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

2
التدقيق على اخلرائط للمباين ال�ستثمارية لكل مرت 

مربع ) اأكرث من وحدتني �سكنيتني (
200 بي�سة 

3

- امل�ساحة الزائدة على ) 50% - 80% ( بطابق ال�سطح للمباين

ال�سكنية واملباين ال�سكنية ) ال�سقق ( وال�سكنية التجارية 

والتجارية وال�سياحية ) 3 ( طوابق فاأقل

- امل�ساحة الزائدة على ) 70% - 85% ( بطابق ال�سطح للمباين 

ال�سكنية واملباين ال�سكنية ) ال�سقق ( وال�سكنية التجارية 

والتجارية وال�سياحية ) 4 ( طوابق فاأكرث

2
 3 لكل م

 
2
  7 لكل م

4
زيادة م�ساحة طابق ال�سرداب 

على م�ساحة الطابق الأر�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
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

7
اإجراء تعديل فـي اخلرائط امل�سدق عليها

) باقي ال�ستخدامات (
20

8
اإ�سدار وجتديد ترخي�ض بناء

) كربى ملدة عامني (
 20

9
اإ�سدار وجتديد ترخي�ض بناء

) �سغرى ملدة عامني (
10

10اإ�سدار بدل فاقد ل�سهادة ترخي�ض البناء ) كربى (10

10اإ�سدار بدل فاقد ل�سهادة ترخي�ض البناء ) �سغرى (11

12
الت�سديق على الن�سخ الإ�سافية 

للخرائط عن كل ورقة من اخلرائط
1

10تعديل ال�سم فـي �سهادة ترخي�ض البناء13

25اإعادة ت�سجيل طلب ) ترخي�ض ( بناء كربى14

5اإ�سدار التقارير اخلا�سة باملكاتب ال�ست�سارية عن كل �سنة15

10ت�سريح ال�سروع فـي البناء ) �سكني ( لكل طابق16

25ت�سريح ال�سروع فـي البناء )ا�ستثماري ( لكل طابق17

10لفتة مقاول18

تابع امللحق رقم )5( : ر�سوم تراخي�ض البناء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

15 لفتة بناء مع �سورة ت�سميم املبنى لكل م192

5 �سهادة تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه لكل عداد20

21

�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء 

) املباين ال�سكنية الفردية اخلا�سة ( 

التي ل تزيد على وحدتني �سكنيتني

10

22

�سهادة عدم ممانعة / �سهادة اإكمال البناء 

) باقي ال�ستخدامات (

30

25ت�سريح حفر23

15جتديد ت�سريح حفر24

25

ت�سريح هدم مبنى

)للمباين ال�سكنية لكل وحدة (

10

26

ت�سريح هدم مبنى 

) باقي ال�ستخدامات ( 

 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 الأر�ض لكل م2

 5

تابع امللحق رقم )5( : ر�سوم تراخي�ض البناء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

ت�سوير وطباعة امل�ستندات واخلرائط من ملف القطعة

29A4100 بي�سة

30A3200 بي�سة

31A2500 بي�سة

32A1800 بي�سة

33A01

ت�ساريح خميمات العمال

1000الدرجة العاملية 34

500الدرجة املمتازة 35

200الدرجة الأوىل36

150الدرجة الثانية37

100الدرجة الثالثة38

5الدرجة الرابعة 39

40

ت�سجيل الطلبات املقدمة من اجلهات الفنية

 ) املوافقات الفنية (

5

اخلرائط الرقمية للجهات احلكومية 

600خريطة رقمية للطرق لكل ) 100 كم ( من اأطوال الطرق41

42

خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين 

لكل ) 1000 ( موقع 

150

150خريطة رقمية تو�سح املباين لكل ) 1000 ( مبنى43

تابع امللحق رقم )5( : ر�سوم تراخي�ض البناء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

 اخلرائط الرقمية للقطاع اخلا�ص 

1200خريطة رقمية للطرق لكل ) 100 كم ( من اأطوال الطرق44

45
خريطة رقمية حتتوي على عنونة املباين

 لكل ) 1000 ( موقع 

300

300خريطة رقمية تو�سح املباين لكل ) 1000 ( مبنى46

حفر ال�سوارع 47

) 3 لكل مرت 

طويل فـي ال�سهر ( 

الثالثة الأ�سهر الأوىل

)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 

الأ�سلي (

30تغيري ا�ست�ساري معتمد بعد �سدور تراخي�ض البناء48

تابع امللحق رقم )5( : ر�سوم تراخي�ض البناء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

15ت�سريح قطع جبل49

5جتديد ت�سريح قطع جبل50

طلب ت�سريح تغيري طالء خارجي للمباين51
   10  

�سهريــــا

52
اإعادة ت�سيري معامالت مقاول اأو مكتب

 ا�ست�ساري هند�سي بعد الإيقاف 
20

امللحــق رقــم )6( 

ر�ســوم الأ�ســواق املركزيــة للخ�ســراوات والفواكــه
 

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

10 لل�سحنةدخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر ) حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (1

2
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

 ) حمولتها 10 اأطنان فاأكرث (
15 لل�سحنة

3
دخول �ساحنة ا�سترياد مبا�سر

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

4
دخول �ساحنة ا�سترياد غري مبا�سر

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

تابع امللحق رقم )5( : ر�سوم تراخي�ض البناء
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

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

امللحق رقــم )7(

ر�سـوم اأخـــرى

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

5%عقود الإيجار1

2

ترخي�ض موقع اخلدمة الذاتية للم�سروبات ال�ساخنة 

والباردة واحللويات والأكالت وال�سطائر اخلفيفة 

فـي حمطات الوقود والأ�سواق واملباين اخلا�سة 

 15

�سنويا

تابع امللحق رقم ) 6 ( : ر�ســــوم الأ�ســـواق  املركزيــة للخ�ســراوات والفواكـــه
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

3

ترخي�ض موقع اخلدمة الذاتية للم�سروبات ال�ساخنة 

والباردة واحللويات والأكالت وال�سطائر اخلفيفة

 فـي الأرا�سي احلكومية والأرا�سي العامة

15 �سنويا

120

) كهرباء عامة ( �سنويا

4
ترخي�ض اآلت اخلدمة الذاتية للبنوك واملوؤ�س�سات 

وال�سركات الأخرى

50 �سنويا

 500

) كهرباء عامة ( �سنويا

5

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

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

الدواجن احلية اأو احليوانات اأو النفايات ) ي�ستثنى من 

ذلك �سيارات نقل مياه ال�سرب اململوكة لأفراد عمانيني (

50 �سنويا

3لوائح العنونة ) املنزل امل�ستقل (6

2لوائح العنونة ) ال�سقة اأو املحل التجاري (7

10 عن كل �ساحنة ترخي�ض لنقل الرتبة بالن�سبة لل�سركات 8

5 يوميا عن كل �ساحنةترخي�ض لنقل الرتبة بالن�سبة لالأفراد 9

30 ملرة واحدة ترخي�ض اإقامة مظلة اأمام املنازل عن كل موقف 10

11
ترخي�ض اإقامة مظلة اأمام مبنى جتاري/

�سكني جتاري/�سكني م�ستغل لالأغرا�ض التجارية 
  30 لكل موقف �سنويا 

10تغيري/ اإ�سافة ن�ساط جتاري اأو نقله 12

150 ملرة واحدةم�سمى مبنى 13

تابع امللحـق رقم ) 7 ( : ر�ســــوم اأخرى
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وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

14
ا�ستغالل اأر�ض حكومية اأمام املطاعم واملقاهي

 عن كل مرت مربع 
1 �سهريا

100 لكل �سهرينت�سريح لتوزيع عينات ترويجية بالأماكن العامة15

ت�سجيل ال�سركات لدى البلدية 

100 �سنوياالدرجة العاملية واملمتازة16

50 �سنوياالدرجة الأوىل واملكاتب ال�ست�سارية17

40 �سنوياالدرجة الثانية18

20 �سنوياالدرجة الثالثة والرابعة19

25 �سفط مياه املجاري �سعة ) 2000 ( جالون20

50�سفط مياه املجاري �سعة ) 5000 ( جالون21

22
قيمة كتيب للوائح والقوانني اأو كتيب ا�ستثماري 

اأو عمراين اأو �سياحي اأو اقت�سادي
5

5الت�سديق طبق الأ�سل23

اخلدمات التي تتقاطع مع الطرق 

24
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 100 مم
250

25
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 200 مم
350

26
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 300 مم
500

27
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مفرد ذي اجتاهني 400 مم فاأكرث
750

تابع امللحـق رقم ) 7 ( : ر�ســــوم اأخرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــــــاء الر�ســــــمم
قيمــــة الر�ســـــم 

بالريال العمانــي

28
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 100 مم
500

29
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 200 مم
750

30
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع مزدوج 300 مم
1000

31
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات

 حتت �سارع مزدوج 400 مم فاأكرث
1500

32
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع ذي ثالثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 100 مم
750

33
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع ذي ثالثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 200 مم
1000

34
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات 

حتت �سارع ذي ثالثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 300 مم
1500

35
ا�ستغالل املنافذ ملد خطوط اخلدمات حتت �سارع ذي 

ثالثة م�سارات اأو اأكرث لكل اجتاه 400 مم فاأكرث
2500
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

50ح�سور �سحب ترويجي 36

37
بيع خرائط ورقية ) حزمة كاملة حتتوي على 6 خرائط 

ت�سمل املحافظة / الولية (
5

1بيع خريطة واحدة مفردة38

3)م�ستك�سف( اأ�سطوانة مدجمة حتتوي على اأطل�ض رقمي 39

5�سهادة دفن ) للوافدين (40

10 �سهريات�سريح بيع ب�سوق اجلمعة والأيام الأخرى 41

250 اأ�سبوعياالرتويج عن املنتجات فـي احلدائق العامة 42

43

اإقامة فعاليات بوا�سطة �سركات القطاع اخلا�ض 

داخل مواقع البلدية ) باقي احلدائق ( 

) ي�ستثنى من ذلك الفعاليات اخلريية (

1 لكل م2 

خالل اأيام العمل

2 لكل م2 

خالل الإجازات

44
قيمة اإيجار مقابل ما تخ�س�سه البلدية من اأر�ض ف�ساء 

حكومية بجوار املبنى املراد ت�سييده
50 بي�سة لكل م2

20 �سهريات�سريح لالأك�ساك والعربات املوؤقتة 45

التنازل عن حمالت الأ�سواق46

100% من القيمة 

الإيجارية وذلك بعد 

موافقة جلنة تاأجري 

املمتلكات

اأتعاب اإدارية عند تقييم اأ�سرار حوادث الطرق47
10% من قيمة الأ�سرار 

وبحد اأدنى 20  

تابع امللحـق رقم ) 7 ( : ر�ســــوم اأخرى
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

 

وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

48

بدل فاقد / تالف

) ترخي�ض بلدي / عقد اإيجار / اإي�سال / �سهادة تو�سيل 

خدمات / �سهادة اإكمال بناء / ترخي�ض ملحق البناء (

5

25ت�سريح لتوزيع عينات ترويجية فـي املراكز التجارية49

30نقل موتى للوافدين اإىل املطار50

5التدقيق املبدئي على طلب تركيب لفتة اإعالنية51

10 �سهريالوحة اإر�سادية على اأر�ض خا�سة52

53
ت�ساريح موؤقتة 

لتقدمي ال�سي�سة فـي املقاهي والفنادق واخليام
500 �سهريا

54
اإقامة اخليام لأغرا�ض جتارية ودعائية

 وترفيهية على الأرا�سي العامة

500 بي�سة 

لكل م2 يوميا

اإلغاء احلفالت املقامة على امل�سارح بالبلديات الأخرى 55

10% من القيمة 

الإيجارية وتت�ساعف 

مبا ل يتجاوز %50

56
طلب املواطنني لتقارير فنية عن موقع معني اأو بناية

 اأو قطعة اأر�ض
15
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

15ت�سريح ت�سوية اأر�ض 57

58
تنظيف خملفات حوادث الطرق التي تتطلب توفري 

معدات ثقيلة وعمال 

 100

عن كل �ساعة عمل

100ت�سجيل املكاتب اال�ست�سارية باإدارة تراخي�ص البناء59

60
الفح�ص البيطري للموا�سي املذبوحة 

بامل�سلخ لل�سركات فقط

 1

عن كل راأ�ص

2بطاقة �سحية جديدة / جتديد / بدل فاقد61

50 يومياالت�سوير التلفزيوين والفوتوغرافـي فـي احلدائق العامة 62

امللحــق رقــم )8( 

ر�ســوم وخمالفــات الوقــوف باملواقــف العامــة

وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

25حجز مواقف عامة1

ت�سريح مواقف العدادات لكل منطقة2
 10

�سهريا لكل موقف
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

20ت�سريح مواقف العدادات ) �سامل جميع املواقف (3

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

5خمالفة الوقوف باملواقف اخلا�سعة للر�سوم5

10اإ�سدار ت�سريح وقوف خا�ض6

7
نقل ت�سريح الوقوف من مركبة لأخرى اأو من منطقة 

اإىل منطقة اأخرى
1

1ا�ستخراج ت�سريح وقوف بدل فاقد8

امللحق رقـم )9( 

الر�ســوم علــى الإعالنــات

وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

250 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعالنية على الأرا�سي العامة 1

100 ملرة واحدة تركيب لفتة اإعالنية على الأرا�سي اخلا�سة 2

250 ملرة واحدةتركيب لفتة اإعالنية على املباين اخلا�سة 3

100 ترخي�ض اإعالن على اأر�ض عامة عن كل م42

ترخي�ض اإعالن على اأر�ض خا�سة لكل وجه 5
  75 لكل م2 

وما زاد على ذلك 3 �سهريا

تابـع امللحـق رقم ) 8 ( : ر�سوم وخمالفات الوقوف باملواقف العامة اخلا�سعة للر�ســوم 
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وعــاء الر�ســـمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

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 الإعالنية على اأ�سطح 

املباين وواجهتها
50

9

اأر�ض خا�سة :

لفتة اإعالنية على اأعمدة الإنارة 

) مواقف ال�سيارات باملجمعات التجارية (

150 لكل م2 

وما زاد على ذلك 3 �سهريا

10
اأر�ض عامة :

لفتة اإعالنية على اأعمدة الإنارة

100 لكل م2 

وما زاد على ذلك

 5 �سهريا لكل عمود اإنارة

 150 �سهريا الإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ض عامة 11

50 �سهريا الإعالن على �سكل جم�سم على اأر�ض خا�سة للطرف الأول 12

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

14
طباعة تذاكر دور ال�سينما ومراكز فنون الت�سلية 

والرتفيه واحلفالت والكوبونات الرتويجية لكل ت�سميم
 5

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت التجارية

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

15
 ال�سم التجاري  

مع العالمة التجارية اأو ال�سعار على الأبواب
4 �سنويا

50 �سنوياالإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة16

17
مل�سق اإعالين 

على كامل ج�سم ال�ساحنة ، �سبغ �سيارة بالكامل
100 �سنويا

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم علــى الإعالنــات
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وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

الإعالنات على ال�سيارات وال�ساحنات واحلافالت التجارية

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

18
ال�سم التجاري 

مع العالمة التجارية اأو ال�سعار على الأبواب
5 �سنويا

100 �سنوياالإعالن على اأحد جوانب ال�ساحنة19

20
مل�سق اإعالين 

على كامل ج�سم ال�ساحنة ، �سبغ �سيارة بالكامل
150 �سنويا

 1500 �سنوياترخي�ض ت�سيري حافلة اإعالنية متنقلة21

22
لفتة اإعالنية ملحطة وقود 

على �سكل برج داخل حدود القطعة
150 �سنويا

23
لفتة اإعالنية ملحطة وقود 

على �سكل برج خارج حدود القطعة
250 �سنويا

24

لفتة جتارية على واجهة املحل

حتتوي على ال�سم التجاري والن�ساط

 وال�سعار اأو العالمة التجارية 

12.5 لالفتــــة التي

 ل تزيد م�ساحتها على 

5 م2 وما زاد على ذلك 

يح�سل 2.5 عن  كل م2

25

لفتة جتارية جانبية للمحل

حتتوي على ال�سم التجاري والن�ساط

 وال�سعار اأو العالمة التجارية عن كل م2

5

ا�سم اأو �سورة ملنتج بجانب اأو داخل الالفتة التجارية )1م2(26

10 وما زاد على ذلك 

175 للمنتج املحلي / 

اخلليجي 

 و750 للمنتج الأجنبي

�سعار ال�سركة بدون لفتة جتارية فـي حدود م272
25 وما زاد 

على ذلك 250

100لوحة اإر�سادية على ال�سوارع العامة28

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم علــى الإعالنــات

-72-
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وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

29

الإعالن على الدراجة النارية

 ) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) للمنتج املحلي (

15

30

الإعالن على الدراجة النارية 

) ي�سمح فقط لدراجات تو�سيل الطلبات (

) املنتج  الأجنبي (

25

31
لفتة موؤقتة ترويجية للتخفي�سات والتنزيالت

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

500 ملرة واحدةترخي�ض برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ض عامة 32

250 ملرة واحدةترخي�ض برج لالأ�سماء التجارية على اأر�ض خا�سة33

2500 �سنويالفتة اإعالنية على �سكل بوابة دخول34

5000 �سهرياالإعالن على ج�سور امل�ساة لكل وجه35

100 �سنوياالإعالن على �سيارات الأجرة ) كامل (36

50 �سنوياالإعالن على �سيارات الأجرة ) جزئي (37

500 �سهرياالإعالن على منطاد 38

15لفتة اإر�سادية موؤقتة ملنا�سبة ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى39

40
اإعالن متحرك موؤقت على موقع عام 

ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
250

41
اإعالن متحرك موؤقت على اأر�ض خا�سة

ملدة اأ�سبوعني كحد اأق�سى
125

50 �سنويالوحة اإعالنية لعر�ض الأفالم على مباين دور ال�سينما42

50  �سهريالفتة اإعالنية ) علم ( على اأر�ض حكومية 43

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم علــى الإعالنــات
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وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

44

لفتة اإعالنية ) علم ( 

) على واجهة املحل - واجهة مبنى على �سطح املبنى - 

اأر�ض خا�سة (

25 �سنويا

45
اإ�سافة �سعار اأو ا�سم جتاري ل�سركة اأو خدمة على الالفتة 

التجارية للمحل لكل م2
12.5 �سنويا

46

الإعالن املوؤقت للرتويج عن منتج اأو خدمة على مواقف 

ال�سيارات اخلا�سعة للر�سوم للموقف الواحد

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

150 �سهريا

47

الإعالن املوؤقت للرتويج عن منتج

 اأو خدمة باملواقف العامة غري اخلا�سعة للر�سوم

 اأو بالأماكن العامة للموقف الواحد 

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

100 �سهريا

25 �سهرياعر�ض �سيارة داخل املجمعات التجارية 48

49
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية

 على الأرا�سي اخلا�سة 
50 �سهريا

50
مظلة على واجهة املحالت ) حتتوي على ال�سم التجاري 

وال�سعار اأو العالمة التجارية (

12.5 لكل م2 وما زاد 

على ذلك يح�سل 2.5 

عن كل م2

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم علــى الإعالنــات
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وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

51

ترخي�ض لفتة ا�سم جتاري على �سطح مبنى ل متار�ض

 به ال�سركة �ساحبة الإعالن ن�ساطها التجاري

1000 �سنويا

52

ا�سم جتاري على �سطح اأو واجهة مبنى متار�ض

 فيه ال�سركة ن�ساطها التجاري

10 لكل م2 �سنويا

53

مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ والأبواب )3 م2 فاأقل (

60 �سنويا

54

مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ والأبواب ) منتج حملي ( اأكرث من 3 م2

250 �سنويا

55

مل�سقات اإعالنية ملنتج على الواجهات الزجاجية للمبنى 

والنوافذ والأبواب ) منتج اأجنبي ( اأكرث من 3 م2

1000 �سنويا

56

الإعالن ل�سم مقاول امل�سروع على معدة ثابتة

 مبوقع امل�سروع

100 ملرة واحدة

25 �سهرياالإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ض عامة57

15 �سهرياالإعالن با�ستخدام منظر طبيعي على اأر�ض خا�سة58

59

ترخي�ض تركيب لفتة اإعالنية للبيع

 اأو لالإيجار على واجهة املبنى

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

5 لكل م2 �سهريا

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم علــى الإعالنــات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعـــاء الر�ســمم
قيمــة الر�ســم

 بالريــال العمانــي

60
الإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظالت

 اأو الكرا�سي على اأر�ض عامة

 60  

عن كل مظلة/ كر�سي

61
الإعالن عن منتج اأو ا�سم جتاري على املظالت

 اأو الكرا�سي على اأر�ض خا�سة

 30

عن كل مظلة/ كر�سي

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

احلكومية اخلا�سعة لر�سوم العدادات 
150 �سهريا

63
عر�ض �سيارة اأمام املحالت التجارية على الأرا�سي 

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

2.5 لكل م2 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي احلكومية64

1.5 لكل م2 �سنوياالإعالن على �سور البناء بالأرا�سي اخلا�سة 65

1 �سهرياو�سع مواد اإ�ساءة على واجهة املحالت اأو املباين66

الإعالنات بوا�سطة ال�سا�سات الإلكرتونية املتغرية 

لفتة اإلكرتونية اإعالنية على واجهة املحل67

60 لكل 1م2 �سنويا

 وما زاد على ذلك 1000 

للمنتج الأجنبي

و250 للمنتج املحلي / 

اخلليجي

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

واجهة مبنى / �سطح مبنى
75 لكل م2 �سنويا

200 لكل م2 �سنويالفتة اإلكرتونية اإعالنية على اأر�ض عامة69

تابع امللحـق رقـم ) 9 ( : الر�ســوم علــى الإعالنــات
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امللحــق رقــم ) 10 (

ر�ســوم الفحـــ�ص باملختبـــرات

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

التحاليل امليكروبيولوجية

16با�سيلي�س �سرييو�س1

21البكترييا القولونية ) الكوليفورم (2

21البكترييا الغائطية ) االأي كوالي (3

10بكترييا االنتريوكوكاي4

5

الفح�س امليكروبي ملختلف املواد الغذائية ويت�سمن 

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافيليو كوك�س 

اريو�س ، و�ساملونيال ، واإي كوالي ، واإي كوالي 0157 ، 

وخمائر واأعفان

35

6

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

الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافيليو كوك�س 

اريو�س ، و�ساملونيال ، واإي كوالي 0157

37

7

الفح�س امليكروبي ملختلف حلوم الدجاج ومنتجاتها ، 

ويت�سمن الك�سف عن العدد الكلي للبكترييا ، و�ستافيليو 

كوك�س اريو�س ، و�ساملونيال ، واإي كوالي 0157

30

8

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

 عن العدد الكلي للبكترييا ، البكترييا القولونية ، 

البكترييا الغائطية ، خمائر واأعفان ، �ستفيلوكوك�س 

اإيريو�س و�ساملونيال

30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

9

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

عن با�سيلي �سرييو�س ، و�ساملونيال ، و�ستافيليو كوك�س 

اإيريو�س ، واإي كوالي ، وخمائر واأعفان

35

10

الفح�س امليكروبي لع�سائر الفواكه ويت�سمن الك�سف 

الكلي عن العدد الكلي للبكترييا ، كوليفورم ، 

وخمائر واأعفان

25

11

الفح�س امليكروبي للحلويات ، وال�سكوالتة ، والكراميل ، 

واملك�سرات ، واللبان ، والع�سل ، ويت�سمن الك�سف عن العدد 

الكلي للبكترييا ، �ستافيلو كوك�س اإريو�س ، �ساملونيال ، 

واالإي كوالي ، وخمائر واأعفان

35

12

الفح�س امليكروبي للبي�س ومنتجاته ويت�سمن الك�سف 

عن العدد الكلي للبكترييا ، �ستافيلو كوك�س اإريو�س ، 

�ساملونيال ، واالإي كوالي ، وخمائر واأعفان

35

13

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

 عن العدد الكلي للبكترييا ، وخمائر واأعفان

20

14

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

 عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية )الكوليفورم (

12

15

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

الك�سف عن البكترييا الغائطية والبكترييا القولونية ، 

و�سيدومونا�س اأريجونوزا

18

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

16

الفح�س امليكروبي ملياه املجاري املعاجلة ويت�سمن الك�سف 

عن البكترييا الغائطية ، والبكترييا القولونية

18

21�ستافيلو كوك�س اإيريو�س17

16�ساملونيال18

10العدد الكلي للبكترييا عند )22( درجة مئوية19

10العدد الكلي للبكترييا عند )37( درجة مئوية20

10وفايبرييو بارهيموالتيكيا21

16خمائر واأعفان22

10�سيدو مونا�س اأريجونوزا23

20اإي كوالي 240157

20ثريموفيلك كامبيلوبكرت25

17لي�سترييا26

16برو�سيال27

16اأي بكترييا ممر�سة اأخرى28

10اأي بكترييا غري ممر�سة اأخرى29

13�سلفر ريديو�سنج كلو�ستيديا30

13�سلفر ريديو�سنج انريوب�س31

35التقييم امليكروبي للمطاعم32

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

ومنتجاتها
50

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

2العبوة املعقمة )250( مل34

4العبوة املعقمة )500( مل35

التحاليل الكيميائية للأغذية

5الفح�س الفيزيائي36

5ن�سبة الرطوبة37

5ن�سبة ال�سيقان38

5ن�سبة الرماد39

5ن�سبة املواد ال�سلبة40

10امل�ستخل�س املائي41

10املواد غري الذائبة فـي املاء42

10ن�سبة الرماد غري الذائب فـي احلم�س43

5رقم احلم�س44

5ن�سبة احلمو�سة45

5حم�س ال�سترييك46

5حم�س االأ�سكوربك47

5حم�س هيدروك�سي بنزويك48

5حم�س �سوربيك49

5ايزو داي كربون اأمايد50

5بيوتاليتد هيدروك�سي تولوين51

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

20ن�سبة الكافيني52

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

20كلوروفينيكول70

20ترت�سايكلني71

5الفح�س الفيزيائي72

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

73

حتليل الزيوت والدهون ) يت�سمن رقم احلم�س ون�سبة 

احلمو�سة واالأحما�س الدهنية وال�سابون ورقم الت�سنب 

واملواد غري القابلة للت�سنب ورقم اليود ومعامل االنك�سار 

والك�سف عن الزيوت املعدنية واختبار كري�س 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 املواد 

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 املواد 

ال�سلبة واالألوان واملواد احلافظة والكافيني وبرك�س 

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 املواد ال�سلبة(

40

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

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�س(80

20االأحما�س الدهنية ) مثيل اإ�سرت (81

15املواد غري القابلة للت�سنب82

10حمتوى االألياف83

20ن�سبة االألوان ال�سناعية84

5اللون االأخ�سر اأ�س85

5اأ�سفر غروب ال�سم�س86

5طارطارزين87

5االأزرق الرباق88

5بريك�س89

5اللون البني90

5كارموزين91

5ن�سبة اللون االأحمر92

5كيونولني االأ�سفر93

5بن�سو 4 اأر ) لون (94

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

5اللون االأحمر 2 جي95

5اللون االأخ�سر 3 ) ف دي �سي (96

5اإندوجوكارمني97

15الكادميوم فـي االأغذية98

15الر�سا�س فـي االأغذية99

15النحا�س فـي االأغذية100

15الكوبلت فـي االأغذية101

15احلديد فـي االأغذية102

15املنجنيز فـي االأغذية103

15املونيبدينوم فـي االأغذية104

15الفانيديوم فـي االأغذية105

15الزنك فـي االأغذية106

15الكروم فـي االأغذية107

20الزئبق فـي االأغذية108

20الق�سدير فـي االأغذية109

15النيكل فـي االأغذية110

35الزئبق والق�سدير فـي املواد الغذائية111

45زئبق ، كادميوم ، ر�سا�س فـي املواد الغذائية112

113
كادميوم ، نحا�س ، كوبلت ، كروم ، زئبق ، حديد ، منجنيز ، 

مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك فـي املواد الغذائية
120

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

40نحا�س ، حديد ، زنك فـي املواد الغذائية114

15اأي عن�سر اآخر من املعادن الثقيلة فـي االأغذية115

5جتهيز العينة الغذائية116

5نخل العينة117

5التجفيف بالتجميد ) جتفيد (118

10هيدروك�سي ميثيل فارفاريل119

5ال�سوائب غري الذائبة120

5حمتوى اليود121

10رقم اليودي122

30الك�سف عن �سحوم اخلنزير وم�ستقات اخلنزير123

5الك�سف عن الزيوت املعدنية124

125
ال�سكريات االأحادية وال�سكريات الثنائية وال�سكريات 

املختزلة فـي االأغذية
20

5قيمة البريوك�سيد126

5االأ�س االأيدروجيني127

5الف�سفور128

5بوتا�سيوم129

10ن�سبة الربوتني130

20املواد احلافظة131

5التزنخ ) اختبار كري�س (132

5معامل االنك�سار133

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

134

حتاليل التوابل وامللح وال�ساي والقهوة

) تت�سمن ن�سبة احلمو�سة واالأ�س االأيدروجيني 

وامل�ستخل�س املائي واملواد غري الذائبة والرماد غري 

الذائب فـي احلم�س والكافيني ون�سبة ال�سيقان والك�سف 

عن االألوان الغذائية ون�سبة الرماد ون�سبة االألياف (

40

30امليالمني135

30الفيتامينات136

20م�سادات االأك�سدة137

138 G.C 15 حمتوى الكحول با�ستخدام جهاز

5حمتوى الكحول بطريقة الكثافة139

40اأي مواد غذائية اأخرى140

45الك�سف عن متبقيات املبيدات فـي املواد الغذائية141

142

الك�سف عن متبقيات الهرمونات وامل�سادات احليوية

 فـي املواد الغذائية

45

30الك�سف عن ال�سموم الفطرية143

40الك�سف عن امللوثات الكيميائية فـي املواد الغذائية144

20ن�سب املنكهات ال�سناعية اأو الطبيعية145

5اأي منكهة �سناعية اأو طبيعية146

20اأي م�سافات غذائية اأخرى147

10الك�سف عن ال�سوالنني فـي البطاط�س148

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

10الك�سف عن الفورمالدهايد فـي االألبان ومنتجاتها149

10اأي عنا�سر اأخرى150

التحاليل الكيميائية للعينات البيئية

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�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز 

واملطياف الكتلي للمياه
40

159
الك�سف الو�سفي بجهاز كروماتوجرافيا الغاز واملطياف 

الكتلي فـي الرتبة ، روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

10الزيوت وال�سحوم / امل�ستخل�س الع�سوي160

60املبيدات الكلورونية الع�سوية161

60املبيدات الف�سفورية الع�سوية162

40مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل163

164
مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة

 فـي 1254 ) اأروكلور (
40

165
م�ستقات مركبات عديد الكلور ثنائي الفينيل متمثلة

 فـي 1260 ) اأروكلور ( 
40

30املركبات عديدة احللقات العطرية فـي املياه166

167
املركبات عديدة احللقات العطرية فـي الرتبة ، 

روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء
40

40مبيدات البريوثرويدات168

30املبيدات املجهزة جتاريا169

30الهيدروكربونات النفطية الكلية170

35املركبات النفطية املتطايرة فـي املياه171

30الك�سف عن املادة الفعالة فـي املبيدات172

6الكال�سيوم واملغني�سيوم173

5حجم احلماأة174

5الروا�سب ال�سلبة175

2الرقم االأيدروجيني176

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

5العوالق177

45حتليل املبيدات178

179

الهيدروكربونات االأليفاتية ) الهبتاديكان ، االأوكتاديكان ، 

الفيتان ( ومركبات من C 14 - C 34 االأليفاتية املف�سولة 

وغري املف�سولة وجمموع املركبات واالأليفاتية فـي الرتبة ، 

روا�سب بحرية ، كائنات حية ، هواء

70

التحاليل الكيميائية للمياه

5ن�سبة الكلور املتبقي180

15االحتياج الكيميائي لالأك�سجني181

182SAR ) 10 ) معدل امت�سا�س ال�سوديوم

183ORP ) 5 ) احلد من االأك�سدة املحتملة

10الكال�سيوم ، املغني�سيوم ، ال�سوديوم ، الع�سر الكلي184

185IC 15حتليل الكانتيونات با�ستخدام جهاز

15حتليل االأنيونات با�ستخدام جهاز  IC ) �ستة عنا�سر (186

5الرقم االأيدروجيني ، القلوية ، التو�سيل الكهربائي187

10االحتياج احليوي لالأك�سجني188

5امللوحة189

5احلمو�سة190

5االأمونيا191

7الباريوم192

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

25الربوميد193

5التو�سيل الكهربائي194

5االأك�سجني الذائب195

5ال�سيليكون196

5ال�سرتن�سيوم197

15ال�سيانيد198

5ال�سوديوم199

200SR الفو�سفيت ممثل ب P5

5الفلوريد201

5القلوية الكلية202

5الكربيتات203

10الكربيتيد204

5الكلوريدات205

5اللون206

10العكارة207

5املاغني�سيوم208

CaCo 10 الع�سر الكلي ممثل ك 2093

15املواد الذائبة الكلية210

10املواد العالقة الكلية211

10نيرتوجني كلدهال212

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

15النيرتوجني الكلي213

5النرتات214

5النرتيت215

10الف�سفور الكلي216

10النيرتوجني املوؤك�سد217

10زرنيخ218

10االنتيمون219

10�سيلينيوم220

10بورون221

10كادميوم222

10كروم223

224Cr +6 15الكروم

10كوبلت225

10نحا�س226

15زئبق227

10حديد228

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

10ر�سا�س229

10منجنيز230

10مولبيديوم231

10نيكل232

10ف�سة233

15ق�سدير234

10تيتانيوم235

10فانيديوم236

20الربوميد ) جزء فـي البليون (237

20الربوميت ) جزء فـي البليون (238

25الربوميد والربوميت ) جزء فـي البليون (239

10التنج�ستون240

10زنك241

25زئبق ، كادميوم ، ر�سا�س242

243
كادميوم ، نحا�س ، كوبلت ، كروم ، زئبق ، حديد ، منجنيز ، 

مونيبدينوم ، فانيديوم ، زنك
80

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

 بالريــال العمانـي

25نحا�س ، حديد ، زنك244

10اأي عنا�سر اأخرى245

التحاليل الإ�سعاعية فـي املياه والأغذية

10حتليل املواد امل�سعة باالأغذية246

15حتليل املواد امل�سعة باملياه247

15حتليل املواد امل�سعة باملنتجات ال�سناعية248

40الك�سف عن امل�سادر امل�سعة بامل�سانع وال�سركات249

45حتليل ج�سيمات األفا وبيتا الكلية250

15حتليل املواد امل�سعة بالرتبة251

15حتليل املواد امل�سعة بالهواء252

40حتليل املواد امل�سعة بالهواء مع جمع العينات253

حتاليــــــل اأخـــــــرى

  50% من الر�سم امل�ساريع والدرا�سات للطلبة254

15عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�س كيميائيا255

5عينات املياه للمواطنني لال�ستعمال اخلا�س ميكروبي256

20ا�ست�سارة علمية ) طلب تقرير فني (257

40زيارة فنية لتقدمي ا�ست�سارة كتابة تقرير258

تابع امللحق رقـم ) 10 ( : ر�ســوم الفحـــ�س باملختبـــرات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

امللحـــق رقـــم )11( 

 ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه

وعــاء الر�ســمم
قيمة الر�سم بالريال العماين

املوؤ�س�ساتالأفراد

 100    25حفر بئر جديدة مفتوحة1

 250   50حفر بئر جديدة على هيئة ثقب2

 50  15حفر بئر بديلة مفتوحة3

 200  25حفر بئر بديلة على هيئة ثقب4

 50  10تعميق بئر مفتوحة5

 150  20تنظيف/ تعميق بئر على هيئة ثقب6

 50  5�سيانة اأو تنظيف بئر مفتوحة7

 400  200ترخي�س بيع املياه من بئر8

 100  25تغيري ا�ستخدام بئر9

 100  25ا�ستغالل بئر غري عاملة10

 50  20تركيب م�سخة اإ�سافية11

  100  25نقل املياه من بئر12

  300 بي�سة  50 بي�سةاأخذ الطمي من ال�سدود للمرت املكعب13

50الت�سجيل اجلديد ملقاويل االآبار اليدوي14

 500الت�سجيل اجلديد ملقاويل االآبار االآيل15

16
جتديد �سهادة االنت�ساب ملقاويل حفر 

االآبار اليدوي كل �سنتني
50

17
جتديد �سهادة االنت�ساب ملقاويل

 حفر االآبار االآيل كل �سنتني
250
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمة الر�سم بالريال العماين

املوؤ�س�ساتالأفراد

18

مزاولة ن�ساطني ملقاويل حفر االآبار فـي 

املجال اليدوي واالآيل كل �سنتني

600

50اإ�سافة ن�ساط مقاول حفر يدوي19

500اإ�سافة ن�ساط مقاول حفر اآيل20

21

بيانات مراقبة املوارد املائية

) ي�ستثنى الطلبة والدار�سون (
10 35 

 50 20بيانات تكرار ح�ساب الفي�سانات واالأودية22

23

تقارير درا�سات ال�سدود ال�سابقة

 ) ي�ستثنى الطلبة والدار�سون (
10 100 

24

بيانات هيدروجيولوجية وهيدرولوجية

 ) ي�ستثنى الطلبة والدار�سون (

10 50 

  30 10تقارير درا�سة جمال املياه25

26

تقارير امل�سح اجليوفيزيائي :

   اأ - التقرير

ب - م�سح يوم واحد

20

100

100

500

27

تقارير الر�سد اجليوفيزيائي للبئر الواحدة :

  اأ - التقرير

ب - م�سح يوم واحد

20

150

100

500

28

تقارير امل�سح الطوبوغرافـي :

  اأ - التقرير

ب - م�سح يوم واحد

20

200

100

500

تابع امللحــق رقم ) 11 ( :  ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمة الر�سم بالريال العماين

املوؤ�س�ساتالأفراد

29

تقارير الت�سوير التلفزيوين داخل البئر 

) للبئر الواحدة ( :

اأ - التقرير

ب - الت�سوير

20

150

100

500

امللحــق رقــم )12( 

ثمــن ال�ستمــارات اخلا�ســة بالرقابــة ال�سحيــة

نــوع ال�ستمــارةم
الثمــن

بالريال العماين

1طلب ف�سخ عقد اإيجار1

1ا�ستمارة طلب ت�سريح لتقدمي ال�سي�سة2

1ا�ستمارة طلب رخ�سة اإعالن3

1ا�ستمارة عقد اإيجار4

5ا�ستمارة ترخي�س بلدي )جديد/جتديد(5

1ا�ستمارة فح�س طبي6

تابع امللحــق رقم ) 11 ( :  ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

امللحــق رقــم )13(

ثمــن ال�ستمــارات اخلا�ســة بال�ســوؤون الفنيــة

نــوع ال�ستمــارةم
الثمــن

بالريال العماين

1ا�ستمارة ت�سليم العالئم1

1ا�ستمارة ا�سرتداد تاأمني خملفات البناء2

1ا�ستمارة موافقات اجلهات املعنية3

1ا�ستمارة طلب اإباحة بناء4

5ا�ستمارة �سهادة اإكمال اأعمال5

1ا�ستمارة ت�سريح حفر6

1ا�ستمارة طلب تو�سيل خدمة7

1 تعهد باإزالة املخالفة8

10 �سهادة مبنى قائم9

5 ا�ستمارة ال�سروع فـي البناء10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

امللحــق رقــم )14(

ثمــن ال�ستمــارات اخلا�ســة مبــوارد امليــاه

نــوع ال�ستمــارةم
الثمــن

بالريال العماين

1طلبات احل�سول على �سيانة االأفالج والعيون1

1طلب احل�سول على ترخي�س بئر2

1طلب ت�سجيل مقاويل حفر اآبار املياه3

1�سهادة اإمتام العمل4

1ا�ستمارة طلب اإقامة اأن�سطة5

1اأي ا�ستمارة اأخرى6

5 اإ�سدار �سهادة ح�سر بئر ملرة واحدة7

5 اإ�سدار �سهادة ح�سر بئر )بدل فاقد( ملرة واحدة8

امللحــق رقــم )15(

التاأمينـــات وال�سمانـــات املاليــة

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

بالريال العماين

1
تاأمني ت�سريح ال�سروع فـي البناء لكل مرت مربع

 ) اإباحة كربى (
2 وبحد اأدنى 100

50تاأمني اإباحة بناء �سغرى2

3
�سمان بنكي للحفر اللولبي حتت ال�سوارع املزدوجة

 ملــد خطوط اخلدمات
15000
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وعــاء الر�ســمم
قيمـة الر�سـم

بالريال العماين

4
�سمان بنكي ملدة �سنتني عن كل قطع لل�سوارع الداخلية 

فـي حالة قطع االأ�سفلت
1000

15تاأمني ت�سوية اأر�س5

5ا�سرتداد تاأمني خملفات البناء6

1تاأمني هدم منزل لكل مرت مربع على اأال يقل عن )200( ريال7

8
تاأمني على خميمات االأعمال املدنية املوؤقتة

) ال�سركات العاملية املمتازة (
1000

9
تاأمني على خميمات االأعمال املدنية املوؤقتة

) بقية الفئات (
500

2تاأمني قطع جبل لكل مرت مربع على اأال يقل عن )1000( ريال10

5000تاأمني قطع عر�سي للطريق ) لكل قطع (11

15تاأمني قطع طويل للطريق ) لكل مرت طويل (12

 2% من كلفة امل�سروعتاأمني خدمات االأعمال على االأرا�سي العامة13

تابع امللحـق رقـم ) 15 ( :  ر�ســوم قطــاع مـــوارد امليـــاه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

وزارة ال�صحــــــة

قـــرار وزاري

رقـم 2018/29

ب�إ�صـدار الئحــة �صوابــط الت�صريــح 

للأطبــاء العاملــني باملوؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميـة املدنيـة 

للعمـل فـي املوؤ�س�سـات الطبيـة اخلا�سـة فــي غيـر اأوقـات العمـل الر�سميـة

ا�ستنادا اإىل قانون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/22 ، 

واإىل الالئحة التنظيمية لل�سوؤون الوظيفـية ل�ساغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية 

امل�ساعــدة باملوؤ�س�ســات الطبيــة احلكوميــة )املدنيــة والع�سكريـــة( ال�ســادرة بالقــرار الــوزاري 

رقم 2014/16 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2012/26 ب�ساأن �سوابط الت�سريح لالأطباء العاملني باملوؤ�س�سات 

ال�سحية احلكومية املدنية بالعمل فـي املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقــــــرر

املــادة الأولــى 

يعمــل فـي �ساأن �سوابط الت�سريح لالأطباء العاملني باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية املدنية 

للعمـــل فـي املوؤ�س�ســـات الطبيــة اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية ، باأحكام الالئحة 

املرفقة . 

املــادة الثانيــة

ي�ستمر العمل بالت�ساريح ال�سادرة قبل العمل باأحكام الالئحة املرفقــة اإلــى حيــن انتــهاء 

مدتها ، ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة الثالثــة

يلغـــى القـــرار الـــوزاري رقـــم 2012/26 امل�ســار اإليـــه ، كـمــا يلغــى كـل مـا يخالـف هـذا القـرار 

والالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــة

 ين�سر هــذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعــمل بــه مــن الـيوم التالـــي لتاريـــخ ن�ســره .

�سـدر فـي : 27 / 5 / 1439هـ

املــوافـــق : 14 / 2 / 2018م                  

                                  د . اأحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي

                                               وزيـــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــــــــة
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الئحـة �صوابـط الت�صريـح 

للأطبـاء العاملـني باملوؤ�س�سـات الطبيـة احلكوميـة املدنيـة

 للعمـل فـي املوؤ�س�سـات الطبيـة اخلا�سـة فـي غيـر اأوقات العمـل الر�سميـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�سح قرين كل منها : 

1 - الــوزارة :

وزارة ال�سحة .

2 - الوزيـــر : 

وزير ال�سحة .

3 - املديريــة : 

املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة بالوزارة .

4 - الت�صريــح : 

املوافقة الكتابية ال�سادرة من املديرية لالأطباء العاملني باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية 

املدنية للعمل فـي املوؤ�س�سات الطبية اخلا�سة فـي غري اأوقات العمل الر�سمية .

5 - اللجنـة الفنيـة :

 اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املـادة )4( من هذه الالئحة .

املــادة ) 2 (

ل يجــوز لالأطبـــاء العاملــني باملوؤ�س�ســات الطبــية احلكوميــة املدنية العمل فـي املوؤ�س�سات 

الطبية اخلا�سة اإل بعد احل�سول على الت�سريح .

املــادة ) 3 (

ي�سرتط للح�سول على الت�سريح ما ياأتي :

1 - اأن يكـــون طالــــب الت�سريـــح طبيبـــا عمانيــا ويعمــل باأحـــد التخ�س�ســـات الطبيــة 

التي حتددها اللجنة الفنية ، و�ساغال لإحدى الوظائف الآتية :

 اأ - طبيب ا�ست�ساري اأول .

ب - طبيب ا�ست�ساري .

ج - طبــيب اخت�سا�ســـي اأول ، �سريطـــة موافــقة الوزير على ذلك  ، بناء على تو�سية 

اللجنة الفنية .  
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د - الطبيـــب الـــذي ا�ستوفـــــى ا�سرتاطـــات �سغـــل وظيفـــــة طبيـــب ا�ستـــ�ســاري اأول ، 

اأو وظيفة طبيب ا�ست�ساري ، �سريطة موافقة الوزير على ذلك ، بناء على تو�سية 

اللجنة الفنية .  

وا�ستثـــناء مـــن ذلك ، يجـــوز الت�سريــح للطبيب غيــر العمانــي الــذي ي�سغــل وظيفــة 

طبيب ا�ست�ساري اأول ، اأو وظيفة طبيب ا�ست�ســـاري اإذا اقت�ســـت م�سلحـــة العمــل ذلك ، 

�سريطة موافقة الوزير على ذلك ، بناء على تو�سية اللجنة الفنية .  

2 - اأن يكــون طالــب الت�سريــح قــد اأمــ�ســى املدد الآتية فـي خدمـــة املوؤ�س�ســـة الطبــية 

احلكومية املدنية التي يعمل بها :

 اأ - �سنة واحدة على الأقل من تاريخ �سغله للوظيفة الطبية . 

ب - اأقــل مــن �سنـــة للطبـــيب العمانـــي مــن تاريخ �سغله لوظيفة طبيب ا�ست�ساري 

اأول ، اأو وظيفة طبيب ا�ست�ساري ، �سريطة موافقة الوزيــر علــى ذلك ، بنـــاء 

على تو�سية اللجنة الفنية . 

3 - األ يكــون طالــب الت�سريــح قــد ح�ســل علـــى اإنــذار اأو خطــاب ن�ســح يتعلــق ب�ساأن 

التاأديبــية الأخـــرى املن�ســـو�ض  اأي من العقوبات  تــم توقيع  اأو   ، ممار�سته املهنية 

عليهــا فـي قانـــون مزاولة مهنة الطب الب�سري وطب الأ�سنان عليه خالل ال�سنة 

ال�سابقة لتاريخ تقدمي طلــب الت�سريح ، واأل يكون قد �سبق اأن ارتكب خمالفة لأي 

من اأحكام هذه الالئحة ، اأو اأي خمالفات اأخرى توؤثر على جودة الرعاية الطبية 

خالل )6( ال�ستة الأ�سهر ال�سابقة على تاريخ تقدمي الطلب .

4 - اأن تكـــون املوؤ�س�ســـة الطبيـــة اخلا�ســـة املطلـــوب الت�سريـــح للعمـــل بهـــا مرخ�ســة 

من الوزارة ، ومرخ�سا لها العمل فـي التخ�س�ض املطلوب الت�سريح له .

5 - اأن يقدم طالب الت�سريح ما ياأتي :

 اأ - موافقة جهة عمله على طلب الت�سريح .

ب - موافقة املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة التي يرغب فـي العمل بها .

 ج - ما يفـيد التاأمني ل�سالح الغري �سد امل�سوؤولية عن الأخطاء الطبية من اإحدى 

�سركات التاأمني املرخ�ض لها مبمار�سة هذا الن�ساط فـي ال�سلطنة .

6 - اأن يقوم طالب الت�سريح ب�سداد الر�سم املقرر قانونا .
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املــادة ) 4 (

ت�سكل بقرار من الوزير جلنة فنية تخت�ض بالآتي :

1 - حتديد التخ�س�سات الطبية التي مينح فـيها الت�سريح .

2 - النظر فـي احلالت املن�ســـو�ض عليهـــا فـي البنديـــن )1( و)2/ ب( مـــن املــادة )3( 

من هذه الالئحة ، ورفع التو�سية ب�ساأنها اإىل الوزير . 

3 - البت فـي طلبات الت�سريح للعمل باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة الإ�سافـية التي تقع 

خارج املحافظة التي يعمل بها امل�سرح له .

املنا�سبة  ، وتوقيع اجلزاءات  املرتكبة لأحكام هذه الالئحة  املخالفات  النظر فـي   - 4

على مرتكبيها وفقا لأحكامها . 

املــادة ) 5 (

يقدم طلب الت�سريح اإىل املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، ويجـــب عليهـــا البت 

فـيه خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، اأو من تاريخ ا�ستيفاء طالــب الت�سريح 

للبيانات اأو امل�ستندات التي تطلبها منه ، ويعترب م�سي هذه املدة دون البــت فـــي الطـــلب 

مبثابة رف�سه .

ويجب على املديرية عر�ض احلالت املن�سو�ض عليها فـي البندين )1( و)2/ ب( من املادة 

)3( مــن هـــذه الالئحــة علــى اللجنــة الفنيــة للنظر فـيها ، وفـي حال اأو�ست اللجنة مبنح 

الت�سريح يرفع الطلب اإىل الوزير للموافقة عليــه م�سفوعــا بالأ�سبــاب التي على �سوئها 

متت التو�سية .

املــادة ) 6 (

الالئحة قبل  ، ويجــوز جتديــده وفقا لأحكام هذه  �سنة واحدة  الت�سريح )1(  تكون مدة 

انتهائه مبدة ل تقل عن )30( ثالثني يوما . 

وي�سمل الت�سريح تقدمي امل�سورة الطبية والعالج واإجراء العمليات اجلراحية والفحو�سات 

املنزلية للمري�ض الذي ي�سرف الطبيب على عالجه باملوؤ�س�سة  الطبية الالزمة والزيارة 

الطبية اخلا�سة التي يعمل بها .  
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املــادة ) 7 (

املحــددة  ، ووفقا لالأوقــات  فــــي موؤ�س�ســـة طبـــية خا�ســـة واحـــدة  الت�سريـــح للعمـــل  يكـــون 

فـي الت�سريح ، ويجوز الت�سريح بالعمل فـي موؤ�س�سة طبية خا�سة اإ�سافـية ، وفقا لل�سروط 

الآتية :

1 - اأن يكون الت�سريح فـي التخ�س�سات التي حتددها اللجنة الفنية .

2 - اأن يكون الت�سريح فـي موؤ�س�سة طبية خا�سة تقع خارج املحافظة التي يعمل بها 

الطبيب .

3 - اأن يكون الت�سريح فـي اأيام العطلة الأ�سبوعية ، والإجازات امل�سرح بها .

4 - موافقة الوزير على ذلك ، بناء على تو�سية اللجنة الفنية .

املــادة ) 8 (

يلتزم الطبيب امل�سرح له بالآتي :

باأيام و�ساعات العمل امل�سرح له العمل بها وفــقا للت�سريـــح ، ول يجـــوز  اأ - التقــيد   

تعديلها اإل مبوافقة املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها ، واعتماد املديرية .

بالعمل  له  امل�سرح  الأيام  فـي  الطبية اخلا�سة  باملوؤ�س�سة  تكون مواعيد عمله  اأن   - ب 

فـيها فـي غيـــر اأوقات عمله الر�سمي ، مبا فـي ذلك اأيام اأو �ساعات املناوبة املكلف 

التـــي ت�ستدعي ظروف العمل وجوده فـي عمله باملوؤ�س�سة الطبية  اأو الأوقات  بها 

احلكومية التي يعمل بهــا .

اأن تبداأ �ساعات العمل فـي املوؤ�س�سة الطبية اخلا�ســـة بعد م�ســـي �ساعـــة واحـــدة  ج - 

علــى الأقــل من انتهاء �ساعات العمل الر�سمية باملوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي 

يعمل بها . 

د - األ يوؤثر عمله باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة على اأداء واجباته وم�سوؤولياته العالجية 

باملوؤ�س�سة  اللجان والجتماعات  اأو ح�سور  التدريبية  اأو  الإ�سرافـية  اأو  الإدارية  اأو 

الطبية احلكومية التي يعمل بها .

هـ - األ ي�ستغل الأجهزة اأو املعدات الطبية اأو الإدارية اأو اخلدمات امل�ساعدة اأو العاملني 

اأخــرى فــي املوؤ�س�ســة الطبية احلكومية التــي يعمل بهــا ل�سالــح  اأي ت�سهيالت  اأو 

املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة امل�سرح له بالعمل بها .
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و - األ يـــروج اأو يدعـــو اأو ي�سجع املر�ســى املرتددين على املوؤ�س�سة الطبية احلكومية 

التي يعمل بها ممن ي�سرف على عالجهم اأو غريهم على مراجعته فـي اأثناء عمله 

باملوؤ�س�سة الطبيــة اخلا�ســـة امل�ســـرح لـــه بالعمـــل بهـــا ، اأو حتويلهــــم اأو ترغيبـــهم 

فـي ا�ستخدام اأي ت�سهيالت طبية موجودة باملوؤ�س�ســة الطبيــة اخلا�ســة ما دامــت 

متوفرة باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية . 

ز - األ يتدخل لدى اأي موؤ�س�سة طبية حكومية لتمكني املر�سى املحولني اإليها طبقا 

للمـــادة )10( مــن هـــذه الالئحــة مــــن احل�ســـول علـــى اأف�سليـــة ملواعيــــد املقابلــــة 

احلالة  تكن  مل  ما   ، الدواء  اأو  العالجية  اأو  الطبية  اخلدمات  على  احل�سول  اأو 

الطبية للمري�ض ت�ستدعي ذلك .

املــادة ) 9 (

تلتزم املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة امل�سرح للعمل بها مبا ياأتي :

اأ - عدم ال�سماح للطبيب للعمل اإل بعد �سدور الت�سريح اأو جتديده .

ب - التقيد باأيام و�ساعات العمل امل�سرح بها للطبيب ، وعدم ال�سماح لــه بالعمــل خـــارج 

نطاق �ساعات واأيام العمل املحددة فـي الت�سريح .

ج - األ متــنح ن�سبا مالية لالأطباء امل�سرح لهم من ر�سوم الفحو�سات الطبية املختربية 

اأو الأ�سعة الت�سخي�سية اأو غري ذلك من اخلدمات التي يطلبها الأطباء للمر�سى 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر .

د - �سمان ا�ستمرارية تقدمي الرعاية الطبية للمري�ض فـي احلالت الطارئة فـي حـال 

عدم وجود الطبيب امل�سرح له واملعالج لتلك احلالة باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة . 

املــادة ) 10 (

الطبية  باملوؤ�س�سة  ي�سرف على عالجه  الذي  املري�ض  اإحالـــة  لـــه  امل�ســرح  يجـــوز للطبيـــب 

اخلا�سة اإىل اأي موؤ�س�سة طبية خا�ســـة اأخرى تتوفر بها تلك اخلدمات فـي حــال عــدم قدرة 

تلك املوؤ�س�سة على توفـري خدمات الت�سخي�ض اأو العالج املنا�سبة له ، واإذا تعذر ذلك يجوز 

له اإحالة املري�ض اإىل اأي موؤ�س�سة حكومية تتوفر بها تلك اخلدمات . 
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املــادة ) 11 (

يجب على املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب اإبالغ املديرية باأي خمالفة 

لأحكام هذه الالئحة تقع من الطبيب ، وتتوىل املديرية عر�ض املخالفة على اللجنة الفنية 

للنظر فـيها واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها ، وذلك دون الإخالل بامل�ساءلة الإدارية املقررة 

فـي النظام الوظيفـي الذي يخ�سع له الطبيب .

املــادة ) 12 (

يلغى الت�سريح فـي اأي من احلالت الآتية :

 اأ - طلب املوؤ�س�سة الطبية احلكومية التي يعمل بها الطبيب امل�سرح له .

ب - طلب املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة امل�سرح للطبيب بالعمل بها .

املــادة ) 13 (

تقوم املديرية باإعالن الطبيب امل�سرح له العمل باملوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة ، باحل�سور اأمام 

اللجنة الفنية ملواجهته باملخالفة ، و�سماع اأقواله ، وحتقيق دفاعه ب�ساأنها ، وللجنة الفنيــة 

- فـي حال ثبوت املخالفة - اأن توقع عليه اأيا من اجلزاءات التاأديبية الآتية :

 اأ - الإنذار .

ب - غرامة اإدارية مبا ل يزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين .    

ج - اإيقاف الت�سريح ملدة ل تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر . 

د - اإلغاء الت�سريح . 

ول يحق للطبيب امل�سرح له التقــدم بطلـــب ت�سريـــح جديـــد اإل بعـــد م�ســـي )2( �سنتيــن 

من تاريخ اإلغاء الت�سريح .

املــادة ) 14 (

تقوم املديرية باإعالن �ساحب املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة اأو من ميثلها باحل�سور اأمام اللجنة 

الفنية ملواجهته باملخالفة ، و�سماع اأقواله ، وحتقيق دفاعه ب�ساأنها ، وللجنة الفنية - فـي حال 

ثبوت املخالفة - اأن توقع على املوؤ�س�سة الطبية اخلا�سة غرامة اإدارية ، مقدارها )1000( 

األف ريال عماين ، مع وقف منح الت�سريح .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 

قــــــرار

 رقــم 2018/6 

بتعديــل بعــ�ض �أحكــام 

لئحـة �شـوؤون �ملوظفـني بالهيئـة �لعمانيـة لالعتمـاد �لأكادميـي

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

واإىل لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�سادرة بالقرار رقم 2011/26 ،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

�ملــادة �لأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املـادة )21( من لئحة �سوؤون املوظفني بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

النــ�س الآتي : 

يعلن عن الوظائف ال�ساغرة املعتمدة فـي موازنة الهيئة واملطلوب �سغلها ، وذلـك فــي �سحيفة 

يومية على الأقل ويجب اأن يت�سمن الإعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة و�سروط �سغلها .

ويجــوز التعيــني فـــي الوظائــــف ال�ساغــرة دون اإعــالن متـــى كــان �سغلهــا يتطلــب خبــرة 

علمية اأو عملـية نادرة ، اأو كان مطلوبا �سغلها بطريـق التعاقد ، اأو الوظائف ذات الطبيعة 

اخلا�سة التي ي�سدر بتحديدها قرار من جمل�س اخلدمة املدنية .

ويجوز التعيني بدون اإعالن من قوائم النتظار للمتقدمني للوظائف املعلن عنها .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�ملــادة �لثالثــــة

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

�شدر فـي : 24 من جمـادى �لأولـى 1439هـ

�ملو�فــــق : 11 من فبـر�يــــــــــــــــــر 2018م 

د . عبد�لـلـه بــن حممــــد �ل�شارمـــي

                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة

 الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ وظفـار 

بلديــة ظفــار 

ا�ستــــدراك

تنوه بلدية ظفار اإىل اأنه قد وقـــع خطــاأ مــادي فـي الأمر املحلي رقم )2018/1(  بتحديد 

الر�شـــوم والأثمـان والتاأمينـــات وال�شمانـــات املاليـــة التي حت�شلــها بلديـــة ظفـــار ، املن�شور 

فـــي اجلريــــدة الر�شميـــة العــــدد )1228( ال�شـــادر بتاريــخ 10 مــن جمــادى الأولــى 1439هـ ، 

املوافق 28 من  يناير 2018م ، حيث ورد فـي البندين )1( و )2( من جدول )1- ر�شوم الذبــح (

مــن امللحـــق رقـم )3( "الر�شــــوم مب�شالـــــخ البلديـــة" املرفــــق بالأمــــــر املحلــــي امل�شــــار اإليـــــه ، 

وذلك على النحـــو الآتــي :

وال�سحيـــــح هـــــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه .

مكتـب وزيـر الدولة وحمافظ ظفار 

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمــــة الر�ســــم
 بالريـــال العمانـي

تقطيــع

6عجــــول / اأبقـــــار 1

7قعــــدان / جمــــال2

وعــــــاء الر�ســــــمم

قيمــــة الر�ســــم
 بالريـــال العمانـي

تقطيــع

7عجــــول / اأبقـــــار 1

6قعــــدان / جمــــال2
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh
¿Ó`````````YEG

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

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

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

¿É``````ªY á`````æ£�`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

IQÉ`éà�d á`eÉ©dG á`jôjóŸG

á````jôµØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2017/00022 : Ö�£dG ºbQ 

(22)2017/7/18 : Ëó�àdG ïjQÉJ 

(11)

(15)

(45)

ƒfQÉcƒd �«æ°üJLoc Cl.(51)

(71)1É«dÉ£jEG - CG.»H.¢SG »Jƒ«H »æjÓ«‚CG

(72)1É«dÉ£jEG - ƒÑeƒdƒc ƒdQÉc

(73)1

(74)1ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG

(30)»HhQhC’G OÉ–’G

003669282- 0001 : ájƒdhC’G ºbQ

2017/1/20 : ájƒdhC’G ïjQÉJ 

(12) : »YÉæ°U êPƒ‰ 6 : Ö�£dG »`a êPÉªædG OóY (28)

 (54)Perfum Bottle : Ö�£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

 : º«ª°üàdG (55)
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»YÉæ°U º«ª°üàd á«Hô©dG á¨�dÉH ô°üàîŸG �°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£�`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

IQÉ`éà�d á`eÉ©dG á`jôjóŸG

á````jôµØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2017/00025 : Ö�£dG ºbQ 

(22)2017/10/19 : Ëó�àdG ïjQÉJ 

(44)

(45)

(11)

02-06Int. Cl.(51)

(71)1
 …GƒcQÉH Ï°Sƒ«g �É°S çQƒf 8846 : »`a á«µjôeCG ácô°T , »°S �EG �EG õ«LƒdƒæµJ RôéæjQ

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77064 ¢SÉ°ùµJ , Ï°Sƒ«g , 110 âjƒ°S , â°ùjh

(72)1
 , Ï°Sƒ«g , 110 âjƒ°S , â°ùjh …GƒcQÉH Ï°Sƒ«g �É°S çQƒf 8846 : »`a »µjôeCG , …OQÉg º«d

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77064 ¢SÉ°ùµJ

(73)

(74)1 ájôµØdG á«µ�ª�d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
2017/9/29 : ïjQÉ`àH 29/619^598: º`bQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/4/21 : ïjQÉ`àH 15/493^925 : º`bQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(12)

 (54)
´GÎN’G á«ª°ùJ

»bGh RÉØb

ô°üàîŸG �°UƒdG (57)

 ®É```Ø²G ™````e äÉ``HÉ°UE’G øe , ó``«dG �ãe , ¬````jóJôe º```°ùL øe á```æ«©e �``WÉæe á``jÉª² RÉ`Øb

áHÉÑ°ùdG ™Ñ°UEG á°UÉNh , áHƒZôŸG ácô²G ¢``�Y

����� �����.indd   2 2/15/18   9:29 AM

-112-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

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

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£ °ùdG �ƒ°Sô�ŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ �ŸG ¥�ƒ M ¿�ƒfÉb É```µMC�’

67125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. RÉ¨dGh §ØædG äGó©e äÉeõ à°ùe

 RÉ¨dGh §ØædG äÉeóN á«é«JGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 114 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2011/2/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

74947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG IOÉ«b º« ©J

 IQÉéà d á«°�†ØdG QÉë°U ÅWG�ƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 113 : Ü.Q 368 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2012/6/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   1 2/13/18   8:53 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

95265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 1 áÄØdG »`a

. É¡JGójó�“h á«FÉHô¡µdG äGhOC�’G IQÉ�Œ

 á«æeÉ°�†J - IQÉéà d í«HÉ°ü�ŸG ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , j�ƒ°ùdG áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/5/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

98888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£�ŸGh ºYÉ£�ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e Ö«côJh �™«H

 . .¢T ä�’hÉ �ŸGh IQÉéà d áãjó G ábGô°TE�’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2015/11/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   2 2/13/18   8:53 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉj�ƒ Gh Q�ƒgõdG IQÉ�Œ

 äÉj�ƒ Gh Q�ƒgõ d áaÉ«°�†dG ôc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 3419 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/6/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

106921 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OG�ƒe IQÉ�Œh ôjó°üàdGh OGÒà°S�’G ÖJÉµe , øj�ƒªàdGh á°TÉYE�’G

 äGAÉ°ûfE�’Gh äÉeóî d á«�ŸÉ©dG ÉjGõ�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , �…hQ 112 : Ü.Q 2759 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/3 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   3 2/13/18   8:53 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107422 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. °Vô�ŸG êÓY

 ¿Éæ°SC�’G Ö£d ÉØWC�’G áæL õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 454 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/30 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¥ÓM

 IQÉéà d á dCÉà�ŸG IÈÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , QÉë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   4 2/13/18   8:53 AM

-116-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107826 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£�ŸG

 Ióëà�ŸG QÉë°U Iôg�ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , QÉë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/16 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

107944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 45 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ à°ùeh , äGô¡°ùdGh ¢SGôYC�’G ¢ùHÓe ÒLCÉJ

 IQÉéà d ôaÉ°ù�ŸG Óe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , § °ùe , ô°T�ƒH 111 : Ü.Q 1129 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   5 2/13/18   8:53 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

 á````eóîà°ù�ŸG É``¡JGP Ió````M�ƒdG »```a AGõLCG ø```e á`Y�ƒæ°ü�ŸG á````«fó©�ŸG äGó```©�ŸG Ö``«côJh á```YÉæ°U

 á KÉ�‡ á«fó©e É¨°TCGh  äÓ¶�ŸGh Ó°ùdGh ÜG�ƒHC�’Gh ò``aG�ƒædG  ãe ó««°ûàdGh AÉæÑdG  »`a

. (IOGóM á°TQh)

 IQÉéàdGh á«°Sóæ¡dG äÉeóÿGh hÎÑ d �…ó«©°S�ƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

109917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉî�ŸG

 IQÉéà d »�ŸÉ°ùdG «°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , IQ�ƒHÉÿG áj�’h , 326 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   6 2/13/18   8:53 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e 

 . .¢T §°ShC�’G ¥ô°ûdG º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , § °ùe , 113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/24 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

111263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑàµe

 . .¢T IQÉéà d Iõ«ªà�ŸG á©«Ñ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 639 : Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/10 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   7 2/13/18   8:53 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓ�ŸG »ch °ùZ

 IQÉéà d ÚJCG ÚJÉ°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/8/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

112414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ôFÉà°ùdG áWÉ«Nh «°üØJ

 áeó à�ŸG á©ª°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 834 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   8 2/13/18   8:54 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE�’Gh ájÉYódG äÉeóN

 . .¢T ÉfóYG�ƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 118 : Ü.Q  37 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 39 áÄØdG »`a

. FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°S ÒLCÉJ Öàµe

 IQÉéà d ÒÿG �ƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 119 : Ü.Q 990 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   9 2/13/18   8:54 AM

-121-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113608 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥�ƒ°ùJ õcôe

 IQÉéà d �…Qõ©dG ó«©°S ¬` dGóÑY °ù«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 418 : Ü.Q 96 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 19 áÄØdG »`a

. ¬aÉæ°UCG áaÉµH »àæª°SC�’G �ƒµjRG�ƒ�ŸGh �•ÓÑdG �™æ°U

 IQ�ƒ°üæ�ŸG ´�ƒª°T �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , hÉæ°S 418 : Ü.Q 340 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   10 2/13/18   8:54 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ ©dG áWÉ°S�ƒdG

 Ióëà�ŸG jó©àdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£ °S , 315 : Ü.Q 13 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

113993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓe áWÉ«N

 IQÉéà d Úàjô dG « cEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 516 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat44.indd   11 2/13/18   8:54 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£�ŸG , ( á°TÉYEGh øj�ƒ�“) É©£dG õ«¡�Œ äÉcô°T

 . .¢T á«W�ƒdG ä�’�ƒcCÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , ìô£e , AÉæ«�ŸG »M 114 : Ü.Q 543 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/2 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dG �™«H äÓ , äÉeóN Ëó J

 IQÉéà d ÉjôdG êGôHCG �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 111 : Ü.Q 233 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   12 2/13/18   8:54 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ �ŸG

 IQÉéà d õ«ªà�ŸG ¿É«µdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , ºë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ìGôaC�’G äÉeõ à°ù�Ÿ á°ü°üîà�ŸG ôLÉà�ŸG »`a áFõéàdÉH �™«ÑdG

 á«�ŸÉ©dG »Hô©dG ô °üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 314 : Ü.Q 268 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/12 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   13 2/13/18   8:54 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùf ¢ùHÓe áWÉ«N

 á eÉµà�ŸG �™jQÉ°ûª d AG�ƒM AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/14 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114598 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 IQÉéà d N ájQóH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , áæWÉÑdG Éª°T á¶aÉ , QÉë°U áj�’h : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat44.indd   14 2/13/18   8:54 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. �…hÉ°ûe ¡ e

 á eÉµà�ŸG �™jQÉ°ûª d �…óæµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 106 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/22 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114875 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. (á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG ÊÉÑª d áeÉY äGAÉ°ûfEG) ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä�’hÉ e

 IQÉéà d á«æW�ƒdG QóÑdG ´É©°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

 . .¢T ä�’hÉ �ŸGh

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

¿ÉªY áæ£ °S , 130 : Ü.Q 1375 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   15 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �™«ªéàdGh Ö«cÎdG äÉeóNh ìÓ°UE�’Gh ÊÉÑ�ŸG AÉ°ûfEG

 . .¢T IQÉéàdGh äGAÉ°ûfE�’Gh äGQÉ © d AÉbQõdG áæjó�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 315 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Q�ƒgõdG �™«H

 IQÉéà d OCG ógG�ƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 618 : Ü.Q 7 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat44.indd   16 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQCG

»MGhôdG ó«©°S øH Ö«ÑM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

 á«æeÉ°�†J - IQÉéà d ¬fG�ƒNEGh 

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

¿ÉªY áæ£ °S , 121 : Ü.Q 824 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115378 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üJh OGÒà°SG

 . .¢T QÉªãà°SÓd ±�ƒæJ äÉ°ù�Ÿ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , ídG�ƒ�ŸG : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   17 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ ë eh IõgÉ÷G ¢ùHÓª d á ª÷ÉH �™«ÑdG

 á«æW�ƒdG �…hQ º�‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 112 : Ü.Q 3742 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

115482 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äGô°�†ëà°ùeh Q�ƒ£©dG IQÉ�Œ

 IQÉéà d á eÉ°ûdG ÜGô©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/25 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat44.indd   18 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¡ e

 IQÉéà d óé�ŸG ájGóH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , á«H�ƒæ÷G « G : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

 

115520 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 37 áÄØdG »`a

. º«ë°ûJ , äGQÉ«°S «°ùZ

 IQÉéà d �…OÉÑdG ó°TGQ øH óªM øH óª : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 512 : Ü.Q 856 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat44.indd   19 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 20 áÄØdG »`a

. « ¨àdGh áÄÑ©àdÉH á°UÉN äÉéàæe áYÉæ°U

 . .¢T ¿ÉªY øFGód : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 1010 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/31 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

115657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°S�’G ájQÉéàdG äÉ©ªé�ŸG

 IQÉéà d Éª°ûdG O�ƒæY �™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 500 : Ü.Q 170 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   20 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114607 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 35 áÄØdG »`a

. «ªéàdG äÉeõ à°ùeh Q�ƒ£© d á ª÷ÉH �™«ÑdG

 IQÉéà d Ú°SÉj ìÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 118 : Ü.Q 408 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

114713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »ÑW �™ª�›

 IQÉéà d Ïë°ùdG �…OGh OÉ�›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 318 : Ü.Q 186 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

 

alamat44.indd   21 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 36 áÄØdG »`a

. �…QGOEG Öàµe

 ¿ÉªY ¿OÉ©e á«ªæJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/11 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

116135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG «é°ùJ Ö W 

 : äÉeóÿG/�™ °ùdG LCG øe 44 áÄØdG »`a

 »`````a ó`` J ìhô```dGh º```°ù÷G á```«`aÉYh á````ë°üd á`````«ë°U äÉ````©éàæe äÉ```eóNh á```«FÉe á```` jóM

. á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæ�ŸG »`a øµ°S áeÉbEGh á«ë°U äÉ©éàæe

 . .¢T IQÉéàdGh äGAÉ°ûfE�’Gh äGQÉ © d AÉbQõdG áæjó�ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£ °S , 132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿G�ƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/21 : Ö £dG Ëó J ïjQÉJ

alamat44.indd   22 2/13/18   8:55 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 »`a áeóîà°ùŸGh É¡JGP IóMƒdG »`a AGõLCG øe áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG äÉéàæŸG Ö«côJh áYÉæ°U

. á�KÉ‡ á«fó©e �É¨°TCGh äÓ¶eh ⁄Ó°ùdGh ÜGƒHC’Gh òaGƒædG �ãe ó««°ûàdGh AÉæÑdG

 

 ájQÉéàdG �É°UƒdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h , 319 : Ü.Q 933 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

.  É«ŸG ™jRƒJh  É«ŸG á«�æJ

 IQÉéà�d »Ñ©µdG óªfi øH ó°TGQ øH ¿É£�°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/3/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   1 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

.  É«ŸG ™jRƒJh  É«ŸG á«�æJ

 IQÉéà�d »Ñ©µdG óªfi øH ó°TGQ øH ¿É£�°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/3/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104680 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájôµ°ùdG äÉjƒ�²Gh õHÉîŸG äÉéàæe , á«FGò¨dG OGƒŸG

 

 �.�.¢T �jƒ°ùà�d ôµ«H Î°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 2448 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   2 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 á«ŸÉ©dG è«�ÿG OôeR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ``£©dG IQÉ``Œ , ô``Ø°ùdG ™HGƒJh ájó�÷G ™�°ùdGh Ö`FÉ�²G IQÉŒ

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°U

 IQÉéà�d �jƒ²G ÜÉÑ°T äÉ°ùªg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   3 2/14/18   8:47 AM

-137-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 Iõ«ªàŸG ô°†NC’G ¿ƒàjõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 538 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ

 áÄ«°†ŸG äÉMƒ�d è«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 421 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   4 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

 IQÉéà�d Üô©dG §N á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿É`ªY á``æ£�°S  , QÉ``ØX á``¶aÉfi , á``dÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. áÑ«£dG áaÉæµdG

 á«ÑgòdG ¢UÉ°üg êôH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 615 : Ü.Q 159 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   5 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

.  ¢¡�e

 IQÉéà�d »°Tƒ�ÑdG ¿Éª«�°S øH óªMCG øH óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

  . »°SÉ°SCG �µ°ûH äÉHhô°ûe �ó�J »àdG »gÉ�ŸG , »°SÉ°SCG �µ°ûH �É©£dG äÉÑLh �ó�J »àdG »gÉ�ŸG

 � � ¢T »ŸÉ©dG ¥GòŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   6 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G ƒ�¨°ûe , á«MÉ«°ùdG äGôeÉ¨ŸG

 

 IQÉéà�d ‹ÉLOõdG Ö«ÑM øH QÉªY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2143 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

IQÉéà�d »ª°SÉ�dG ódÉN ÉÁQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3231 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   7 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

.  äÉÑcôŸG �«fÉµ«e ìÓ°UEG

 �.�.¢T äGQÉ``«°ù�d »`Ñ«gƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1475 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111195 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÖJÉµe , É¡JÉ�à°ûeh äƒjõdG ™«H , á«°VÉjôdG äGhOC’G IQÉŒh äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H

 á```£°ûfC’Gh á``jQÉéàdG �É``ªYC’G ä’É``ch , É`¡eRGƒdh äGQÉ``WE’G ™``«Hh OGô`«`à°S’Gh ô````jó°üàdG

. Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H , á«°VÉjôdG

 �.�.¢T äGQÉ«°ù�d »Ñ«gƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1475 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   8 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN

 IóëàŸG �jô£dG äÉ°ùŸ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe19 áÄØdG »`a

. §�ÿG IõgÉ÷G áfÉ°SôÿG êÉàfEG

 � � ¢T IõgÉ÷G áfÉ°Sôî�d Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 1167 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   9 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. �ÉNô�d äÉéàæe ™æ°U

 �.�.¢T �ÉNô�d Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 420 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ°ùµdG , AÉÑ°ü²G hCG �ÉeôdG ºLÉæe �«¨°ûJ

 � � ¢T hôHÉ÷G QÉéMC’ Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 1167 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   10 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 , á```«YÉæ°üdG �É``eôdG �``jôŒh êGô`îà°SG �``dP »`a ÉÃ AÉ``Ñ°ü²G hCG �ÉeôdG º``LÉæe �``«¨°ûJ

.  äGQÉ°ùµdG

 � ´ � ¢T á°†HÉ�dG ¿ÉªY Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 1167 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á�«�ãdG äGó©ŸG ÒLCÉJ , äÉæMÉ°ûdG ÒLCÉJh äÉæMÉ°ûdÉH …ÈdG ��ædG

 � � ¢T á«ŸÉ©dG á«à°ùLƒ�dG äÉeóî�d Rƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 211 : Ü.Q 1167 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   11 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. êÉLõ�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 á«°UƒJ - IQÉéà�d …ô°üædG º«gGôHEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 312 : Ü.Q 652 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÖFÉ�²Gh ájòMC’Gh É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ùdG IQÉŒ , Qƒ£©dG IQÉŒ

 � � ¢T IQÉéà�d ï«°ûdG á�M �ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

   , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi ,  QÉë°U áj’h , 311: Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£�°S

2017/9/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   12 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd �Éà°ùjôc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,133 : Ü.Q 1579 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�eh ºYÉ£e

 IQÉéà�d á«Hô¨dG AGƒd ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/9/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   13 2/14/18   8:47 AM

-147-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæJh ÖjQóJ äÉeóN

 ¿Gôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

 áãjó²G ™«HôdG ádÓWEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   14 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ�à°ùeh ádÉ�ædG �JGƒ¡dG ™«H

 IQÉéà�d á«Hô©dG áæjóŸG øcQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. øjõîàdGh áé�ãŸGh áLRÉ£dG �Éª°SC’G ™«H

 �.�.¢T áYƒæàŸG äÉeóî�d §�°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 920 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   15 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÖgòdGh RÉ¨dGh §ØædG äÉeóN

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG ¢�YC’G ó²G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S ,114 : Ü.Q 1303 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

  IQÉéà�d »°ùeÉ°ûdG ó°TGQ ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   16 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dGh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 �.�.¢T QÉªãà°SÓd Oƒ©dG ìhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. »�NGódG QƒµjódG º«ª°üJ á£°ûfCG

 Qƒ°TÉY øH ¢VÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   17 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 �.�.¢T ¢Vô©dG •ƒ£N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

.  É«ŸG ï°V äGó©e ìÓ°UEGh ™«H , OGÒà°SGh ôjó°üJ ÖJÉµe

 øFÉµŸGh äGó©ª�d AGô°†ÿG ¢VQC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 2924 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   18 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG ¥GQhC’Gh �GƒeC’G QÉªãà°SG á£°ûfCG

 � ´ � ¢T ¿hõe �ƒ°UCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 131 : Ü.Q 1229 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«eGô°ùdG ™«H

 åjó²G ôFÉ°ûÑdG ôªb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 329 : Ü.Q 250 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   19 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ

 IóFGôdG õ«ªŸG ™jQÉ°ûe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 1628 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

. áÑ«Ñ°ûdG ƒjOGQ

 � ´ � ¢T �ÓYEÓd §�°ùe AÉ°†a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 2998 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   20 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

. õÁÉàdG ƒjOGQ

 � ´ � ¢T �ÓYEÓd §�°ùe AÉ°†a : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 2998 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114113 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �ÉØWCÓd ábÓ²Gh ô©°ûdG �«Ø°üJh ¢üb

 áãjó²G AGô°†ÿG áMGƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,122 : Ü.Q 120: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   21 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dGh ájô£©dG äƒjõdG ™«H

 � � ¢T IQÉéà�d Oƒ©dG �ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,133 : Ü.Q 308 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 �.�.¢T »gÉ�ŸGh ºYÉ£ª�d ájDhôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,611 : Ü.Q 275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   22 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’G ™«H

 IQÉéà�d »Ñ©µdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q  3851 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U

  IQÉéà�d …ó©°ùdG »�Y øH óªfi øH ¢ù«b : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �jƒ°ùJ

 � � ¢T á�eÉ°ûdG ójóéàdGh ôjƒ£à�d Iôgƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ

  IQÉéà�d ájô°ü©dG ôªbh ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   24 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 áaÉµH ™WÉ�eh �Ó°SCGh ÉjGhRh ñÉ«°SCGh ¿ÉÑ°†bh á«£jô°T �FÉØdh ìGƒdCGh íFÉØ°U ™æ°U

. É¡dÉµ°TCG

  �.�.¢T Ö�°üdGh ójóë�d ójó°T �GóæL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh �ÉªYC’G ¬«LƒJ h IOÉYEG

  �.�.¢T ±ÓYC’Gh »°TGƒª�d »Hô©dG è«�ÿG È©e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   25 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. 35 áÄØdG »`a IOQGƒdG á£°ûfC’G ™«ªL , ¥ƒ°ùJ õcôe

 IQÉéà�d …ôª©ŸG »�Y øH ¬`�dGóÑY øH ��N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 Òª©àdGh AÉ°ûfEÓd õ«ªàdG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 319 : Ü.Q 36 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°S’Gh á«FGò¨dG äÉéàæŸG

 � � ¢T ójÈàdGh IQÉéàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,130 : Ü.Q 1811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH äÉHhô°ûeh äÉÑLh �ó�J »gÉ�e

 IQÉéà�d »£«£�dG óeÉM ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   27 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ájôµ°ùdG äÉjƒ�²G áYÉæ°U

 � � ¢T á«ŸÉ©dG »�Y øH OƒªM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 121 : Ü.Q 813 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ``£©dG , á``jòMCÓd á``°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a á`FõéàdÉH ™``«ÑdG

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh

 

 �jƒ°ùà�d ábÉfC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 123 : Ü.Q 611 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat70.indd   28 2/14/18   8:47 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áeÓ°ùdGh øeC’Gh �jô²G AÉØWEG äGó©eh äGhOCG ™«H

 ™jQÉ°ûª�d ⁄É°S óªMCG ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áeÓ°ùdGh øeC’Gh �jô²G AÉØWEG äGó©eh äGhOCG ™«H

 �.�.¢T �ÉªYCÓd ó¡ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,112 : Ü.Q 1000 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 �«ªéà�d AÉªædG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1315 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 �.�.¢T áaÉ«°†�d ¢SÉŸCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 . É¡Ñ«côJh äGQÉWE’Gh äÉjQÉ£ÑdGh äƒjõdG �jóÑJ �ª°ûJh äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG

  IQÉéà�d áflÉ°ûdG AGƒ°VC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »ÁÈdG á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115029 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

 IQÉéà�d êPÉªædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ìô£e , �ô�dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115056 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG äGôeÉ¨ŸG

 � � ¢T äGôeÉ¨ŸG …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh QƒgõdG

 IQÉéà�d á«bhôëŸG AÉ«�Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1757 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæe ™«H

 �.�.¢T ™jQÉ°ûª�d ¬µjô°Th ‹ÉLOõdG øªMôdGóÑY øH ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S 123 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. »°VÉjQ …OÉf

 

 IQÉéà�d �ƒëàdG §N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 557 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG  É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûª�d á�ª÷ÉH ™«ÑdG

 � � ¢T ájòZCÓd ¿ÉeRôH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 ¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1010 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115424 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ( á°TÉYEGh øjƒ“ ) �É©£dG õ«¡Œ ácô°T

 

 �.�.¢T ÚæK’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S ,111 : Ü.Q 694 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«cÎdG ä’ƒcCÉŸG

 IQÉéà�d ïjôØdG äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«bô°ûdG �É`ª°T á``¶aÉfi , AGôHEG 400 : Ü.Q 160: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

115589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªŒ �fi

 á«æWƒdG �Ñ�à°ùŸG �ÉªL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 315 : Ü.Q  521 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¬«`aÎdGh ìÉ«°ùdÉH á��©àe äÉeóN

  

  �.�.¢T IQÉéà�d ÊÓ«¨dG ñƒª°T ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 625 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/1/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑàµe

 

   IQÉéà�d ¥GÈdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 123 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°S’Gh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

  

   áãjó²G ™jQÉ°ûª�d ídGƒŸG ó°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3707 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ ó¡©e

 

  á«ŸÉ©dG ájƒHÎdG äÉeóÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 938 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100691 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G

 

  IQÉéà�d IóëàŸG ¢ùeÉ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 421 : Ü.Q 62 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

100692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G

  IQÉéà�d IóëàŸG ¢ùeÉ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 421 : Ü.Q 62 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

. øLGhO

 

  IQÉéà�d áãjó²G ádÉ°SôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 220 : Ü.Q 120 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G ä’É°Uh Qƒ°üb

 

  á«ŸÉ©dG ¿É£�°S AÉæHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 577 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«JƒaƒædGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 

  �.�.¢T IQÉéà�d IÒ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 122 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

100926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe

 

   ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d …ô°ü©dG ¢ù�éŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 415 : Ü.Q 11 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,  á```«æ¡e äGQÉ```°ûà°SG  ,  á```«ÑjQóJ äGQÉ````°ûà°SGh  �ƒ```�M ,  §```ØædG  �É```ªY �É``› »```a  äGQÉ``°ûà°SG

. á«æ¡ŸG äÉeÓ©dG , �ÉªYC’G ôjƒ£J äÉ«é«JGÎ°SG

  

   ôØ²G �ƒ�M : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1996 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

  

   á«bGôdG óªMC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 739 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áØØéŸGh IóªéŸG �Éª°SC’Gh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh áLRÉ£dG �Éª°SC’G ™«H

  

   ájQÉéàdG ihõf äGÒN ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2016/11/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106742 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

. É«�«HƒŸGh ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ

 

 IQÉéà�d õ«ªŸG áæWÉÑdG ¿ÉLôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬aÓNh �ƒª©ŸG �ª°ûJh á«Hô©dG äÉjƒ�²G áYÉæ°U

 

   AGô°SE’G ïHÉ£e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 119 : Ü.Q 366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108155 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

   á�eÉµàŸG �FÉª°S ´ƒHQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 620 : Ü.Q 447 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. �HGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©Jh ÜƒÑ²G áÄÑ©Jh øëW

 

 IQÉéà�d Iõ«ªàŸG øjô¡ædG ÚH Ée  : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/3/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

  

   »°†«eôdG »�Y øH Oƒ©°ùe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/5/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �«�¨J ,  á«YÉæ°üdGh  á«©«Ñ£dG  äÉJÉÑædGh  Qƒgõ�d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. ÉjGó¡dG �dh Ohô£dG

  

  �.�.¢T IQÉéà�d »°†ØdG …Òª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 1019 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�M �fi

 

   äÉjƒ�ë�d øjQGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äÉeóÿG

 

 �.�.¢T á«dhódG ÒcQÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äÉeóÿG

 

 �.�.¢T á«dhódG ÒcQÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch �«°ùZ

 

  …ƒ�©dG ÖLÉY ídÉ°U óªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , »�Y ƒH »æH ¿Ó©L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

. �É°ùLC’G �Éªch á«fóÑdG ábÉ«�dG õcôe

 

  »°VÉjôdG Ö«°ùdG �ƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 111 : Ü.Q 2006 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   12 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ácô°ûdG ídÉ°üd º¡°SC’G AGô°T

 

  QÉªãà°SÓd ¿Éª«�°S øH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 117 : Ü.Q 674 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

113199 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 

  IQÉéà�d IQƒª©ŸG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   13 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

  

  IQÉéà�d …ôëÑdG ó«©°S øHG   º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , �ëØdG AÉæ«e 116 : Ü.Q 243 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

113621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG �ª©dG §«°ûæJ

 

 á«ŸÉ©dG �°û«H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , áæWÉÑdG �Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h , 324 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£�°S

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   14 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉL ¢ùHÓe

 

  �ÉªYCÓd »à�°üdG Ö«Ñ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 717 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

113726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùc’G øe É¡JÉ�ë�eh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

  

   á«°û«bôdG GQÉj �CG  ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/10/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat 58.indd   15 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. áfÉ°SôÿGh ¢ü÷G ™«H (áaÉ÷G áfƒŸG) §�ÿG IõgÉ÷G áfÉ°SôÿG , ¢ü÷G áYÉæ°U

 

  áaÉ÷G áfƒª�d á«bô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , �FÉª°S áj’h , á«YÉæ°üdG �FÉª°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

.  ô©°ûdG �«`Ø°üJ

   IQÉéà�d »°Tƒ�ÑdG ¢ù«ªN ó«°TQ øH º°üà©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 95889555 : ºbQ �JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   16 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114087 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«YÉªàLG áeóN

  

   ´.´.�.¢T QÉªãà°S’Gh á°Sóæ¡�d á«fÉª©dG á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 1393 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

114254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÉfÉLô¡ŸGh ¢VQÉ©ŸG IQGOEG º«¶æJ

 

  ¢VQÉ©ŸG º«¶æàd á«Hô©dG áHGƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 101 : Ü.Q 143 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   17 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( …QÉŒ õcôe - äGOGÈdG ) âcQÉe ÈjÉg

 

á«æeÉ°†J - IóFGôdG ´GóHE’G Iƒ£N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 

  �.�.¢T §�°ùe ¿õjGQƒg : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 141 : Ü.Q 971 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   18 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdGh á«ë°üdG OGƒŸG ™«H

  

  ±ÎëŸG º¡°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 1014 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

114492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( á«JÉÑædG ) �É©£dG äƒjR

 

   IóFGôdG ¤hC’G á«é«�ÿG á°ù°SDƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«Hƒæ÷G á�«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

alamat 58.indd   19 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114597 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd ÜÉMôdG õcôe

 

   ÜÉMôdG Iô£æb ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 130 : Ü.Q 21 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

114864 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdGh �ëàdGh äGQÉcòàdGh á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸGh á«fÉª©dG ôLÉæÿG ™«H

  IQÉéà�d �«°UC’G çGÎdG �ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 58.indd   20 2/14/18   8:48 AM

-189-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh ÖFÉ�²Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

  

   ájQÉéàdG »æ°TÉîŸG  ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

114873 : 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

  

   á«æeÉ°†J - Iõ«ªàŸG �jƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 611 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

alamat 58.indd   21 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115011 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«YÉªàLG äÉeóN

  

  �.´.�.¢T ábÉ£dG äÉeóÿ êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 118 : Ü.Q 261 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†```ëà°ùe , ¢ù```HÓŸG »ch �°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe

 �ƒ°ùZ , �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y ¿ƒHÉ°U , §°ûch »�Lh ��°Uh �«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û�d ( ø°Tƒd)

 

 �.�.¢T á«ŸÉ©dG Éeƒ°U ™«HQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 115 : Ü.Q 657 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

alamat 58.indd   22 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , áMƒHòŸG øLGhódG äÉéàæŸ á``°ü°üîàŸG ô``LÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. �ƒë�dG äÉéàæeh �ƒë�d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG

 

  IQÉéà�d »ª°SÉ�dG º«gGôHEG óªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

 115115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ¿ƒjódG �«°ü–

 

 �.�.¢T ¿ƒjódG �«°üëàd á�K : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 414 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

alamat 58.indd   23 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. (äÉ©aGôdG) äGó©ŸG ™«H

 

 �.�.¢T á«æWƒdG ájQƒ²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2017/12/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæe çÉKCG ™«H

  

 �.�.¢T IOƒ÷G çÉKCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3082 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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-193-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. IÉ«²G ¢�Y ÚeCÉàdGh  ÚeCÉàdG

  ´.´.�.¢T á«�gC’G ÚeCÉàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 889 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. IÉ«²G ¢�Y ÚeCÉàdGh ÚeCÉàdG

  ´.´.�.¢T á«�gC’G ÚeCÉàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 113 : Ü.Q 889 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ójÈdG á£°ûfCG

 

  �.�.¢T Ö°SÉæŸG �²G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ¢�Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 

 �.�.¢T IóëàŸG ádÓWEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

   IQÉéà�d …ô�°üdG ¬`�dGóÑY øH ¿RÉe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 2885 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ËôµdG ¿BGô�dG á°SQóe

  

   á«ŸÉ©dG ÒÿG ÜGƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 423 : Ü.Q 160 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 AGƒ``jE’Gh äÉ``Hhô°ûŸGh á``ª©WC’G ô``«`aƒJh , á©jô°ùdG äÉÑ``LƒdGh »gÉ�ŸGh º```YÉ£ŸG äÉ``eóN

 . (43) áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG âbDƒŸG

  �.�.¢T áaÉ«°†�d AGôeC’G ô°üb º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf ¿ƒdÉ°U

 

  IQÉéàdGh á°Sóæ¡�d ¿É«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

alamat 58.indd   28 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »ÑW õcôe

 

  �.�.¢T áë°üdÉH ájÉæ©�d »Ñ£dG á«`aÉ©dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 114 : Ü.Q 314 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

115867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh Ögò�d á°ü°üîàŸG

  

  �.�.¢T QÉÑ°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£�°S , 100 : Ü.Q 41 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

  

alamat 58.indd   29 2/14/18   8:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   113636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �õæŸG äGQGƒ°ù°ùcG ¤EG áaÉ°VE’ÉH �É©£dGh á°û«©ŸGh �ƒædG ±ôZ Gójó–h çÉKC’G ™«H äÉeóN

 

   IQÉéà�d ’É¡dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, 3059 : Ü.¢U 67 : ºbQ Öàµe , »°SÉeƒ�HódG »²G : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , 12512 ¢VÉjôdG                                        

2017/10/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

   115016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 á«ÑW ¢VGôZC’ ¢ù«dh �``ÑàdG �``FGóHh �ÑàdG äÉéàæeh á©æ°üŸG hCG �ÉÿG OGƒŸG , �ÑàdGh ôFÉé°ùdG

 QÉé«°ùdG ¥Qhh ÚæNóŸG OGƒeh ÜÉ``�ãdG OGƒ``YCGh äÉ``Y’ƒdGh ô```«¨°üdG QÉ```é«```°ùdGh QÉ```é``«°ùdGh

 ,  ôFÉé°ùdG  ��d  �hGóàŸG  Ö```«÷G  RÉ``¡Lh  ôFÉé°S  ,  ôJÓa  äÉë°Tôeh  ô```FÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh

 ô``FÉé°ù�d �``FGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ô`FÉé°ùdG , Ö`«HÉfCG á``bQh »`a �``ÑàdG ø�² ájhó«dG äGhOC’G

 ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Úî°ùàdG  ¢Vô¨d �ÑàdG  äÉ``éàæe ,  á``«fhÎµdE’G

. �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ

  

  óàª«d (õ«°SôahCG) õLóg ófBG ¿ƒ°ùæH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , ¿óæd , »L »H 2 QG 2 »°S ƒ«�HO ¢SÓH �Ñª«J , ¢ShÉg Üƒ�L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   1 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’  ¢ù«dh  �ÑàdG  �FGóHh  �ÑàdG  äÉéàæeh  á©æ°üŸG  hCG  �ÉÿG  OGƒŸG  ,  �ÑàdGh  ôFÉé°ùdG

 ¥Qhh ø``«æNóŸG OGƒ``eh ÜÉ``�`ãdG OGƒ``YCGh äÉ```Y’ƒdGh ô```«¨°üdG QÉ``é«°ùdGh QÉ``é«°ùdGh á``«ÑW

 , ôFÉé°ùdG ��d �hGóàŸG Ö«÷G RÉ¡Lh ôFÉé°S ôJÓa äÉë°Tôeh ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh QÉé«°ùdG

 ôFÉé°ù�d �FGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCG ábQh »`a �ÑàdG ø�² á```jhó«dG äGhOC’G

 ¢Vô¨d  ÉgDhGõLCGh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  Úî°ùàdG  ¢Vô¨d  �ÑàdG  äÉéàæe  á«fhÎµdE’G

. �ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG ,  ø`«î°ùJ

 

   óàª«d ¢SGôjQÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ�ªŸG , ¿óæd , »L »H 2 QG 2 »°S ƒ«�HO ¢SÓH �Ñª«J , ¢ShÉg Üƒ�L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

   115062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35  áÄØdG »`a

  OGƒ```eh á```jójÈdG äÉÑ```�£dG �```jôW ø```Y ¿ÓYE’Gh ¿ÓYE’G äÉeóN

 ¿Ó```YEÓd äÉ`MÉ°ùeh (¿ÓYE’G OGƒ`e ô°ûf) ¿Ó``YE’G OGƒeh (¿ÓYE’G OGƒe åjó–) ¿ÓYE’G

 ø```jôNBÓd äÉ````eóÿGh ™````�°ùdG ¢ü```«NÎd á```jQÉéàdG IQGOE’Gh (¿ÓYEÓd äÉ```MÉ°ùe Ò```LCÉJ)

 ™```````�°ùdG ¢ü```````«NôJh ô`````jó°üàdGh OGô``«à°S’G ä’É``````chh äÉ``æ«©dG ™```jRƒJh ™```�``°ùdG ¢Vô`````Yh

 �jƒ°ùàdG  äÉ°SGQOh �jƒ°ùàdG  çƒëHh �jƒ°ùàdGh (ájQÉéàdG  IQGOE’G) øjôNBÓd äÉ```eóÿGh

  QÉ©°SC’G áfQÉ�e äÉeóNh áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ �É°üJ’G �FÉ°Sh ¢�Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôYh

 äÉ�````Ø°Uh (iôNC’G äÉcô°û�d äÉ````eóÿGh ™```�°ùdG AGô°T) ø````jôNBÓd äÉjÎ°ûŸG äÉeóNh

 Ú«©àdGh  á«YGPE’G  ájQÉéàdG  äÉfÓYE’Gh  »YGPE’G  ¿ÓYE’Gh  (ájQGOE’G  áé````dÉ©ŸG)  AGô````°ûdG

 §``FÉ°Sh ¢�Y ¿Ó```YEÓd äÉ```bhCG ô``«LCÉJh ¿Ó```YEÓd äÉ````MÉ°ùe ô``«LCÉJh (ø```«`ØXƒŸG ø```««©J)

 ¢Vô©dG äÉ¡LGh ÚjõJh (øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJh (…QÉéàdG åëÑdG) åëÑdGh �É°üJ’G

  . äÓëŸG »`a

alamat ��� ����� 1230.indd   2 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   �.�.P RQƒà°S ¢SƒjófGôL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ºbQ ôéàe-»L •-1¥-9 ÜôZ , �hC’G ójGR ´QÉ°T , »ÑX ƒHCG IôjõL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,  »ÑX ƒHCG , IóMh , 1

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

   115065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

áeÉbE’G �Éfih (�õfh ¥OÉæa) áeÉbE’G �Éfi ÒLCÉJ ÖJÉµe äÉeóN

 AGƒ````jEGh äÉ``fÉ````²G äÉ``eóNh (äÉ``fGƒ«²G AGƒjEG) äÉfGƒ«Mh (á``àbDƒe á``eÉbEG �É``fi ô``«LCÉJ)

 »gÉ�ŸGh (��æ�d á�HÉ�dG ÊÉÑŸG ÒLCÉJ) ÊÉÑŸGh �É©£dGh áeÉbE’ÉH øµ°ùdG õéMh äÉfGƒ«²G

 Iõ¡LCGh  ÜGô°ûdGh  �É©£dG  Ëó�Jh  (ÚàfÉµdG)  á��æàŸG  hCG  áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸGh  ÉjÎ«`aÉµdGh

 »```°SGôµdG ô```«LCÉJh ¥OÉæØdGh ¥OÉ``æØ```dG õ``éMh á``jQÉ¡ædG á``````fÉ°†²G QhOh (ô```«```LCÉJ) ï``Ñ£dG

 äÉ``YRƒe ô``«LCÉJh »```¡£dG Iõ``¡LCG ÒLCÉJh á«LÉLõdG ÊGhC’Gh ó°VÉæŸG äÉ```°VÉ«Hh ó°VÉæŸGh

 ¢üî°ûdG É¡«`a �ƒ�j ºYÉ£e) º``YÉ£ŸGh º``YÉ£ŸGh â``bDƒŸG ø```µ°ùdG ô```«LCÉJh Üô``°ûdG  É```«e

 . á«MÉ«°ùdG QhódGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG �ó�J »àdG ºYÉ£ŸGh (¬°ùØf áeóîH

   �.�.P RQƒà°S ¢SƒjófGôL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ºbQ ôéàe-»L •-1¥-9 ÜôZ , �hC’G ójGR ´QÉ°T , »ÑX ƒHCG IôjõL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,  »ÑX ƒHCG , IóMh , 1

2017/12/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   3 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG

  

  óàª«d õéæjódƒg hÎæ�«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 24269 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

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

   115182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 , ¥hóæ°üdG IQGOEG äÉeóNh �ƒ°UC’G IQGOEG äÉeóNh QÉªãà°S’G IQGOEG äÉeóNh á«dÉŸG äÉeóÿG

. QÉªãà°S’Gh á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóNh ßØëàdG �jOÉæ°U IQGOEG äÉeóNh á«dÉŸG OQGƒŸGh

 

   óàª«d �ÉL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

GOƒeôH 12 �G ¢ûJG ¿ƒà�eÉg âjÎ°S ójGQ 45 ¢ShÉg ¢ùµ«°ùjh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   4 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 ¬YGƒfCG  ��àfl  ¢�Y  âjƒµ°ùÑdGh  …ófÉµdGh  äÉjƒ�²G  äÉéàæeh  áJ’ƒcƒ°ûdG  ájÉªM  �ª°ûJ

 »�°ù«eÒ`ØdGh »à«ZÉÑ°ùdGh Ò°†ëàdG á©jô°S õdOƒædGh õdOƒædGh áfhôµ©ŸGh Éà°SÉÑdGh �«µdGh

 õ````«fƒjÉŸGh á```£�°ùdG �```HGƒJh IRÉ```ÑÿG äÉ```fƒµe ø```e É````gÒZh õ```ÑÿG ¥ƒ`````ë°ùeh IÒªÿGh

 óªéŸG Úé©dGh ïÑ£�d IõgÉ÷G Úé©dG äÉéàæeh äGQÉ¡ÑdGh äÉ°ü�°üdGh Ö°ûJÉµdGh �ÿGh

 äÉjƒ�Mh Í�dG äÉ`�à°ûe øe â`°ù«d Ió``ªéŸG äÉ``jƒ�²Gh º``jôc ¢ù``jB’Gh Ió``ªéŸG É``JGQÉÑdGh

 Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡�dGh  IóªéŸG  äÉjƒ�²Gh  IóªéŸG  ¬cGƒØdG

 ô°†ëŸG �«bódGh �OôÿGh í�ŸGh IÒªÿGh äÉæé©ŸGh õÑÿGh á«YÉæ°üdG Iƒ¡�dGh ƒZÉ°ùdGh

 ÜƒÑ²G ¢�Y ¢SÉ°SC’G »`a á�ªà°ûŸG ájòZC’G äÉHhô°ûeh äÉ«dƒ�ÑdGh �HGƒàdGh ÜƒÑ²G øe

. �°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th ¥ôŸGh õ«`Øjô¨dGh ÜÉ°ûYC’Gh

   �.�.¢T á«FGò¨dG OGƒª�d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥GRôdGóÑY , RGÒ°TÉfC’G ��e , IóMƒdG ´QÉ°T ��N , ¤hC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2017/12/14 : 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

   115294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’  ¢ù«dh  �ÑàdG  �FGóHh  �ÑàdG  äÉéàæeh  á©æ°üŸG  hCG  �ÉÿG  OGƒŸG  ,  �ÑàdGh  ôFÉé°ùdG

 QÉé``«°ùdG ¥Qhh Ú`æNóŸG OGƒ`eh ÜÉ�ãdG OGƒYCGh äÉY’ƒdGh Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh á«ÑW

 äGhOC’G , ôFÉé°ùdG ��d �hGóàŸG Ö«÷G RÉ¡Lh ôFÉé°S ôJÓa äÉë°Tôeh ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh

 á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù�d �FGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCG ábQh »`a �ÑàdG ø�² ájhó«dG

 ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Úî°ùàdG ¢Vô¨d �ÑàdG äÉéàæe

  . �ÑàdG hCG

alamat ��� ����� 1230.indd   5 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  óàª«d (RófGôH)ƒcÉHƒJ  ¿ÉµjôeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »L »H 2 QG 2 »°S ƒ«�HO , ¿óæd , ¢SÓH �Ñª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ�L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , IóëàŸG áµ�ªŸG , GÎ�‚EG

2017/12/18 : 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

   115295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’  ¢ù«dh  �ÑàdG  �FGóHh  �ÑàdG  äÉéàæeh  á©æ°üŸG  hCG  �ÉÿG  OGƒŸG  ,  �ÑàdGh  ôFÉé°ùdG

 QÉé``«°ùdG ¥Qhh Ú`æNóŸG OGƒ`eh ÜÉ�ãdG OGƒYCGh äÉY’ƒdGh Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh á«ÑW

 äGhOC’G , ôFÉé°ùdG ��d �hGóàŸG Ö«÷G RÉ¡Lh ôFÉé°S ôJÓa äÉë°Tôeh ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh

 á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù�d �FGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCG ábQh »`a �ÑàdG ø�² ájhó«dG

 ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Úî°ùàdG ¢Vô¨d �ÑàdG äÉéàæe

  . �ÑàdG hCG

 

óàª«d (RófGôH) ƒcÉHƒJ ¿ÉµjÒeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »L »H 2 QG 2 »°S ƒ«�HO , ¿óæd , ¢SÓH �Ñª«J 4 , ¢ShÉg Üƒ�L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH , IóëàŸG áµ�ªŸG , GÎ�‚EG

2017/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   6 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

. á«YGQõdG QhòÑdG

 

  ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f …O âfƒH hO.…G.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 19705 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª�jh , OhQ Îæ°S 971 , GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

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

   115366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø�d äGó«Ñe , äGô°û²G IOÉHEG äGô°†```ëà°ùe , äGô```°û²G äGó«Ñe

. äGô°û²G äGó«Ñeh

  ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f …O âfƒH hO.…G.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 19705 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª�jh , OhQ Îæ°S 971 , GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   7 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 ,  Ióª°SCG)  IóYÉ°ùŸG  OGƒŸG  ,  áLGô²Gh  áæà°ùÑdGh  áYGQõdG  »`a  áeóîà°ùŸG  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG

. (»YGQõdG êÉàfEÓd É«æ«L ádó©e QhòH , ádó©e áHôJ

 

  ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f …O âfƒH hO.…G.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 19705 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª�jh , OhQ Îæ°S 971 , GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

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

   115801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG äGQÉWEG

  

  »°S �G �G , RÉµjôeG GP ôjÉJ �Éàææ«àfƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 29707 Éæ«dhQÉc çhÉ°S , �«e äQƒa , �jGQO �QÉH ¿Ó«ªcÉe 1830 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SGG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   8 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 äÉÑcôŸG ìÓ°UEGh áfÉ«°U äÉeóNh (ìÓ°UEGh áfÉ«°U) äÉÑcôŸG á```fÉ«°U äÉ```£fi  äÉ```eóN

. äGQÉ«°ùdG �«°ùZ äÉeóNh (áfÉ«°U) äGQÉWE’G áæµ�ah ójóŒ äÉeóNh

  

  »°S �G �G , RÉµjôeG GP ôjÉJ �Éàææ«àfƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 29707 Éæ«dhQÉc çhÉ°S , �«e äQƒa , �jGQO �QÉH ¿Ó«ªcÉe 1830 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SGG

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

   115803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12  áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG äGQÉWEG

 

  »°S �G �G , RÉµjôeG GP ôjÉJ �Éàææ«àfƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 29707 Éæ«dhQÉc çhÉ°S , �«e äQƒa , �jGQO �QÉH ¿Ó«ªcÉe 1830 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SGG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   9 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   115804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 äÉÑcôŸG ìÓ°UEGh á``fÉ«°U äÉ``eóNh (ìÓ°UEGh áfÉ«°U) äÉ``ÑcôŸG á```fÉ«°U äÉ``£fi äÉ``eóN

. äGQÉ«°ùdG �«°ùZ äÉeóNh (áfÉ«°U) äGQÉWE’G áæµ�ah ójóŒ äÉeóNh

  

  »°S �G �G , RÉµjôeG GP ôjÉJ �Éàææ«àfƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 29707 Éæ«dhQÉc çhÉ°S , �«e äQƒa , �jGQO �QÉH ¿Ó«ªcÉe 1830 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SGG

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

   115884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

  . �ódG »`a ôµ°ùdG áÑbGôŸ Iõ¡LCG , �ódG »`a ôµ°ùdG ¢SÉ«�d  Iõ¡LCG

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 »°SÒLƒ«f  ,  �jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL  ófCG  ¿ƒ°ùfƒL  ¿h  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2018/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG  : �`````````«```cƒdG º```````°SG

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

alamat ��� ����� 1230.indd   10 2/13/18   11:48 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 �«°ù¨dGh �«`ØéàdG äGhOCG , ájó�ædG á�ª©dÉH �ª©J »àdG ä’É°ù¨dG , ä’É°ù¨dG , �«°ù¨dG äGhOCG

. 7 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG

 �.�.P áeÉ©dG IQÉéà�d á°†jƒY øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 266 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/10 : 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

112638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 Iõ¡LCGh äGhOCG  ,  AGƒ¡dG �««µJ äÉÑ«°üæJh äÉ``Ñ«côJ ,  AGƒ``¡dG �««µJ Oó``Yh äGhOCGh Iõ¡LCG

 Iõ¡LCG) äÉjGƒ°ûdG , (AGƒ¡dG �««µJ) ìhGôe , »¡£dG Iõ¡LCGh äGhOCG , óbGƒŸG , AGƒ¡dG ójÈJ

 , áÄaóàdG Iõ¡LCGh äGhOCG , äÉeÉª²G »`a áeóîà°ùŸG ó«dG �«`ØŒ Iõ¡LCGh äGhOCG , (»¡£dG

 , ó``jÈàdG ä’BG Iõ¡LCGh äGhOCG , IAÉ°VE’G äÉ```Ñ«côJ Iõ```¡LCGh äGhOCG , á```ÄaóàdG äGó©eh äGhOCG

 äÉ````Ñ«°üæJh äGhOCG , äÉ````LÓK , ó```jÈàdG äÉ````jhÉM , ó```jÈàdG Iõ````¡LCG äÉ```Ñ«°üæJh äÉ``Ñ«côJ

 äÉfÉî°ùdG  Iõ¡LCGh  äGhOCGh  áÄaóàdG  Iõ¡LCGh  äGhOCG)  óbGƒe ,  á«ë°üdG  Iõ¡LC’G  äÉÑ«côJh

. 11 áÄØdG »`a É©«ªL IOQGƒdG

 �.�.P áeÉ©dG IQÉéà�d á°†jƒY øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 266 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/9/10 : 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

alamat21.indd   1 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113496 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 ÜƒÑM ,  á«ÑW äÉjÉ¨d á«æ«eCG  ¢VÉªMCG  ,  äÉæ«÷G ¢�Y …ƒà– á«FGò¨dG  á«ªë�d äÓªµe

 ,  á«¡°ûdG  íÑc  ÜƒÑM  ,  ¢Sô�ædG  ¢VGôYCG  øe  �«��à�d  äGô°†ëà°ùeh  ,  ó°ùcCÉà�d  IOÉ°†e

 á«ªë�d äÓªµe , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d GOƒ°üdG äÉfƒHôµ«H , á«ÑW äÉjÉ¨d á«¡°ûdG íÑc ÜƒÑM

 , á```«Ñ£dG äÉ```jƒ�²G , ó``�dG �``ª°S óÑc âjR , á«ÑW äÉ``jÉ¨d á``µ�Y , ø°ù``«µdG øe á«FGò¨dG

 á``«ª²G OGƒ``e , á``«ÑW äÉjÉ¨d Ió©e á``«ªM á``jòZCG , á```«ÑW äÉ``jÉ¨d Ió©e á``«ªM äÉHhô°ûe

 äÉHhô°ûŸG , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ º°†¡dG äGóYÉ°ùeh , »Ñ£dG �Góîà°SÓd Ió©ŸG á«FGò¨dG

 , äÉÁõfE’G øe á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe , (á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe) äGÒ°ùcEG , á«FGhódG

 á«ªë�d äÓªµe , ¿É```àµdG Qhò```H øe á«FGò¨dG äÓªµŸGh , á«ª²G ±É«dCG , á«FGò¨dG ±É«dC’G

 ÜÉ°ûYCG , Rƒcƒ�÷G øe á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe , ¿ÉàµdG QòH âjR ¢�Y …ƒà– á«FGò¨dG

 …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ á«°ù�µdG äGô°†ëà°ùŸGh , á«FGhO

 ¢Sƒ°ùdG ¥ôYh , ¿ÉàµdG QòH âjR ¢�Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe , ¿ÉàµdG QòH ¢�Y
 , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d É«°ù«æ¨e , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d AGhO ¢UGôbCG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª�d
 , á``«FGhódG äÉ```Hhô°ûŸG , á``«f’ó«°U äÉjÉ¨d �«bO , á«f’ó«°U äÉ``jÉ¨d(â``�e) â``Ñæe Ò©°T

 á«FGò¨dG äÓªµŸG , …ô°ûÑdG �Góîà°SÓd ájhOCG , »FGhO …É°T , á«FGhO QhòL , á«FGhO äƒjR

 ÚàµH , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d IÓfi á«ÑW ¢UGôbCG , ájò¨àdG äÓªµe , ¿OÉ©e ¢�Y ájƒàëŸG

 á«FGò¨dG  á«ªë�d  äÓªµe  ,  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  Ú°ùÑÑdG  ,  á«f’ó«°U  äÉjÉ¨d

 á«FGò¨dG  á«ªë�d  äÓªµe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  �ƒ«°SÉJƒH  ìÓeCG  ,  ìÉ��dG  ÜƒÑM  ¢�Y  …ƒà–

 á«FGò¨dG  á«ªë�d äÓªµe ,  á«æ«JhÈdG á«FGò¨dG  á«ª²G  äÓªµe ,  Èµ©dG  ¢�Y …ƒà–

 äÉjÉ¨d �ƒjOƒ°üdG ìÓeCG , �«ëæJ ÜƒÑM , á«ÑW äÉjÉ¨d ìÓeCG , »µ�e �Óg ¢�Y …ƒà–

 , íª�dG ÚæL ¢�Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe , äÉæ«eÉà«`ØdG äGô°†ëà°ùe , á«ÑW

. 5 áÄØdG »`a , IÒªÿG ¢�Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë�d äÓªµe

 ì � ¢T Òc å�«g �CG …O Î°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ájQÉéàdG è«�ÿG , âµÑ°S’G êôH , 3301 : ºbQ Öàµe , 8703 : Ü .¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2017/10/12 : 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

alamat21.indd   2 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

113881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 , �ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ôjõæÿG º² äÉ°ûjhóæ°S , �ƒë�dG äÉ°ûjhóæ°S , ádƒcCÉŸG äÉ°ûjhóæ°ùdG

 �```FGóH , Iƒ``¡�dG , á``J’ƒcƒ°ûdG , õ«cƒµdG , �«µdG , õÑÿG , âjƒµ°ùÑdG , êÉ```LódG äÉ`°ûjhóæ°S

. ôµ°ùdG , �HGƒàdG , äÉ°ü�°üdG , ôFÉ£ØdG , ¿Éaƒ°ûdG �«bO , �OôÿG , …É°ûdG , Iƒ¡�dG

ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 60523 …ƒ```````````æ«��jG , �hô`````````````H �hG , GRÓ``````````````H Ró```````````dÉfhó````cÉe ¿h  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/25 : 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

113882 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 , �ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ôjõæÿG º² äÉ°ûjhóæ°S , �ƒë�dG äÉ°ûjhóæ°S , ádƒcCÉŸG äÉ°ûjhóæ°ùdG

 �``FGóH , Iƒ``¡�dG , á`````J’ƒcƒ°ûdG , õ«cƒµdG , �«µdG , õÑÿG , âjƒµ°ùÑdG , êÉLódG äÉ°ûjhóæ°S

. ôµ°ùdG , �HGƒàdG , äÉ°ü�°üdG , ôFÉ£ØdG , ¿Éaƒ°ûdG �«bO , �OôÿG , …É°ûdG , Iƒ¡�dG

ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 60523 …ƒ```````````æ«��jG , �hô`````````````H �hG , GRÓ``````````````H Ró```````````dÉfhó`````````cÉe ¿h  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/25 : 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

alamat21.indd   3 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 �jhGô°ùdGh ¢†cô�d ¢ùHÓeh QRBÉeh ¿É°üªb º°†J »àdG �ÉØWC’Gh AÉ°ùædGh �ÉLô�d ¢ùHÓe

 Ú``JÉ°ùØdGh äGRƒ```�ÑdGh ô````«fÉæàdGh ¢TÉ````ª�dG ø```e á````Yƒæ°üŸG ¢SCGô```dG á```«£ZCGh ¿É``°üª�dGh

 ¢ùª°ûdG äÉ«bGhh äÉ©Ñ�dGh �æ©dG á£HQCGh á«é�ãdG ¢ùHÓŸGh �WÉ©ŸGh äGÎ°ùdGh ä’Éª²Gh

 , ÜQGƒ```÷G , �OÉæ°üdG , á«°VÉjôdG ájòMC’Gh , á```«�NGódG ¢ù``HÓŸGh á``ë°ThC’Gh , á```eõMC’Gh

. á©æbC’Gh øjƒdÉ¡dG AÉjRCGh áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe

�fEG , �Qhƒà«f ¿ƒJQÉc GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 30318 É``````«LQƒL , É````````àfÓJCG , ƒ````````«�HO ¿G , �```````jGQO Ohƒ````````µJ 1050 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á``«µjôeC’G Ió`ëàŸG äÉ``j’ƒdG

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

114337 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÓ````«é°ùàdGh ƒ````jó«`ØdG ÜÉ```©dCGh á```«fhÎµdE’G Ö````àµdGh á````«fhÎµdE’G äÉ````�«Ñ£àdG ô````«`aƒJ

. (É¡�«ª– øµÁ ’) á«fhÎµdE’G á«�«°SƒŸG

ø°ûjQƒHQƒc RódÉfhócÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 60523 …ƒ```````````æ«��jG , �hô`````````````H �hG , GRÓ`````````````H Ró`````````dÉfhó`````````cÉe ¿h  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/11/12 : 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

 ADVENTURE TIME

Happy Studio

alamat21.indd   4 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114578 : 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  øe  Ió©ŸG  áØ«`ØÿG  ájòZC’G  äÉéàæe  ,  áNƒÑ£ŸG  ÜƒÑ²G  ,  ÜƒÑ²G

 Ió©ŸG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉéàæe , ¢ùWÉ£ÑdG ÚëW øe Ió©ŸG áØ«`ØÿG ájòZC’G äÉéàæe

 »àdG �FÉbôdG , IQòdG �«bO �FÉbQ , ƒcÉàdG �FÉbQ , äÉ°ûeô�ŸG , RQC’G ÚëW , Úë£dG øe

, 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

 , ÜƒÑ²G QhòH , ’ƒfGô÷G ¢SÉ°SCG äGP áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG ìGƒdCG , ’ƒfGôL , Ió�Y �µ°T ¢�Y

 ¬```cGƒØdGh ¥ó```æÑdG , ÜƒÑ²G øe §«�N ¢�Y …ƒ```à– »``àdG áØ```«`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

alamat21.indd   5 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T »�¨°ûŸ �°UGƒàdG äÉeóN Ëó�J Gójó– »gh , ä’É°üJ’G äÉeóN

 õcGôe äÉeóN , »°ù«FQ ôaÒ°S ¿hóH Iô°TÉÑe Iõ¡LC’G ÚH äÉØ�ŸG ��fh �°UGƒàdG äÉeóN

. º«¶æàdG ™bGƒŸ �OGƒÿGh , º«¶æàdG

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

115083 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ø```jòdG �```ÄdhC’h á```«ŸÉY Üƒ```°SÉM á````µÑ°T ¿hô````jój øjòdG �```ÄdhC’ äÉ```fÉ«ÑdG �```�f �```«�–

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ¢�Y äÉfÉ«H ��f äÉeóN ¿ƒeóîà°ùj

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

EQUINIX INTERNET EXCHANGE

EQUINIX INTERNET EXCHANGE

alamat21.indd   6 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T »�¨°ûŸ �°UGƒàdG äÉeóN Ëó�J Gójó– »gh , ä’É°üJ’G äÉeóN

 õcGôe äÉeóN , »°ù«FQ ôaÒ°S ¿hóH Iô°TÉÑe Iõ¡LC’G ÚH äÉØ�ŸG ��fh �°UGƒàdG äÉeóN

. º«¶æàdG ™bGƒŸ �OGƒÿGh , º«¶æàdG

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

115085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ø```jòdG �````ÄdhC’h á```«ŸÉY Üƒ````°SÉM á````µÑ°T ¿hô````jój ø```jòdG �```ÄdhC’ äÉ``fÉ«ÑdG �``�f �```«�–

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ¢�Y äÉfÉ«H ��f äÉeóN ¿ƒeóîà°ùj

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

EQUINIX CLOUD EXCHANGE FABRIC

EQUINIX CLOUD EXCHANGE FABRIC

alamat21.indd   7 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T »�¨°ûŸ �°UGƒàdG äÉeóN Ëó�J Gójó– »gh , ä’É°üJ’G äÉeóN

 õcGôe äÉeóN , »°ù«FQ ôaÒ°S ¿hóH Iô°TÉÑe Iõ¡LC’G ÚH äÉØ�ŸG ��fh �°UGƒàdG äÉeóN

. º«¶æàdG ™bGƒŸ �OGƒÿGh , º«¶æàdG

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

115089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ø```jòdG �```ÄdhC’h á```«ŸÉY Üƒ```°SÉM á````µÑ°T ¿hô````jój øjòdG �```ÄdhC’ äÉ```fÉ«ÑdG �```�f �```«�–

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ¢�Y äÉfÉ«H ��f äÉeóN ¿ƒeóîà°ùj

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

alamat21.indd   8 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T »�¨°ûŸ �°UGƒàdG äÉeóN Ëó�J Gójó– »gh , ä’É°üJ’G äÉeóN

 õcGôe äÉeóN , »°ù«FQ ôaÒ°S ¿hóH Iô°TÉÑe Iõ¡LC’G ÚH äÉØ�ŸG ��fh �°UGƒàdG äÉeóN

. º«¶æàdG ™bGƒŸ �OGƒÿGh , º«¶æàdG

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

115093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ø```jòdG �```ÄdhC’h á```«ŸÉY Üƒ```°SÉM á````µÑ°T ¿hô````jój øjòdG �```ÄdhC’ äÉ```fÉ«ÑdG �```�f �```«�–

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ¢�Y äÉfÉ«H ��f äÉeóN ¿ƒeóîà°ùj

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

alamat21.indd   9 2/14/18   9:52 AM
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(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

115094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T »�¨°ûŸ �°UGƒàdG äÉeóN Ëó�J Gójó– »gh , ä’É°üJ’G äÉeóN

 õcGôe äÉeóN , »°ù«FQ ôaÒ°S ¿hóH Iô°TÉÑe Iõ¡LC’G ÚH äÉØ�ŸG ��fh �°UGƒàdG äÉeóN

. º«¶æàdG ™bGƒŸ �OGƒÿGh , º«¶æàdG

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

115095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 ø```jòdG �```ÄdhC’h á```«ŸÉY Üƒ```°SÉM á````µÑ°T ¿hô````jój øjòdG �```ÄdhC’ äÉ```fÉ«ÑdG �```�f �```«�–

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ¢�Y äÉfÉ«H ��f äÉeóN ¿ƒeóîà°ùj

�fEG , ¢ùµ«æjƒcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94065 ¬jEG »°S , »à«°S OhhójQ , �jGQO ¿ƒL’ ¿Gh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/11 : 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

alamat21.indd   10 2/14/18   9:52 AM
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115097 : 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

2017/12/11 : 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

115441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 »µ«�ªàdG QÉéjE’Gh ÒLCÉàdG õ```éM äÉ`eóNh äÉÑcôª�d »µ«�ªàdG QÉéjE’Gh ÒLCÉàdG äÉeóN

. äÉ`Ñcôª�d

�fEG , Róéæjódƒg õjGÈàfEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 63105 …Qƒ````°ù«e , ¢ù````jƒd â````fÉ°S , �````jGQO �QÉ```H â``jQƒHQƒc 600 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/12/24 : 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

FIDURSI

alamat21.indd   11 2/14/18   9:52 AM
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115442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

 »µ«�ªàdG QÉéjE’Gh ÒLCÉàdG õéM äÉeóNh äÉÑcôª�d »µ«�ªàdG QÉ```éjE’Gh ô```«LCÉàdG äÉ````eóN

. äÉÑcôª�d

�fEG , Róéæjódƒg õjGÈàfEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 , 63105 …Qƒ````°ù«e , ¢ù````jƒd â````fÉ°S , �````jGQO �QÉ```H â``jQƒHQƒc 600 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/12/24 : 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

   115000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™�°ùdG Ëó�Jh ¿ÓYE’G

 

 …O »J �G ƒc »LƒdƒæµJ hõ«e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉgƒgR â°Sƒc ø°ûjƒæfG ófG »LƒdƒæµJ èæjó�H »÷ƒdƒæµJ hõ«e : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL , „hó‚GƒL »à«°S

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat21.indd   12 2/14/18   9:52 AM

-220-



(1231) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   95187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 , É``¡YGƒfCG ™«``ªéH äÉ``ÑcôŸGh äGQÉ«``°ùdG , á``é�ãŸG OGƒŸGh ™�°ùdG ��æd äGôWÉ�dGh äÉæMÉ°ûdG

. äÓé©dG á«KÓK á�bÉf äÉLGQO , á��æàŸG äGQÉ«°ùdGh äÉÑcôŸG , ™�°ùdG ��æd äÉjhÉMh äÉHôY

  

   �.�.¢T áãjó²G äGOGÈdG ™«æ°üJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£�°S , 112 : Ü.Q 3113 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/5/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   112718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô```°†Nh ¬```cGƒa , º`````ë�dG äÉ```°UÓN , ó«```°üdGh ø```LGhódG �ƒ```²h �É``ª°SC’Gh �ƒë�dG

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

 QÉ```²G  �Ø�ØdG  ��fl  ,  �cCÓd  á²É°üdG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  Ö«�²G  äÉéàæeh  Ö«�²Gh

 , áNƒÑ£e �ƒ²  ,  IóHR , º²  ¥ôe , á``XƒØfi  �ƒ�H , ¿ƒë£e Rƒd , (®ƒØfi  �Ø�a)

 , (¿ÉÑdCG äÉéàæe) Ió```°ûb , IQP âjR , �``Ø› óæg RƒL , QÉ«```aÉc , ÉWÉ£H �``FÉbQ , áæ```ÑL

 �Óg , ¬cGƒa �FÉbQ , Ió``ª› ¬cGƒa , á``é�ãe ¬cGƒa , (¬«�«`a) ájôW �ª°S íFGô°T , Qƒ“

 , (¢üª²G áæ«éY) ¢ü```ªM , �«```Ñ‚R ¢Hôe , ��fl QÉ«N , ®ƒØfi �ƒK , ¬cGƒØdG (»�L)

 øª°S , ô°†fi ¥óæH , ®ƒØfi ô£a , ®ƒØfi º```² , �ƒ```² , ®ƒ```Øfi ¢Só```Y , äÉ``«Hôe

 äGhGô°†N Ò°üY , øjOô°S , Ö«HR , äÓ�fl , áXƒØfi A’RÉH , �É©£�d ¿ƒàjR âjR , »JÉÑf

 , áXƒØfi äGhGô°†N , áØØ› äGhGô°†N , áNƒÑ£e äGhGô°†N , äGhGô°†N á£�°S , ïÑ£�d

 , (º°ùª°ùdG QhòH áæ«éY) á«æ«ëW , ÉfƒJ �ª°S , äÉ```HQƒ°T , ¿ƒ```ª�°S , á```Ñ�©e äGhGô``°†N

 . (…OÉHR) ÖFGQ Íd , IQhóæH ¿ƒé©e

alamat 7.indd   1 2/13/18   9:47 AM
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   áWƒ¨dG / á«æeÉ°†àdG ídƒ°T ôeÉYh ôeÉ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájQƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒ°S , �°ûeO �jQ ,  Ú«HôY : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/9/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   114238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

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

 á```ÑbGôŸGh IQÉ```°TE’Gh ¢SÉ````«�dGh ¿Rƒ``dG äGhOCGh á````jô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ```¡LC’Gh »``FÉªæ«°ùdGh

 º«¶æJ hCG �«ãµJ hCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ``¡LCG , º«�©àdG h PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G)

 , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG �É°SQEG hCG �«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG á``bÉ£dG »`a º```µëàdG hCG

 á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á```«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM

 ä’BG , ó``�ædG ™£�H �ª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG , á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Sh ø``e É``gÒZh

 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«``é°ùJ

 . �FGô²G AÉØWEG Iõ¡LCG

   �.�.P �æjójôJ QGRÉH è«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG  , 22390 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7.indd   2 2/13/18   9:47 AM
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   114239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 OGó``eEGh á``jƒ¡àdGh �«`ØéàdGh ó``jÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh  É«ŸG

 

   �.�.P �æjójôJ QGRÉH è«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG  , 22390 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

   114240 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 øjƒ�àdG »°TGôa GóY ) »°TGôa , èæØ°SEGh •É°ûeCG , ïÑ£ª�dh ‹õæŸG �Éª©à°SÓd ¿GhCGh äGhOCG

 êÉLR hCG �ƒ¨°ûe ÒZ êÉLR , »�L ��°S , �«¶æJ äGhOCG , »°TGôØdG ™æ°U OGƒe , ( ¿ÉgódG hCG

 ¿GhCGh »æ«°U ±õN ÊGhCGh á«LÉLR ¿GhCG ( ÊÉÑŸG »`a �ª©à°ùŸG êÉLõdG GóY ) �ƒ¨°ûe ¬Ñ°T

. iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ á«`aõN

 

   �.�.P �æjójôJ QGRÉH è«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG  , 22390 : Ü ¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7.indd   3 2/13/18   9:47 AM
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   114999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 á�ë�e Iõ¡LCG , �jõæà�d á�HÉb , á«còdG �JGƒ¡dG èeGôH äÉ�«Ñ£J , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG

 ±ô©àdG RÉ¡L , á«còdG äÉYÉ°ùdG , á«còdG äGQÉ¶ædG , »Mƒ�dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdÉH

 áµÑ°T ICÉ°ûæe , øjó«dG IôM �JGƒ¡dG äÉeõ�à°ùe , á«còdG �JGƒ¡dG , øjRGƒe , ¬```LƒdG ¢�Y

 ,  á«còdG  �``JGƒ¡�d á«```£ZCG  ,  É```gDhGóJQG  ø```µÁ »àdG  á``£°ûfC’G  á©HÉàe õcGôe ,  ä’É°üJ’G

 , ¿ƒjõØ�J Iõ¡LCG , á`````µÑ°ûdG ¬```«LƒJ Iõ¡LCG , á```«còdG �JGƒ¡�d É```¡Ø««µJ á«```bGƒdG �Ó```aC’G

 äÉYÉª°S , IôØ°ûdG �a �jOÉæ°U , IQÉ«°ùdG ƒjó«`a äÓ```é°ùe , ƒ```jó«`a äGô```«eÉc , äÉ```YÉª°S

 É°üY , (»````aGôZƒJƒØdG ô```jƒ°üà�d) äGô````«eÉc , äƒ°üdG äGÈµŸ øFÉÑc , »°VGÎa’G ™bGƒdG

 , (¢SÉ«�dG äGhOCG) ádƒ°UƒŸG ìGƒdC’G , AGƒ¡dG �«�– RÉ```¡L , »```JGP ôjƒ°üJ ádBÉH á�°üàe ájhój

 ,  USB  äÓ```Ñc (äÓ```ÑµdGh �Ó°SC’G) á```«FÉHô¡µdG ,  á```«FÉHô¡µdG ábÉ£dG �LCG ø```e OGƒ```e

 , (á```«FÉHô¡µdG §```HGhôdG ) iô```NC’G äÉ°ùeÓàdGh ¢ùHÉ�ŸGh äGOGó°ùdG , á«FÉHô¡µdG äÉØ«µŸG

 ±ô``°üeh , AÉ```Hô¡µdGh , ábô°ùdG ™æe Iõ¡LCGh , OÉ©HC’G á«KÓK äGQÉ``¶f , IQó`````�dG äÉØ```«µe

 äÉjQÉ£Ñ�d øë°ûdG Iõ¡LCGh , AÉHô¡µdGh , äÉjQÉ£ÑdGh , (øë°û�d á�HÉ�dG äÉjQÉ£ÑdG) ábÉ£dG

. á«FÉHô¡µdG

  

  …O »J �G ƒc »LƒdƒæµJ hõ«e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉgƒgR â°Sƒc ø°ûjƒæfG ófG »LƒdƒæµJ èæjó�H »÷ƒdƒæµJ hõ«e : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«Ñ©°ûdG Ú°üdG ájQƒ¡ªL , „hó‚GƒL »à«°S

2017/12/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

     �.�.¢T ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿGh …ƒ�©dG ¢ù«ªN øH »�Y : �``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 7.indd   4 2/13/18   9:47 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

�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 : 67928

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/2/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 941 فـي 2011/8/15م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اأم اأت�ص جي اآي بي هولدينغ )�سنغ�فورة( بي تي اإي.ليميتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : جمموعة �سف�ري الع�ملية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 3372 ر.ب : 111 ولية ال�سيب

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/1/22م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/22م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 85616

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : اإك�سرتمي ل�سز اإل اإل �سي

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : الرمو�ص الذهبية للجم�ل �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2431 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/6م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/1/11م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 95714

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1168 فـي 2016/10/30م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : ذا اآي�ص كرمي لب �ص.ذ.م.م

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : موؤ�س�سة دوافع امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 116 ر.ب : 112 روي

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2016/10/9م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 107206

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1207 فـي 2017/8/27م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : الدخيل للعود

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : م�س�ريع ال�سي�د العربي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2445 ر.ب : 211

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2017/9/27م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108359

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108360

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108361

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108362

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108363

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108364

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م
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رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108365

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م

رقـــم �لعالمــــــــــــــــــــــــــــــة : 108366

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

ا�ســـــــــــــم املـــــــــــــــــــــــالك  : �س�رلوت تيلبوري تي ام ليمتد

ا�سـم املرخ�ص له باالنتفــاع : �سركة ال�س�يع الدولية �ص م م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : عم�نية - التج�رة وال�سن�عة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــخ الرتخيـــــــــــــــــــ�ص  : 2018/2/1م

تاريخ التاأ�ســـري بال�سجــــــل : 2018/2/11م
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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 6٧/2٠٠٨ .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 111٠٧٠

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2٠1٨/1/٩م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 121٧ فـي 2٠1٧/11/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اإيزي بيفريج كو

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ذي كون�سنرتايت مانوفاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : برمودية - التجارة وال�سناعة

 ، 26 فيكتوريـــا �سرتيــت   ، ، الطابــق الثالـــث  �سـوان بيلدينــج  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

هاميلتون ، اإت�ش اإم 12 ، برمودا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : برمودا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2٠1٨/1/٩م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2٠1٨/2/6م
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�إعــــالن

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

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

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفق ملــدة ) 5 ( خم�س �صنوات اأخرى :

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

1OM/ID/2012/000142012/6/13عطور عمان �س.م.م

2OM/ID/2012/000152012/6/13عطور عمان �س.م.م
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 �إعـــــــــالن

ال�صناعيــة  امللكيــة  املادة )41( من قانون حقــوق  الفكرية وفقا لأحكام  امللكية  دائرة  تعلن 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 , اأنه مت جتديد مدة حمايــة العالمــات امل�صجلــة 

الآتية :

م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

1998/1/17التجارة وال�صناعةبرجر كنج كوربري�صن117153

1998/6/8التجارة وال�صناعةداما ا�س.بي.اأ218023

2008/4/20التجارة وال�صناعةليفيتون مانيوفاكت�صورينغ كو , انك349887

2008/4/20التجارة وال�صناعةليفيتون مانيوفاكت�صورينغ كو , انك449888

2008/4/20التجارة وال�صناعةليفيتون مانيوفاكت�صورينغ كو , انك549889

2007/12/26التجارة وال�صناعةكور لو�صيوز بي ال �صي648382

2007/12/26التجارة وال�صناعةكور لو�صيوز بي ال �صي748383

1998/8/2التجارة وال�صناعةلوى ا�س . ايه818355

1998/8/2التجارة وال�صناعةلوى ا�س . ايه918356

2007/10/7التجارة وال�صناعةروتورك بي ال �صي1047312

2007/10/7التجارة وال�صناعةروتورك بي ال �صي1147313

2008/1/20التجارة وال�صناعةجي تي اإنرتنا�صيونال اأ�س.اأيه1248629

2008/2/11التجارة وال�صناعة�صالتو �صي�صتمز , اأ�س , اأيه1348932

2008/3/8التجارة وال�صناعةجي تي اإنرتنا�صيونال اأ�س.اأيه1449233

2008/11/29التجارة وال�صناعةبارفيومز كري�صتيان ديور1554746

2008/12/14التجارة وال�صناعة 7- اليفني انك1654884

2008/12/14التجارة وال�صناعة 7- اليفني انك1754885
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/2/3التجارة وال�صناعة�صتافورد - ميلر )ايرلندا( ليمتد1848787

1998/2/7التجارة وال�صناعة�صابا و�صركاوؤهم للملكية الفكرية1917237

1998/1/21التجارة وال�صناعةريفلون ) �صوي�س ( ا�س.ايه2017172

2008/2/3التجارة وال�صناعة�صتافورد - ميلر )ايرلندا( ليمتد2148788

2008/4/16التجارة وال�صناعةليو فارما اآ/ا�س2249852

2008/5/12التجارة وال�صناعةليو فارما اآ/ا�س2350460

2008/3/3التجارة وال�صناعةلبور اتوار نوك�س2449176

1998/8/9التجارة وال�صناعة�صميثكالين بي�صام ليميتد2518386

1998/1/21التجارة وال�صناعةاإف دي ماجنمينت , انك2617163

2008/3/3التجارة وال�صناعةلبور اتوار نوك�س2749177

1998/9/26التجارة وال�صناعة�صميثكالين بي�صام ليميتد2818712

2918730
غالك�صو �صميث كالين 

بيولوجيكالز ا�س . اإ
1998/9/27التجارة وال�صناعة

2008/2/3التجارة وال�صناعة�صتافورد - ميلر )ايرلندا( ليمتد3048789

3148651
جالك�صو�صميثكالين اإنتيليكت�صوال 

بروبرتي ليمتيد
2008/1/23التجارة وال�صناعة

3248690
غالك�صو �صميثكالين 

بيولوجيكالز اإ�س.اأ
2008/1/27التجارة وال�صناعة

2008/1/27التجارة وال�صناعةبا�صكال بروين ا�س . بي .ايه3348705

3448794
اي دي بيومديكال كوربوري�صن

 اوف كيوبك
2008/2/3التجارة وال�صناعة

3552261
غالك�صو�صميثكالين 

بيولوجيكالز اإ�س.اأ
2008/7/7التجارة وال�صناعة
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/10/6التجارة وال�صناعةغالك�صو غروب ليمتد3653783

1997/3/23التجارة وال�صناعةكري�صتيان ديور كوت�صر3715435

1997/3/23التجارة وال�صناعةكري�صتيان ديور كوت�صر3815436

1997/3/23التجارة وال�صناعةكري�صتيان ديور كوت�صر3915437

1997/6/10التجارة وال�صناعةبرانديلي اإ�س.بي.اإيه4015958

1997/6/10التجارة وال�صناعةبرانديلي اإ�س.بي.اإيه4115959

1997/6/10التجارة وال�صناعةبرانديلي اإ�س.بي.اإيه4215960

1997/7/26التجارة وال�صناعة�صينجينتا بارتي�صيبي�صنز ا.جي4316203

2008/5/3التجارة وال�صناعةاأمريكان ديري كوين كوربوري�صن4450274

1997/9/29التجارة وال�صناعةفالغو�صا ا�س.ال4516564

1997/9/29التجارة وال�صناعةفالغو�صا ا�س.ال4616565

1998/5/2التجارة وال�صناعةفيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر اأ4717797

1998/6/8التجارة وال�صناعةفيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر اأ4818024

2005/8/13التجارة وال�صناعةتري�س ماكفوري ليمتد4937268

2005/8/13التجارة وال�صناعةتري�س ماكفوري ليمتد5037269

2006/4/4التجارة وال�صناعة�صركة نور�صات ذ م م5139575

2006/7/24التجارة وال�صناعةاإف �صي اإيه يو اإ�س اإل اإل �صي5240918

5344795
غالك�صو �صميثكالين

 بيولوجيكالز اإ�س.اأ
2007/5/2التجارة وال�صناعة

2007/5/5التجارة وال�صناعةبايلي�س �صوز�صور�س وولدوايد , انك5444806

2007/5/5التجارة وال�صناعةبايلي�س �صوز�صور�س وولدوايد , انك5544807

2007/5/5التجارة وال�صناعةبايلي�س �صوز�صور�س وولدوايد , انك5644808

-235-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2007/5/5التجارة وال�صناعةبايلي�س �صوز�صور�س وولدوايد , انك5744809

2007/5/27التجارة وال�صناعةفرياري ا�س . بي . اأ5845154

5946283
�صتار �صتابيليمنتو اليمينتار

 اأ�س. بيه.اأيه
2007/7/30التجارة وال�صناعة

6046284
�صتار �صتابيليمنتو اليمينتار

 اأ�س. بيه.اأيه
2007/7/30التجارة وال�صناعة

6146285
�صتار �صتابيليمنتو اليمينتار

 اأ�س. بيه.اأيه
2007/7/30التجارة وال�صناعة

6246286
�صتار �صتابيليمنتو اليمينتار

 اأ�س. بيه.اأيه
2007/7/30التجارة وال�صناعة

2007/9/8التجارة وال�صناعة�صو�صيتيه دي برودوي ن�صتلة اإ�س.اآ6346811

6448380
اإيرب�صبا�صر �صوتراك جي اأم بي ات�س 

اآند كو.كي جي
2007/12/26التجارة وال�صناعة

6548381
اإيرب�صبا�صر �صوتراك جي اأم بي ات�س 

اآند كو.كي جي
2007/12/26التجارة وال�صناعة

2008/2/20التجارة وال�صناعةفيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر األ6649038

2008/4/6التجارة وال�صناعةفيليب موري�س برودكت�س اأ�س.اآ6749657

2008/4/6التجارة وال�صناعةفيليب موري�س برودكت�س اأ�س.اآ6849658

2008/5/31التجارة وال�صناعةفيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر األ6951363

2008/6/8التجارة وال�صناعةفيليب موري�س براندز اأ�س اإيه اآر األ7051664

2008/6/29التجارة وال�صناعة�صلجني كوربوري�صن7152728

1998/3/8التجارة وال�صناعةريوبي ليمتد7217476
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/2/9التجارة وال�صناعة�صنغل بيوي مورينغز انك7348904

1998/2/3التجارة وال�صناعةيونايتد نا�صينز �صيلدرينزفند7417220

7549229
ني�صان جيدو�صا كابو�صيكى كاي�صا

 ) ني�صان موتورز كو ليمتد (
2008/3/8التجارة وال�صناعة

7649230
ني�صان جيدو�صا كابو�صيكى كاي�صا 

) ني�صان موتورز كو ليمتد (
2008/3/8التجارة وال�صناعة

1998/1/17التجارة وال�صناعةبرجر كنج كوربري�صن7717152

1998/1/17التجارة وال�صناعةبرجر كنج كوربري�صن7817154

7917328
�صركة املواد الهند�صية الكيميائية - 

�صبيك ) اأوف �صور ( �س م ل
1998/2/21التجارة وال�صناعة

8048668
�صولن �صيكولتا غيدا �صاناي

 فـي تيكاريت انونيم �صريكيت
2008/1/26التجارة وال�صناعة

8152551
�صولن �صيكولتا غيدا �صاناي 

 فـي تيكاريت انونيم �صريكيت
2008/7/19التجارة وال�صناعة

1997/10/1التجارة وال�صناعةمريك �صارب & دوهم كورب8216572

2008/3/24التجارة وال�صناعةكو�صتا ليمتد8349427

2008/3/24التجارة وال�صناعةكو�صتا ليمتد8449428

2008/6/28التجارة وال�صناعةروتام ليميتد8552078

2008/6/28التجارة وال�صناعةروتام ليميتد8652079

2008/6/28التجارة وال�صناعةروتام ليميتد8752080

2008/12/6التجارة وال�صناعةبول�صي نتورك ال ال �صي8854832
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م
رقـــم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركــــــة

1998/3/14التجارة وال�سناعةهايونداي موتور كومباين117497

1998/1/21التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ217164

1998/1/13التجارة وال�سناعةروبرت�س البوراتوريز ، انك317139

2008/6/25التجارة وال�سناعةاأمالك للتمويل �س م ع452010

2008/6/25التجارة وال�سناعةاأمالك للتمويل �س م ع552011

618660

اأمرييكان - �سيغاريت - كومباين

 )اوفر�سيز( ليمتد

1998/9/13التجارة وال�سناعة

752780

بريتي�س اأمرييكان توباكو 

)براندز( ليمتد

2008/8/5التجارة وال�سناعة

817822

بن�سون اآند هيدجز )اوفر�سيز( 

ليمتد

1998/5/12التجارة وال�سناعة

2008/5/11التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد950431

1049206

ا�س �سي ايه هايجني برودكت�س

 ايه بي

2008/3/5التجارة وال�سناعة

 2008/4/27التجارة وال�سناعة بالدور جيب�سوم ا�س ايه1149940

2008/3/11التجارة وال�سناعةماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(1249276

2008/3/11التجارة وال�سناعةماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(1349275

2008/3/11التجارة وال�سناعةماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(1449274

2008/3/11التجارة وال�سناعةماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(1549273
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

2008/8/30التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية1653069

2008/8/17التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية1752892

1998/4/1التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية1817596

2008/1/29التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية1948738

2008/1/29التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية2048737

1998/12/28التجارة وال�صناعةليف �صتايل اإيكوتيز �صي.فـي2119297

2008/2/11التجارة وال�صناعةليف �صتايل اإيكوتيز �صي.فـي2248913

2008/7/13التجارة وال�صناعةاي �صتايل كومبيوترز ) �س.ذ.م.م (2352340

2008/7/13التجارة وال�صناعةاي �صتايل كومبيوترز ) �س.ذ.م.م (2452341

1998/2/10التجارة وال�صناعةكناف جيب�س كيه جي2517285

1998/2/10التجارة وال�صناعةكناف جيب�س كيه جي2617286

1998/2/10التجارة وال�صناعةكناف جيب�س كيه جي2717287

1998/2/10التجارة وال�صناعةكناف جيب�س كيه جي2817288

1998/2/10التجارة وال�صناعةكناف جيب�س كيه جي2917289

2008/4/19التجارة وال�صناعةذي بروكرت اند جامبل كومباين3049854

1998/3/17التجارة وال�صناعةميوراتا كيكاى كابو�صيكي كاي�صا3117513

1998/3/17التجارة وال�صناعةميوراتا كيكاى كابو�صيكي كاي�صا3217514

1998/2/22التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3314346
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م
رقـــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنـــة��شـــم �ل�شركــــــة

1998/2/22التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3417344

1998/2/22التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3517345

1998/2/25التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3617363

1998/5/2التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3717787

1998/5/19التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3817855

1998/5/19التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية3917856

1998/8/19التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4018502

1998/8/19التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4118504

1998/8/19التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4218510

1998/8/15التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4319051

1998/11/15التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4419052

1998/12/29التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4519306

2008/1/29التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية4648739

2008/4/2التجارة وال�صناعةناو هيلث غروب , اإنك 4749603

2008/4/2التجارة وال�صناعةناو هيلث غروب , اإنك 4849604

2008/6/3التجارة وال�صناعة�صاندغيت ليمتد4951508

2008/6/3التجارة وال�صناعة�صاندغيت ليمتد5051509

2008/6/22التجارة وال�صناعةال�صركة العاملية للمواد الغذائية5151937

2008/9/23التجارة وال�صناعةبنك عوده �س.م.ل5253692

2008/10/20التجارة وال�صناعةميبو انرتنا�صيونال , انك5353924

2008/10/20التجارة وال�صناعةميبو انرتنا�صيونال , انك5453925

-240-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعــة �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مـــادي عنـد ن�شــــر بيانات نقــل ملكية 

�لعالمــة �لتجارية رقم )15242( ، �ملن�شورة فـــي �جلريدة الر�سمية العدد )1228( ، �لــ�شادر 

بتاريخ 10 جمادى �لأوىل 1439هـ ، �ملو�فق 28 ينايـر 2018م ، �إذ وردت كالآتـي : 

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 15242

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2003/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 718 فـي 2002/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �ي بي �ر فارما�شوتيكالز �نك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : غروننثال ج.م.ب.هـ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �أملانية - �لتجارة و�ل�شناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : زيجلري �شرت��شي 6 ، 52078 ، �خن ، �أملانيا 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �أملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/1/15م

وال�سحيــــح هـــــو :

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 15242

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــــــخ الت�سجيـــــــــــل : 2003/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 718 فـي 2002/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �ي بي �ر فارما�شوتيكالز �نك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : غروننثال ج.م.ب.هـ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �أملانية - �لتجارة و�ل�شناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : زيجلري �شرت��شي 6 ، 52078 ، �خن ، �أملانيا 

جهــة م�ســروع اال�ستغــــالل : �أملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/6/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/1/15م

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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ا�ستــدراك

تنــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعـــــة �إلـى �أنــه قــــد وقـــع خطــاأ مـــادي عنـد ن�شــــر بيانـــات ت�شجيل 

 ،  114962  ،  114961  ،  114959  ،  114958  ،  114957  ، �أرقام )114947  �لتجارية  �لعالمـات 

114964 ( ، �ملن�شـــورة فـــــي �جلريـــدة �لر�شمية �لعـــدد )1225( ، �لــ�شـــادر بتاريـــخ   ، 114963

19 ربيع �لثاين 1439هـ ، �ملو�فق 7 ينايـر 2018م ، و ) 114948 ، 114949 ، 114950 ، 114951 ، 

114952 ، 114953 ، 114955 ، 114956 ( ، �ملن�شــورة فـــي �جلريدة �لر�شمية �لعــدد )1226( ، 

�لــ�شـــادر بتاريــخ  26 ربيـــــع �لثانـــي 1439هـ ، �ملو�فــــــق 14 ينايـــــر 2018م ، �إذ ورد ��شـــــم  �ملالــــــك 

و�لعنــــــو�ن كالآتـــــي : 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوبايا�شي فارم�شيكت�شال.�أل تي دي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دو�شومات�شي ت�شوم ، تي�شو - كو �أو�شاكا ، �شي ، �ليابان

وال�سحيـــــح هـــــــــــــو : 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوبايا�شي فارم�شيكت�شال كو.�أل تي دي 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10-4 دو�شومات�شي 4 ت�شوم ، تي�شو - كو �أو�شاكا - �شي - �ليابان

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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ال�شركـة العمانيـة ل�شـراء الطاقـة وامليـاه �ش.م.ع.م

دعــوة للتاأهيـــل امل�شبـــق

لتطويـر م�شــروع جديــد 

ملحطـة م�شتقلـة لتحليـة امليـاه فـي الغبـرة ، �شلطنـة عمـان

�إن �ل�شركة �لعمانية ل�شر�ء �لطاقة و�ملياه �ش.م.ع.م )�ل�شركة( �إحدى �شركات جمموعة مناء ،

م�شوؤولـة عـــن توفـيـــر �ل�شعات �جلديـــدة مـــن �لطاقـــة و�مليـــاه عن طريــــق �شـــر�ء وبيع �لناتـــــج 

من �لكهربـــاء و�مليـــاه فـي �ل�شلطنـــة ، وذلك وفقــا ملتطلبات قانون تنظيــم وتخ�شيــ�ش قطـــاع 

�لكهرباء و�ملياه �ملرتبطة به �ل�شادر باملر�شوم �ل�شلطاين رقم 2004/78 ، وكذلك �لرتخي�ش 

�ملمنوح لل�شركة .

وتخطــط �ل�شركــة لإ�شافة �شعة �إنتاجية جديـــدة مـــن �ملـــياه تبلـــغ حو�يل ) 300٫000( مرت 

مكعب فـي �ليوم ، و�لتي �شيتم تطويرها فـي منطقة �لغربة ، م�شقط ، �شلطنة عمان ، من 

قبل مطورين موؤهلني من �لقطاع �خلا�ش . 

وتعلن �ل�شركة فـي هذ� �ل�شدد عن بدء �إجر�ء�ت �لتاأهيل لل�شركات ، وذلك باإطالق م�شتند 

�لدعوة للتاأهيـل �مل�شبــق .

�إن م�شتند �لدعوة للتاأهيل �مل�شبق متاح لل�شر�ء من مكتب �ل�شركة �عتبار� من 5 فرب�ير 2018م 

وحتى 19 فرب�يــر 2018م ، ما بـــني �ل�شاعــــة 8:30 �شباحا وحتــى �ل�شاعــة 3 ظهــر� مــن يــوم 

�لأحد �إىل يـــوم �خلمي�ش . ويقــع مكتــب �ل�شركـــة فـي �لطابــق �خلامــ�ش ، �ملبنــى �خلـامــــ�ش ، 

م�شقط جر�نـد مول ، جممــع تــالل �خلويـــر ، �خلوير �جلنوبية ، م�شقط ، �شلطنــة عمان . 

وبيانات �ملناق�شة كالآتي :

�شعر �شراء املناق�شةرقم املناق�شةا�شم املناق�شة
اآخر موعد لتقدمي 

م�شتند التاأهيل

دعوة للتاأهيل �مل�شبق 

لتطويـر م�شــروع حمطة 

م�شتقلة لتحلية �ملياه 

فـي �لغربة ) �لغربة 3 (  

2018/3

)175 ر.ع(

مائــة وخم�شــة و�شبعــون 

ريـــال عمانــيا

18 مار�ش 2018م

قبل �ل�شاعة 

�لعا�شرة �شباحا 

)بتوقيت م�شقط(

، ول تنطبـــق علــى مقاولــي  �ملناق�شة خم�ش�شة للمطورين فقــط  �إن هذه  مالحظــة : 

. )EPC( لهند�شة و�مل�شرتيات و�لبناء�
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يتم دفع قيمة �ل�شر�ء عن طريق :

1 - ��شتخد�م بطاقة �ئتمان فـي مكتب �ل�شركة عند ت�شلم م�شتند�ت �ملناق�شة �أو

2 - حتويل �ملبلغ من خالل حتويل م�شرفـي حملي / دولـــي وعـــر�ش وثيـــقة �إثبــات 

�لتحويل عند ت�شلم م�شتند�ت �ملناق�شة .

  - تفا�شيل �حل�شاب �ملحلي �لبنكي لل�شركة كالآتي :

Account Name : Oman Power & Water Procurement Company  SAOC

Beneficiary Bank : Bank Muscat

Branch : Corporate Branch

Account number. : 0423011072740015

Swift code : BMUSOMRXXXX

- تفا�شيل �حل�شاب �لدويل �لبنكي لل�شركة كالآتي :

 Correspondent Bank : JP Morgan Chase Bank, New York

Address : 4 New York Plaza, Floor 15, New York

ABA No. : 021 000021

Chips No. : CP0002

Swift code : BMUSOMRXXXX

Beneficiary Bank : Bank Muscat

Beneficiary Name : Oman Power and Water Procurement Company

Beneficiary Account No. : 0423011072740015
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�سهيــل بن حــ�شن بن �أحمــد ك�شــوب

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركــة �سهيــل و�سعيــد ك�ســوب للتجــارة

ك�شوب  و�شعيد  �شهيل  �شركـة  بت�شفيـة  يقــوم  �أنــه  ك�شوب  �أحمد  بن  ح�شن  بن  �شهيل  يعلـن 

للتجارة ، و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقم 2032783 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملـــوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�شفـي وحــــده حــــق متثيـل �ل�شركـــــة فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــيــر ، 

وعلــى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفــــي فـــي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�شركــــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة ظفـار - والية �ساللـــة - ال�سعــادة

هاتـف رقـم : 99294438

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

م�سلـــم بن بخيــت بن حممـــد الرا�ســـدي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بخيت بن حممد بن م�سلم الرا�سدي للتجارة - تو�سية

يعلن م�شلم بن بخيت بن حممد �لر��شدي �أنه يقوم بت�شفيـة �شركـة بخيت بن حممد بن 

م�شلــــم �لر��شـــدي للتجــارة - تو�شيــــة ، و�مل�شجلـــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــــم 

2140268 ، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/17م ، وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة 

فـي �لت�شفيـــة �أمام �لغـــري ، وعلى �جلميــع مر�جعـــة �مل�شفـي فـي كافــــة �الأمــــور �لتــي تتعلـق 

باأعمال �ل�شركة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة ظفــار - ثمريــت

هاتـف رقـم : 99581250

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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�سالـــم بن حممـــد بن �سالـــم باعمـــر 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سامل بن حممد بن �سامل باعمر واإخوانه للتجارة

يعلن �شامل بن حممد بن �شامل باعمر �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة �شامل بن حممد بن �شامل 

باعمر و�إخو�نه للتجارة ، و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقم 2076179 ، وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/14م ، وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة 

باأعمــال  تتعلـــق  �لتـــي  �الأمــــور  كافة  فـي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلى   ، �لغـــري  �أمام 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتـف رقـم : 99491802

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

حم�سـن بـن رجـب بن جمعـان النوبـي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة حم�سن بن رجب جمعان النوبي و�سريكه للتجارة

يعلـن حم�شن بن رجب بن جمعان �لنوبي �أنــه يقــوم بت�شفيـة �شركـة حم�شن بن رجب جمعان 

�لنوبي و�شريكه للتجارة ، و�مل�شجلــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقم 2156911 ، وفقا 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة 

باأعمــال  تتعلـــق  �لتـــي  �الأمــــور  كافة  فـي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلى   ، �لغـــري  �أمام 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـــــة ظفار - �ساللة اجلديدة

هاتـف رقـم : 99497331

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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حممـد بن �سعيــد حمـاد بيـت �سعيـد

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة جنـوم هيمـاء للتجـارة واملقـاوالت

يعلـن حممـد بن �شعيــد حمـاد بيـت �شعيـــد �أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة جنـوم هيمـاء للتجـارة 

و�ملقــــاوالت ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجـــــل �لـتجــاري بالرقـــم 5152305 ، وفقــا التفـــاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/12/31م ، وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـــة �أمام 

�لغـــري ، وعلى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـي كافة �الأمــــور �لتـــي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتـف رقـم : 98553306

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

اأحمـد بن حممـد بن ح�سـن احلريـزي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة اأحمد بن حممد بن ح�سن احلريزي وولده للتجارة

يعلـن �أحمد بن حممد بن ح�شن �حلريزي �أنـه يقــوم بت�شفيـة �شركة �أحمد بن حممد بن 

ح�شن �حلريزي وولده للتجارة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 2129540 ، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملــوؤرخ 2018/1/7م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتـــي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة ظفــار - واليـة �ساللــة - عوقــد ال�سماليـة

هاتـف رقـم : 92934226

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عي�ســى بن متــان حماد العمــري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة االأوتـــاد الذهبيــة املتحــدة 

يعلـن عي�شــى بن متــان حماد �لعمــري �أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة �الأوتاد �لذهبية �ملتحــدة ، 

و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1168212 ، وفقــا التفـــاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

2018/1/14م ، وللم�شـــفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركــــة فــــي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغـيــــر ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 219 ر.ب : 220

هاتـف رقـم : 99732345

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

نا�سـر بن حممـد ب�سيــر بيت مقبـول

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة حممد ونا�سـر و�سركاه للتجـارة واملقـاوالت 

�أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة حممــد ونا�شـــر  يعلـن نا�شــــر بن حمــمـد ب�شيـــــر بيــت مقبـول 

و�شركاه للتجـارة و�ملقـاوالت ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 2143275 ، 

وفقــا التفـــاق �ل�شركاء �ملـــوؤرخ 2018/1/17م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي 

�لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة ظفــار - واليـة �ساللــة - عوقــد ال�سماليــة

هاتـف رقـم : 96442421

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

اأحمــد بن �سعيــد م�سلــم عمــو�ص ثوعــار 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة تـالل ذهبـان للتجـارة واملقـاوالت 

ذهبـان  تـالل  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  �أنــه  ثوعــار  عمــو�ش  م�شلــم  �شعيــد  بن  �أحمــد  يعلـن 

للتجـــارة و�ملقــــاوالت ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقـــم 1043181 ، وفقــا 

التفـــاق �ل�شركاء �ملـــوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة ظفـــار - ذهبـــون

�ص.ب : 1867 ر.ب : 211

هاتـف رقـم : 99692325

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

علــوي بن حفيــظ مقيبــل

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة تــالل م�سقــط العامليـــة 

يعلـن علــوي بن حفيــظ مقيبــل �أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة تالل م�شقط �لعاملية ، و�مل�شجلــــة 

لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1091189 ، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملـوؤرخ 2017/12/10م ، 

وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 2937 ر.ب : 211

هاتـف رقـم : 99481219

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

م�سلــم بن �سالــم بن بخيت ال�سحـــري 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة طرفيــت املتحـــدة للتجـارة

�ملتحـــدة  �أنــه يقوم بت�شفية �شركـــة طرفيــت  �ل�شحري  �شالـــم بن بخيـــت  يعلــن م�شلـــم بن 

للتجارة ، و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1043577 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملـوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�شفي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 81 ر.ب : 220

هاتـف رقـم : 95401187

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

مو�سـى بن بطـي بن �سنــني اليعقوبــي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة القو�ص الف�سي للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية 

يعلـن مو�شــى بن بطــي بن �شنــني �ليعقوبـــي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �لقــو�ش �لف�شــي 

للم�شاريع �ملتكاملــة - ت�شامنيــة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقــم 1166186 ، 

وللم�شفـي وحــده حـــق متثيـل �ل�شركـة فـي �لت�شفيـة �أمــام �لغــري ، وعلى �جلميــع مر�جعــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة الظاهــرة - واليـة عبــري 

�ص.ب : 479 ر.ب : 511

هاتـف رقـم : 99377897

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن امل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

حمـد بن عبداللـه بن �سعيـد امل�سايخــي

�إعــــــــــالن

عن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة حمـد بن عبداللـه امل�سايخي و�سريكه للتجارة

يعلـن حمـد بن عبد�للـه بن �شعيـد �مل�شايخــي �أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة حمـد بن عبد�للـه 

 ، 4005414 �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم  �مل�شايخي و�شريكه للتجارة ، و�مل�شجلــــة لـدى 

وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتـف رقـم : 99351655

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

خلفـان بن نا�سـر بن �سالـم الربا�سـدي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة برهانـي الدوليــة �ص.م.م

يعلــن خلفـان بن نا�شـر بن �شالـم �لرب��شـدي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة برهانــــي �لدوليـــة 

�ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1073346 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملـوؤرخ 2017/12/14م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، 

وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

حمافظــة م�سقط - واليــة ال�سيـب 

�ص.ب : 3360 ر.ب : 111

هاتـف رقـم : 99449907

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عا�سـم بن عزيـز بن �سيـف احل�سنـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة الفيافــي ملقــاوالت البنــاء �ص.م.م

�أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �لفيافــي ملقــاوالت  يعلـن عا�شـم بـن عزيـز بن �شيـف �حل�شني 

1786920 ، وفقا التفاق  �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم  البنــاء �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى 

�ل�شركاء �ملـوؤرخ 2018/1/16م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام 

�لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على 

�لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة م�سقط - واليـة بو�ســر - اخلويــر 

�ص.ب : 525 ر.ب : 133

هاتـف رقـم : 99539433

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

ماجـد بن حممـد بن عــدي البطا�ســي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة م�ساريـع �سواحـل ال�سـط للتجـارة - ت�سامنية

يعلـن ماجـد بن حممـد بن عــدي �لبطا�شــي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة م�شاريع �شو�حل 

�ل�شط للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1103087 ، 

وفقا لقر�ر جمعية �ل�شركاء �ملـوؤرخ 2018/1/24م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة 

فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 233 ر.ب : 120

هاتـف رقـم : 99523968

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن حممـد بن �سعيـد العامـري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع ريـا�ص الفيـا�ص للتجـارة �ص.م.م

يعلـن عبد�للـه بن حممـد بن �شعيـد �لعامـري �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة م�شاريع ريـا�ش 

�لفيـا�ش للتجـارة �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1736957 ، وفقا 

لقــر�ر جمعيـــة �ل�شركـــاء �ملــــوؤرخ 2018/1/24م ، وللم�شفــــي وحـــده حــــق متثيــــل �ل�شركــــة 

فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق 

باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 197 ر.ب : 119

هاتـف رقـم : 99334966

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن حمـد بن عبداللـه البحرانـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ميا�ســم م�سقــط للتجـارة �ص.م.م

يعلـن عبد�للـه بن حمـد بن عبد�للـه �لبحر�نـي �أنــه يقــــوم بت�شفيــة �شركـــــة ميا�شــم م�شقــط 

للتجـارة �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1034141 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتـف رقـم : 92233614

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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نا�سـر بن �سعيـد بن خلفـان العي�سائـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة جنوم وادي عاهن للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن نا�شـر بن �شعيـد بن خلفـان �لعي�شائـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة جنوم و�دي عاهن 

 ،  1103975 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلــــة   ، تو�شية   - و�ملقاوالت  للتجارة 

وللم�شفي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

واليـة �سحـار - مركــز الواليـة

�ص.ب : 15 ر.ب : 321

هاتـف رقـم : 92951172

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة ن�سيم وادي عاهن للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن نا�شـر بن �شعيـد بن خلفـان �لعي�شائـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة ن�شيم و�دي عاهن 

 ،  3183009 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلــــة   ، تو�شية   - و�ملقاوالت  للتجارة 

وللم�شفي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

واليـة �سحـار - مركــز الواليـة

�ص.ب : 15 ر.ب : 321

هاتـف رقـم : 92951172

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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بـدر بن �سعيـد بن حميـد امل�سعـودي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة املـالح الوطنيـــة �ص.م.م

�لوطنيـــة  �ملـالح  �شركـــــة  بت�شفيـــــة  يقــــوم  �أنــه  �مل�شعـودي  حميـد  بن  �شعيـد  بن  بـدر  يعلـن 

�ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1125191 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

 ، �لغـري  �أمام  �لت�شفية  فــــي  �ل�شركـة  ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل  2018/1/29م  �ملـوؤرخ 

وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

�ص.ب : 87 ر.ب : 130

هاتـف رقـم : 92544452

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�سعيـد بن �سالـم بن �سعيـد العلـوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة اأبـو وجـدان العلـوي للتجــارة - تو�سيـة

يعلـن �شعيـد بن �شالـم بن �شعيـد �لعلـوي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �أبـو وجـد�ن �لعلـوي 

للتجــارة - تو�شيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1152102 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

هاتـف رقـم : 99766153

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عمـر بن را�ســد بن �سعيــد املعمــري 

�إعــــــــــالن

عـن بــدء اأعمـــال الت�سفيــة 

ل�سركة الور�سة املركزية خلدمات ال�سيارات واملعدات الطرفية - ت�سامنية

يعلـن عمـر بن ر��شد بن �شعيـد �ملعمـري �أنــه يقـوم بت�شفية �شركـة �لور�شة �ملركزية خلدمات 

�ل�شيار�ت و�ملعد�ت �لطرفية - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 

3197956 ، وللم�شفي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع 

مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �سحم - مركز الوالية

�ص.ب : 1722 ر.ب : 130

هاتـف رقـم : 95414000

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنوان �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

را�سـد بن عبداللـه بن نا�سـر اآل عبـدال�سـالم

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة منجـرة الواليـة - ت�سامنيـة 

منجـرة  �شركـــــة  بت�شفيـــــة  يقــــوم  �أنــه  عبـد�ل�شـالم  �آل  نا�شـر  بن  عبد�للـه  بن  ر��شـد  يعلـن 

�لواليـة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 3307611 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �سحــم - مركــز الواليـة 

�ص.ب : 438 ر.ب : 319

هاتـف رقـم : 92282889

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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يونـ�ص بن اإبراهيـم بن �ساملـني الـفـزاري 

�إعــــــــــالن

عن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة مالمـح اخلليـج للتجـارة - ت�سامنيـة 

يعلـن يونـ�ش بن �إبر�هيـم بن �شاملـني �لـفـز�ري �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة مالمح �خلليج 

للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 3250768 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �سحــم - مركــز الواليـة 

�ص.ب : 177 ر.ب : 319

هاتـف رقـم : 92921155

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

علـي بن ح�سـن بن عبداللـه البلو�ســي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركــة مـروج اأبهـا للتجـارة واملقـاوالت �ص.م.م

يعلـن علـي بن ح�شـن بن عبد�للـه �لبلو�شــي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة مـروج �أبهـا للتجـارة 

و�ملقـاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 3302571 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �سحــار - مركــز الواليـة 

�ص.ب : 55 ر.ب : 311

هاتـف رقـم : 99208466 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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علـي بن حممـود بن مـراد البلو�سـي

�إعــــــــــالن

عـن بدء اأعمـال الت�سفية ل�سركـة الزوايا االأربع املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن علـي بن حممـود بن مـر�د �لبلو�شـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �لزو�يا �الأربع �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1153326 ، 

وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �سحــار - مركــز الواليـة 

�ص.ب : 754 ر.ب : 311

هاتـف رقـم : 94444001 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

مكتـوم بن �سيـف بن �سعيـد البـادي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة راك �سحـار للتجـارة واملقـاوالت - تو�سيـة

يعلـن مكتـوم بن �شيـف بن �شعيـد �لبـادي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة ر�ك �شحـار للتجـارة 

و�ملقـاوالت - تو�شيـة ، و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1121564 ، وللم�شفـــــي 

وحــده حـــق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلــى �جلميــع مر�جعــــــة �مل�شفــي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية �سحــار - مركــز الواليـة 

�ص.ب : 68 ر.ب : 311

هاتـف رقـم : 95806098

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن امل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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حممـد بن خميـ�ص بن اإبراهيـم ال�سيابـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة الدوانيـج للتجـارة - ت�سامنيـة

يعلـن حممـد بن خميـ�ش بن �إبر�هيـم �ل�شيابـي �أنــه يقوم بت�شفية �شركـة �لدو�نيـج للتجـارة - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 3313352 ، وللم�شفـــــي وحده 

حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـة �سنـا�ص - مركــز الواليــة 

�ص.ب : 43 ر.ب : 325

هاتـف رقـم : 99822889

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�سعيـد بن �سالـم بن علـي الو�ساحـي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركـة اإعمار �سنا�ص احلديثة للتجـارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شعيـد بن �شالـم بن علـي �لو�شاحـي �أنــه يقوم بت�شفية �شركـة �إعمار �شنا�ش �حلديثة 

للتجـارة و�ملقاوالت - ت�شامنية ، و�مل�شجلـــــة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1032274 ، 

، وعلى �جلميع مر�جعة  �لغـري  �أمام  �لت�شفية  فـي  �ل�شركـة  وللم�شفي وحده حـق متثيـل 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

�ص.ب : 388 ر.ب : 324

هاتـف رقـم : 95555024

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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اإبراهيـم بن حممـد بن اإبراهيـم الكـوي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة لوؤلـوؤة �سنعـاء للتجـارة واملقـاوالت �ص.م.م

�أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة لوؤلـوؤة �شنعـاء  �إبر�هيـم �لكـوي  �إبر�هيـم بن حممـد بن  يعلـن 

للتجـارة و�ملقـاوالت �ش.م.م ، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 1053041 ، 

وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة 

�مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـة �سنـا�ص - مركــز الواليــة 

�ص.ب : 103 ر.ب : 324

هاتـف رقـم : 99810009

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ها�سم بن حممد بن الكوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �إبر�هيـم بن حممـد بن �إبر�هيـم �لكـوي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة ها�شم بن حممد 

بن �لكوي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقــم 

1039566 ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع 

مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـة �سنـا�ص - مركــز الواليــة 

�ص.ب : 103 ر.ب : 324

هاتـف رقـم : 99810009

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن حممـد بن �سعيـد احلامتـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركة �سمـال الهجـر للتجـارة - ت�سامنيـة

�أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �شمـال �لهجـر  يعلـن عبد�للـه بن حممـد بن �شعيـد �حلامتـي 

للتجـارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1027908 ، وللم�شفـي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الظاهـرة - والية عبـري 

�ص.ب : 246 ر.ب : 511

هاتـف رقـم : 99419811

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

علـي بن عـو�ص بن خميـ�ص العلــوي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمــال الت�سفيــة 

ل�سركة علي بن عو�ص بن خمي�ص العلوي و�سريكه للتجـارة - ت�سامنية

يعلن علـي بن عـو�ش بن خميـ�ش �لعلــوي �أنه يقوم بت�شفية �شركة علي بن عو�ش بن خمي�ش 

العلـوي و�شريكــه للتجــارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجـاري بالرقـم 

7004133 ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع 

مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الظاهـرة - والية عبـري 

�ص.ب : 396 ر.ب : 511

هاتـف رقـم : 99413436

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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علـي بن نا�سـر بن حميـد املقاحمـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو احل�سن املقاحمي للتجارة - تو�سية

يعلـن علـي بن نا�شـر بن حميـد �ملقاحمـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �أبو �حل�شن �ملقاحمي 

للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1027144 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

والية جعالن بني بو ح�سن - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب : 8 ر.ب : 415

هاتـف رقـم : 99873949

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

علـي بن �سلطــان بن �سالـم احلجــري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة نا�سـر وعلي احلجـري للتجـارة - ت�سامنية

يعلـن علـي بن �شلطــان بن �شالـم �حلجــري �أنــه يقوم بت�شفية �شركــة نا�شر وعلي �حلجري 

وفقا   ،  1072743 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لـدى  و�مل�شجلــــة   ، ت�شامنية   - للتجارة 

لقر�ر �ل�شركاء �ملوؤرخ  2018/1/15م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمال ال�سرقيـة - والية بديـة

هاتف رقم : 99636766

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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 اأحمد بن �سعيـد بن اأحمـد املحمـودي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة �سليمان بن �سعيد بن اأحمد املحمودي و�سريكه للتجارة واملقاوالت 

يعلن �أحمد بن �شعيد بن �أحمـد �ملحـمـودي �أنه يقوم بت�شفية �شركة �شليمــان بن �شعيد بن 

�لـتجـــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لـدى  و�مل�شجلة   ، و�ملقـاوالت  للتجارة  و�شريكـــه  �ملحمـودي  �أحمد 

بالرقم 1063120 ، وفقا لقر�ر �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل 

�ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمال ال�سرقيـة - واليـة امل�سيبـي

�ص.ب : 81 ر.ب : 418

هاتف رقم : 99880817

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة اأحمد بن �سعيد املحمودي و�سريكته للتجارة واملقاوالت 

يعلن �أحمد بن �شعيد بن �أحمد �ملحمودي �أنه يقوم بت�شفية �شركة �أحمد بن �شعيد �ملحمودي 

و�شريكته للتجارة و�ملقاوالت ، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1017003 ، وفقا 

لقر�ر �ل�شركاء �ملوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمال ال�سرقيـة - واليـة امل�سيبـي

�ص.ب : 81 ر.ب : 418

هاتف رقم : 99880817

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ابن املحمودي الدولية �ص.م.م

يعلن �أحمد بن �شعيد بن �أحمد �ملحمودي �أنه يقوم بت�شفية �شركة �بن �ملحمودي �لدولية 

�ل�شركاء  ، وفقا لقر�ر   1014683 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى   ، �ش.م.م 

�ملــوؤرخ 2018/1/22م ، وللم�شفـــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـــة فــــي �لت�شفيــة �أمــام �لغـيــر ، 

وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

حمافظـة �سمال ال�سرقيـة - واليـة امل�سيبـي

�ص.ب : 81 ر.ب : 418

هاتف رقم : 99880817

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

اأحمـد بن حمـود بن حممـد امل�سـروري 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة روابـي الغالجـي للتجـارة 

يعلـن �أحمـــد بن حمــــود بن حممــــد �مل�شــــروري �أنــه يقــوم بت�شفية �شركــة رو�بـــي �لغالجـــي 

للتجارة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 6084010 ، وفقا لقر�ر �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2017/1/25م ، وللم�شفـــــي وحـــده حـــق متثيـل �ل�شركـــة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، 

وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن 

�الآتـي :

حمافظـة �سمـال ال�سرقيـة - والية القابـل

هاتف رقم : 99243084

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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حمـود بن �سالـم بن حمـود احلجـري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمــال الت�سفيــة 

ل�سركة حمود ويا�سر اأبناء �سامل بن حمود احلجري للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمـود بن �شالـم بن حمـود �حلجـري �أنــه يقــوم بت�شفيــة �شركة حمــود ويــا�شــر �أبنــاء 

�شالــم بن حمــود �حلجــري للتجارة - ت�شامنيــة ، و�مل�شجلـة لــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجــاري 

بالرقــم 6049320 ، وفقا لقر�ر �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/1/30م ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل 

�ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمـال ال�سرقيـة - والية بديـة

هاتف رقم : 92078887

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

خمـي�ص بن �سعيـد بن �سالـح البو�سعيـدي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة العاليـة الوطنيـة للتجـارة �ص.م.م

يعلـن خمـي�ش بن �شعيـد بن �شالـح �لبو�شعيـدي �أنــه يقوم بت�شفية �شركة �لعاليـة �لوطنيـة 

للتجـارة �ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1038243 ، وفقا لقر�ر 

�ل�شركــاء �ملــوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�شفــي وحـده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فــــي �لت�شفــية �أمــام 

�لغـيـر ، وعلــى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفــــي فـــي كافــة �الأمـــور �لتي تتعلـــق باأعمـــال �ل�شركـــــة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمـال ال�سرقيـة - والية اإبــراء

�ص.ب : 400 ر.ب : 612

هاتف رقم : 99440919

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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علـي بن اإبراهيـم بن اأحمـد الربيكـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة علـي بن اإبراهيـم بن اأحمـد الربيكـي و�سريكه للتجـارة - ت�سامنيـة 

يعلـن علـي بن �إبر�هيـم بن �أحمـد �لربيكـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة علـي بن �إبر�هيـم 

بن �أحمـد �لربيكـي و�شريكه للتجـارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري 

بالرقم 3186369 ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعـة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـة �سحــم - مركــز الواليــة 

هاتـف رقـم : 99057100

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

علـي بن مو�سـى بن �سلمـان النعيمـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة علـي بن مو�سـى بن �سلمـان النعيمـي و�سريكتـه للتجـارة - ت�سامنيـة

يعلـن علـي بن مو�شـى بن �شلمـان �لنعيمـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة علـي بن مو�شـى بن 

�شلمـان �لنعيمـي و�شريكتـه للتجـارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري 

بالرقم 3133826 ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمـال الباطنـة - واليـة �سحـم 

هاتـف رقـم : 99199543

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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حممـد بن حميـد بن �سالـم العلـوي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سفـاف جمـز للتجـارة - ت�سامنيـة 

يعلن حممـد بن حميـد بن �شالـم �لعلـوي �أنــه يقـوم بت�شفيـة �شركة �شفـاف جمـز للتجـارة - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1067137 ، وللم�شفـــــي وحده 

حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمـال الباطنـة - واليـة �سحـار

�ص.ب : 429 ر.ب : 311

هاتـف رقـم : 95190455

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�سالـح بن حممـد بن �سالـح البلو�سـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سعاع البيـرق املميز للتجـارة - تو�سيـة 

يعلـن �شالـح بن حممـد بن �شالـح �لبلو�شـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �شعاع �لبيـرق �ملميز 

للتجـارة - تو�شيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1182755 ، وللم�شفـــــي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة �سمـال الباطنـة - واليـة �سحـم 

�ص.ب : 415 ر.ب : 319

هاتـف رقـم : 98042542

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن عامر بن عبدالـله ال�سبلي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة هم�سـات النجـاح للتجـارة - ت�سامنيـة 

يعلـن عبد�للـه بــن عامــر بن عبد�لـله �ل�شبلــي �أنــه يقــوم بت�شفية �شركــة هم�شــات �لنجـــاح 

للتجـارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1090031 ، وللم�شفي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي 

هاتـف رقـم : 96644695

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــي

علــي بن ثانــي بن عبداللـه النعيمــي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �ساحـل هرمـز التجاريـة - ت�سامنيـة 

يعلن علـي بن ثانـي بن عبد�للـه �لنعيمـي �أنه يقوم بت�شفية �شركــــة �شاحل هرمز �لتجارية - 

ت�شامنية ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 8047740 ، وللم�شفي وحده حـق 

متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي 

هاتـف رقـم : 99080039

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــي
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زهـران بن اأحمـد بن حمـود الغالبـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأبـو هـالل الغالبـي التجاريـة �ص.م.م

�لغالبـي  هالل  �أبـو  �شركة  بت�شفية  يقوم  �أنــه  �لغالبي  حمود  بن  �أحمد  بن  زهر�ن  يعلن 

التجاريـــة �ش.م.م ، و�مل�شجلة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقــم 1753533، وللم�شفــي 

وحده حـــق متثيـــل �ل�شركـــة فــــي �لت�شفيــة �أمــام �لغـيـــر ، وعلى �جلميع مر�جعــــــة �مل�شفــي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي 

هاتـف رقـم : 98872474

كمــــا يدعــــو �مل�شفـيان مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــي

في�سـل بن علـي بن �سعيـد اجلابـري 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة تـوام احلديثـة - ت�سامنيـة

 - تـو�م �حلديثـة  �شركـــــة  بت�شفيـــــة  يقــــوم  �أنــه  �جلابـري  �شعيـد  بن  علـي  بن  في�شـل  يعلـن 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 8042152 ، وللم�شفـــــي وحده 

حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة 

�الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي  

هاتـف رقـم : 99224774

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على العنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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حممـد بن �سالـم بن حمـد امل�سعـودي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ابـن امل�سعـودي للتجـارة - تو�سيـة

يعلن حممد بن �شالـم بن حمـد �مل�شعـودي �أنه يقوم بت�شفيـــــة �شركة �بـن �مل�شعـودي للتجارة - 

تو�شيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 8050716 ،  وللم�شفي وحده حـق 

متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي 

هاتف رقم : 95250425 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

خليفـة بن حمــد بن �سالـم العي�سائـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة ابن حمد العي�سائـي للتجـارة - ت�سامنيـة

يعلـن خليفـة بن حمــد بن �شالـم �لعي�شائـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �بن حمد �لعي�شائـي 

للتجـارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 8059284 ، وللم�شفي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي  

�ص.ب : 530 ر.ب : 512

هاتـف رقـم : 95950599

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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خميـ�ص بن جمعـة الهندا�سـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�ساريع خور ر�سل املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلـن خميـ�ش بن جمعـة �لهند��شـي �أنــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــــة م�شاريع خور ر�شل �ملتحدة 

للتجارة - تو�شية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1129328 ، وللم�شفي 

وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي 

كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

  واليــة �سحــار - مركــز الواليــة

هاتـف رقـم : 96189753

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�سعيـد بن حمـد بـن علـي العلـوي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة خطـوط الطيـف للتجـارة �ص.م.م

يعلن �شعيـد بن حمـد بـن علـي �لعلـوي �أنــه يقــــوم بت�شفيـة �شركـة خطـوط �لطيـف للتجـارة 

�ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1050131 ، وللم�شفـــــي وحده حـق 

متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلـق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة جنوب ال�سرقيـة - والية �سور

هاتـف رقـم : 99467356 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن اإبراهيـم بن حممـد الفار�سـي 

�إعــــــــــالن

عـن بــدء اأعمــال الت�سفيــة 

ل�سركـة �سامل بن حميد بن �سامل الهندا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن عبد�للـه بن �إبر�هيـم بن حممد �لفار�شـي �أنــه يقوم بت�شفيـــــة �شركـــــة �شامل بن حميد 

بن �شامل �لهند��شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري 

بالرقم 3156141 ، وللم�شفـي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

واليــة �سحـــار -  مركــز الواليــة

�ص.ب : 197 ر.ب : 311

هاتـف رقـم : 99449979

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

�إعــــــــــالن

عـن بــدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركـة مركـز �ساطـئ �سحـار للت�ســوق �ص.م.م 

�أنــه يقوم بت�شفيـــــة �شركـــــة مركز �شاطئ  يعلـن عبد�للـه بن �إبر�هيـم بن حممد �لفار�شـي 

�شحار للت�شوق �ش.م.م ، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 3210103 ، وللم�شفـي 

وحـده حــق متثيـــل �ل�شركـــة فــــي �لت�شفيــة �أمـــام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعـــة �مل�شفــي 

فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

واليــة �سحـــار -  مركــز الواليــة

�ص.ب : 197 ر.ب : 311

هاتـف رقـم : 99449979

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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خليفة بن حمود بن �سامل اليعقوبــي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأبو م�سعـب اليعقوبـي �ص.م.م 

يعلـن خليفة بن حمود بن �شامل �ليعقوبــي �أنه يقـوم بت�شفيــة �شركـة �أبو م�شعـب �ليعقوبـي 

�ش.م.م ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 7071477 ، وللم�شفـــــي وحده حـق 

متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور 

�لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة الظاهــرة - واليـة عبــري 

�ص.ب : 140 ر.ب : 511

هاتـف رقـم : 99314038

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

نعيمـة بنت را�سـد بن �سالـم الزيديـة

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة جنائـن اخلطـو للتجـارة - ت�سامنيـة 

تعلن نعيمـة بنت ر��شـد بن �شالـم �لزيديـة �أنها تقوم بت�شفية �شركـة جنائـن �خلطو للتجـارة - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 7051026 ، وللم�شفــية وحدها 

حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفية فـي كافــة 

�الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي  

هاتـف رقـم : 92824653

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــيـة
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اأحمـد بن حممـد بن �سعيـد اليعقوبـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اجليـل اجلديـد للتجـارة - ت�سامنيـة 

يعلن �أحمد بن حممد بن �شعيـد �ليعقوبي �أنه يقوم بت�شفية �شركـة �جليـل �جلديـد للتجارة -

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلة لـدى �أمانـة �ل�شجل �لتجـاري بالرقم 7043350 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/2/3م ، وللم�شفـــي وحده حـق متثيـل �ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة الظاهــرة - واليـة عبــري 

�ص.ب : 890 ر.ب : 511

هاتـف رقـم : 92866990

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن حمـد بن علـي املعمـري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة الظاهـرة الذهبيـة للتجـارة - ت�سامنيـة 

�أنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركــــة �لظاهـــرة �لذهبيــــة  يعلن عبد�للـه بن حمـد بن علـي �ملعمـري 

للتجـارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1011493 ، وللم�شفي 

وحـده حـــق متثيـــل �ل�شركــــة فــــي �لت�شفيـــة �أمـــام �لغـيــر ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي 

فـي كافــة �الأمور �لتي تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي 

�ص.ب : 170 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 99113391 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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علـي بن �سعيـد بن حممـد ال�سبلـي 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة م�سنـع اأ�سبـاغ �سحـار 

يعلن علـي بن �شعيـد بن حممـد �ل�شبلـي �أنــه يقــــوم بت�شفية �شركـــــة م�شنـع �أ�شبـاغ �شحـار ، 

و�مل�شجلــــة لـدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 3174859 ، وللم�شفـــــي وحده حـق متثيـل 

�ل�شركـة فــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلـــق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الربميـــي

�ص.ب : 23 ر.ب : 512

هاتف رقم : 99363059  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن امل�شار �إليه .
امل�سفــــي

حمـد بن عبداللـه بن زاهـر اخلرو�سـي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة �سفـاف الغافتـني - ت�سامنيـة   

يعلـن حمـد بن عبد�للـه بن ز�هـر �خلرو�شـي �أنـه يقــوم بت�شفيـة �شركة �شفـاف �لغافتـني - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 5070520 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظــة الداخلية - واليـة نــروى

هاتـف رقـم : 99220684

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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زكريـا بن حممـد بن �سالـم الفهـدي 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركـة ريا�ص ه�سا�ص للتجارة - ت�سامنيـة   

يعلـن زكريا بن حممد بن �شامل �لفهدي �أنـه يقــوم بت�شفيـة �شركة ريا�ش ه�شا�ش للتجارة - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1679813 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/2/8م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـة �سمائــل 

هاتـف رقـم : 92140430 - 99847771

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

اأحمـد بن �سالـم بن حمـود العامــري 

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اأدغــال الداخليـة - ت�سامنيـة   

يعلـن �أحمـد بن �شالـم بن حمـود �لعامــري �أنــــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة �أدغــال �لد�خليـة - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1086096 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـــة اإزكـــي 

�ص.ب : 179 ر.ب : 614 

هاتـف رقـم : 97772023

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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قا�سـم بن �سيـف بن نا�سـر املحروقـي 

�إعــــــــــالن

عن بـدء اأعمـال الت�سفية ل�سركة الوادي ال�سافـي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   

يعلـن قا�شــم بن �شيـــف بن نا�شــــر �ملحروقـــي �أنــــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة �لو�دي �ل�شافـي 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1622811 ، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملــوؤرخ 2018/2/5م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الداخليــة - واليــة �سمائـل

�ص.ب : 971 ر.ب : 611 

هاتـف رقـم : 92193086

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

خالـد بن نا�سـر بن �سعيـد االأغبـري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة �سعـاع القمـر الذهبيـة - ت�سامنيـة   

يعلـن خالـد بن نا�شـر بن �شعيـد �الأغبـري �أنــــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة �شعـاع �لقمـر �لذهبيـة - 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1157836 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/1/31م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـــة منـــح - البالد 

هاتـف رقـم : 96660521

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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را�سـد بن �سالـم بن را�سـد ال�سايعـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة البيـرق الوطنـي - ت�سامنيـة   

 - �لوطنـي  �لبيـرق  �شركـــة  بت�شفيـــة  يقــوم  �أنــــه  �ل�شايعـي  ر��شـد  بن  �شالـم  بن  ر��شـد  يعلـن 

ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجــل �لـتجاري بالرقم 1126369 ، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملــوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى 

�جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـــة نـــزوى  

�ص.ب : 563 ر.ب : 611

هاتـف رقـم : 99232116

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

يا�سـر بن حمـدان بن حمـاد العامـري 

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفيـة ل�سركة اأجماد احلبل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية   

يعلـن يا�شـر بن حمـد�ن بن حمـاد �لعامـري �أنــــه يقــوم بت�شفيــة �شركـــة �أجماد �حلبل للتجارة 

، وفقا   5140404 �لـتجاري بالرقم  �أمانة �ل�شجــل  ، و�مل�شجلـة لدى  و�ملقاوالت - ت�شامنيـة 

التفاق �ل�شركاء �ملــوؤرخ 2018/1/24م ، وللم�شفي وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

 واليـــة اإزكي - قلعــة العوامــر  

�ص.ب : 207 ر.ب : 614

هاتـف رقـم : 99330126

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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�سعيـد بن فا�سـل بن �سعيـد احلرا�سـي

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع اخلمي�سي واحلرا�سي للتجارة - ت�سامنية   

يعلـن �شعيـد بن فا�شـل بن �شعيـد �حلر��شـي �أنــــه يقــوم بت�شفيـــة �شركـــة م�شاريع �خلمي�شي 

و�حلر��شي للتجارة - ت�شامنيـة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 1035775 ، 

وفقـــا التفـــاق �ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2018/1/15م ، وللم�شفــــي وحــده حق متثيـــل �ل�شركـــة فــــــي 

�لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

واليـــة منـــح

هاتـف رقـم : 99254466

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

حممـد بن مبـارك بن �سيـف ال�سليمـي

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سقـور �سمائـل للتجـارة - ت�سامنية   

يعلـن حممـــد بن مبـارك بن �شيــــف �ل�شليمـي �أنــــه يقــــوم بت�شفيـــــة �شركـــة �شقــور �شمائـــل 

وفقـــا   ،  5147921 بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلـة   ، ت�شامنيـــة   - للتجـارة 

التفاق �ل�شركـاء �ملــوؤرخ 2018/1/9م ، وللم�شفــــي وحــده حق متثيـــل �ل�شركـــة فــــــي �لت�شفية 

�أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة 

على �لعنو�ن �الآتـي :

واليـــة �سمائـــل

هاتـف رقـم : 92798827

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

-279-



اجلريدة الر�سمية العدد )1231(

حممـود بن حممـد بن نا�سـر الغافــري

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة

 ل�سركـة حممـود بن حممـد الغافـري و�سريكـه للتجـارة - ت�سامنيـة   

يعلـن حممـود بن حممـد بن نا�شـر �لغافــري �أنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــة حممـود بن حممـد 

�لغافـري و�شريكـه للتجـارة - ت�شامنيـــة ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 

متثيـــل  حق  وحــده  وللم�شفــــي   ، 2018/1/30م  �ملــوؤرخ  �ل�شركـاء  التفاق  وفقـــا   ،  7072775

�ل�شركـــة فــــــي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

حمافظـة الظاهـرة - واليـة عبـري 

هاتـف رقـم : 99537090

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي

م�سطفـى الطيـب حممـد ال�سعيـد

�إعــــــــــالن

عـن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سهـول ال�سرقيـة املتحـدة �ص.م.م    

يعلـن م�شطفـى �لطيـب حممـد �ل�شعيـد �أنـه يقـوم بت�شفيــة �شركـــة �شهـول �ل�شرقيـة �ملتحـدة 

�ش.م.م ، و�مل�شجلـة لدى �أمانـة �ل�شجـل �لـتجـاري بالرقـم 1133491 ، وفقـــا للحكم �لق�شائي 

�ل�شــادر مـــن �ملحكمــة �البتد�ئيــــة مب�شقــــط بجل�شــة يـــــوم �الإثنــني �ملــو�فـــق 2014/2/24م ، 

وللم�شفــي وحــــده حق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغـري ، وعلـــى �جلميــــع مر�جعـــــة 

�مل�شفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـة على �لعنو�ن �الآتـي :

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم : 28

�ص.ب : 428 ر.ب : 131 

هاتـف رقـم : 24665355 فاك�ص رقم : 24665350

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .
امل�سفــــي
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