
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

  العــــــدد )1247(                                                                       ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

  

املحتـــــــــويــات 
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيـــــــــة   

باإ�سـدار قانـون الأ�سلحـة والذخائـر واملتفجـرات  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــم 2018/17 
املتعلقــــة بالأجهـــزة الع�سكريـــة والأمنيـــة .

باإن�ســـاء كليـــة عمــــان للعلـــوم ال�سحيـــة واملعهـــد  مر�ســـــوم �سلطـانـــي رقـــم 2018/18 
العايل للتخ�س�سات ال�سحية واإ�سدار نظامهما .

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
          وزارة املاليـــــــة

�ســـادر فـــــي 2018/5/20 بت�سكيــل جلنــة �سريبـة  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/101 
الدخــل بــوزارة املاليــة .

                                            وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 
�ســـادر فـــــي 2018/5/31 برفـــــع حظــــر ا�ستيـــراد  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــم 2018/149 
الطيـــور احليــــة عـــــن وليتــــي هاريانــــا وبنجــــاب 

بجمهوريـــة الهنـــد .
                               جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة

�ســـادر فـــــي 2018/5/30 بتعديـــل بعــــ�ض اأحكـــام  قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/3 
الالئحة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة .

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 25 رم�ســــــان 1439هـ                                                    املـوافـــــق 10 يونيـــــــــــــو 2018م

11

18

33

34

35



رقم 
ال�سفحة

39
62
67

160
162
172

173
173
174

174
175
175

176

176
177

177
178
178

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة 
وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحــة .

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
ا�ستــــــــــــــــدراك .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الدقم العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بال�ست نيدام عمان �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كو�ض عز للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سندوق بنك م�سقط ملوؤ�سر روؤو�ض الأموال الكبرية 

فـي دول جمل�ض التعاون ح�سب ت�سنيف وكالة �ستاندر اند بوز )ال�سندوق(  .

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليوط الطويلة للأ�سماك �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الياء للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ال�سعيــدي و�سالـم احلو�سني للتجــارة 
واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمــد بـــن علـــي و�سالـــم بـــن خميـــ�ض للتجــارة 
واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن في�سل و�سركائه للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركـــة عـــادل �سليـــم احلجــري و�سريكــه للتجــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سيبي املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منفذ اخلالدية للتجارة - ت�سامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ومبارك الرا�سدي للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوملة املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليزاب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر الأزرق احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اجلنوب املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع الرائق �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج املراغة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهول للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد البدري للتجارة .

اإعالن عن بدء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركــة اإبراهيــم بــن داود بــن �سليمــان الزدجالـــي 
و�سركاه - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق للعطور وم�ستح�سرات التجميل �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل اجلمان للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة الباطنة العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق خميليف الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سناين املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض البوا�سل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الفر�سان املتحدة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البداية املتحدة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هزاع اجلمري للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساعد بن حمد احلارثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإكليل الوردي للم�ساريع احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفيهق - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التما�سيح للم�ساريع احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجل�سر الف�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم كرييل �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الأثري للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فريد التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وماجد للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان ل�سناعة املواد العازلة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سطورة الع�سرية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع التجارية احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني عندام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوء الفجر - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الثابتي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برهان الوثقى للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوقيبة الوطنية .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبال للخدمات الفنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الأخ�سر للمواد الزراعية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم لالأملنيوم والزجاج �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قريات لالأ�سماك �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�سموع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعل العامري للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوام خلدمات التنظيف �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل املا�سية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روبينة حميد واإخوانها للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن حممد بن �سعيد العدوي و�سريكه - 

ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مو�سي �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان البانة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن عبداللـه بن نا�سر العدوي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الراقية لل�سياحة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر ال�سقلة للتجارة - تو�سية .

عبداللـه  بن  ونا�سر  �سعود  بن  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
العمري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوزع الع�سري �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يون�ض البطا�سي واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلد الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان و�سيف احلب�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم الأزياء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الداخلية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوافز العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البناء احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سعودي املميزة للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم �سحم املتحدة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مندو�ض الفار�ض للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعالن الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سحار الف�سية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا اجلفرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ال�سالم اجلديد �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى الزعفران للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوردة احلمراء العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي مطرح للقوارب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن �سامل بن حمد الرا�سبــي و�سركـــاه - 
تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يرمي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باليوز �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم ال�سقلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم العمراين للبناء والتعمري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة ال�سيب للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديثة خلدمات الزجاج �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم للخدمات اللوج�ستية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحريات ال�سغرى للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن امل�سعودية لل�سكراب - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سامل اأبناء �سرور الكندي للتجارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن حممد بن حممود العجمي و�سريكه - 

ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء امل�سرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سمال العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جنوم �سحم احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا الريا�ض للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزعابي للخدمات التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املميزة للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرتفعات اجلنوب املتحدة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الأخ�ساب العاملية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة القرى الوطنية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف اليماين للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سملي واملقبايل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج الفيافـي العربية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار العلو الذهبية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سفري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيم املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات فهود �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو قي�ض املقبايل للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي واأحمد اأبناء �سالح الكلباين - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون ال�سمال للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع م�سارب الوطنية - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سا احلديثة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اليعقوبي احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر العرب الذهبي للتجارة - ت�سامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/17

باإ�سدار قانون الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات 
املتعلقــــة بالأجهـــزة الع�سكريـــة والأمنيـــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
يعمـــل باأحكــــام قانـــون الأ�سلحــــــة والذخائـــر واملتفجــــرات املتعلقــــة بالأجهـــــزة الع�سكريـــــة 

والأمنية ، املرفق . 
املــادة الثانيــــة 

ي�ســـدر الوزيـــر امل�ســـوؤول عن �ســـوؤون الدفـــاع الالئحـــة والقـــرارات الالزمة لتنفـيـــذ اأحكـــام 
هــــذا القانـــون ، واإلــــى اأن ت�ســــدر ي�ستمـــــــر العمــــــــل باللوائـــح والقرارات املعمـــول بهــا ، فـيما 

ل يتعار�ض مع اأحكام هذا القانون . 
املــادة الثالثــــة 

علـــى املخاطبــني باأحكـــام هـــذا القانون توفـيـــق اأو�ساعهـــم مبا يتفق واأحكامـــه خــــالل )6( 
�ستــة اأ�سهر من تاريــخ العمل به ، وي�ستمـــر العمل بالرتاخي�ض ال�سارية قبل العمل باأحكام 

هذا القانون اإلى حني انتهائها . 
املــادة الرابعـــة 

يلغــى كــل مــا يخالــف هـذا القانــون ، اأو يتعـــار�ض مـــع اأحكامه . 
املــادة اخلام�سـة 

ين�ســـر هـــذا املر�ســوم فــــي اجلريـــدة الر�سميــة ، ويعمــل بـــه بعـــد )6( �ستــة اأ�سهـر مـــن اليـــوم 
التايل لتاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 18 مــن رم�ســـــــــــــان �سنــة 1439هـ
املـوافــــق :   3  مــن يونيــــــــــــــــو �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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قانـون الأ�سلحـة والذخائـر واملتفجـرات 

املتعلقــة بالأجهــزة الع�سكريــة والأمنيــة

الف�ســل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الـــوزارة : 
وزارة الدفــــاع . 

الوزيـــر : 
الوزيـر امل�ســوؤول عــن �سـوؤون الدفـــاع . 

اللجنــة الفنيــة : 
اللجنة الفنية املن�سو�ض عليها فـي املــادة )8( من هذا القانون . 

الأ�سلحـــــة : 
الأ�سلحة النارية التي �سممت ب�سكل خا�ض لال�ستعمال فـي العمليات احلربية ، والأدوات 
والآلت التي ت�ستعمل فـي احلرب اأو التي اأعدت بطبيعتها لإيذاء الأ�سخا�ض ، اأو التي من 
�ساأنها اأن ت�سكل خطرا على ال�سالمة العامة ، واأي اأداة اأو اآلة ت�سنف ك�سالح من قبل الوزير . 

الذخائر : 
، واأي مادة  اأن تطلق منه كالبارود والر�سا�ض والكب�سول  اأو  اأداة معدة حل�سو ال�سالح  كل 
اأخرى حتتوي اأو تنتج غازا اأو �سائال �سارين بق�سد اإطالقه من ال�سالح ، وكذلك القنابل 

والقذائف املماثلة . 
املتفجـــرات : 

مركب اأو مزيج كيميائي �سريع الحرتاق اأو التفكك يولد كمية كبرية من الغازات واحلرارة ، 
ينتــج منها �سغط مفاجئ فـي زمن ق�سري جدا ، توؤدي اإلى التاأثري اأو اإحلاق �سرر باملنطقة 

املحيطة بها ، ويعد فـي حكم املتفجرات كل مادة تدخل فـي تركيبها اأو �سناعتها . 
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ال�سحــن املرحلــي : 

رفع �سحنة من الأ�سلحة اأو الذخائر اأو املتفجرات ، غري املر�سلة اإلى �سخ�ض فـي ال�سلطنة ، 

اإلى ال�سلطنة ، واإعادة و�سعها على و�سيلة النقل  من و�سيلة النقل التي جلبت بو�ساطتها 

ذلك  يتم  اأن  وب�سرط   ، ال�سلطنة  من  اإخراجها  بغر�ض   ، اأخرى  نقل  و�سيلة  على  اأو  ذاتها 

مبوجب بولي�سة �سحن اأو بيانات واردة بقائمة حمولة و�سيلة النقل مع بقائها حتت الرقابة 

اجلمركية والأمنية بح�سب الأحوال . 

الرتخيـــ�س : 

اإعادة  اأو  ت�سدير  اأو  اإخراج  اأو  ا�سترياد  اأو  لإدخال  الوزير  من  ال�سادرة  الكتابية  املوافقة 

باملواد  ال�سلطنة  اأو اخلروج من  ال�سحن املرحلي  اأو  املوؤقت )الرتانزيت(  املرور  اأو  ت�سدير 

اخلا�سعة لأحكام هذا القانون . 

املرخــ�س لـــه : 

من ي�سدر له الرتخي�ض طبقا حلكم املــادة )3( من هذا القانون . 

الالئحـــة : 

الالئحة التنفـيذية لهذا القانون . 

املــادة ) 2 ( 

ي�سري هذا القانون على الأ�سلحــة ، والذخائــر ، واملتفجــرات اخلا�سة بالأجهزة الع�سكرية 

الأجهزة  ت�سارك مع  التي  واملوؤ�س�سات  وال�سركــات  الأخرى  الدول  اأو  بال�سلطنة  الأمنية  اأو 

الع�سكرية اأو الأمنيــة بال�سلطنــة فـي التمارين امل�سرتكة اأو املنــاورات الع�سكرية اأو املعار�ض 

اأو التي يتطلب عملها حيازة اأ�سلحة اأو ذخائر اأو متفجرات لتنفـيذ اأعمالها . 

، واملتفجرات املرتبطة بال�ستخدامات  ، والذخائر  كما ي�سري هذا القانون على الأ�سلحة 

الواردة فـي الفقرة الأولى من هذه املــادة اإذا دخلت اإلى ال�سلطنة بطريقة غري م�سروعة ، 

اأو كانت جمهولة امل�سدر . 
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الف�ســل الثانـــي

اإجـراءات الرتخيـ�س والتزامــات املرخـ�س لـه

املــادة ) 3 ( 

يحظر اإدخال اأو ا�سترياد املواد اخلا�سعة لأحكام هذا القانون اأو ت�سديرها اأو اإعادة ت�سديرها 

اأو املرور املوؤقت )عبور الرتانزيت( اأو ال�سحن املرحلي لها اأو اإخراجها من ال�سلطنة اإل بعد 

احل�سول على ترخي�ض بذلك من الوزير اأو من يفو�سه ، وذلك على النحو الذي حتدده 

الالئحة . 

املــادة ) 4 ( 

يلتـــزم املرخــ�ض لــه باإدخــال الأ�سلحـة اأو الذخائـــر اأو املتفجــرات اإلــى ال�سلطنــة ، باإخراجهـا 

فـي احلالت الآتية : 

1 - اإذا كان الغر�ض من اإدخالها اإجراء التجارب عليها . 

2 - اإذا مت اإدخالها اإلى ال�سلطنة بق�سد الإ�سالح اأو ال�سيانة . 

3 - اإذا مت رف�سها فنيا من اجلهات املخت�سة . 

4 - اأي حالت اأخرى حتددها الالئحة . 

املــادة ) 5 ( 

يلتزم املرخ�ض له باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل املحافظة على �سالمة الأرواح والأموال 

والبيئـــة فــــي اأثنـــاء نقـــل اأو تخزيــــن اأو التخل�ض من املواد اخلا�سعــة لأحكــام هذا القانون ، 

اأو عند ت�سديرها اأو اإعادة ت�سديرها اأو مرورها موؤقتا )عبور الرتانزيت( اأو �سحنها مرحليا 

اأو خروجها من ال�سلطنة ، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة . 

املــادة ) 6 ( 

يلتزم املرخ�ض له بنقل املواد اخلا�سعة لأحكام هذا القانون من من�ساآته اإلى اأي مكان اآخر 
اإذا راأت الوزارة اأنه اأكرث اأمنا و�سالمة اأو يتفق مع متطلبات املحافظة على البيئة . 

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

املــادة ) 7 ( 

وامل�سروفات  الإيرادات  دفاتر ح�سابية منتظمة جلميع  اأن مي�سك  له  املرخ�ض  يجب على 
اخلا�سة بالن�ساط املرخ�ض به ، واأن يحتفظ ب�سجالت يدون فـيها جميع البيانات واملعلومات 
املتعلقة باملواد التي مت اإدخالها اأو ا�ستريادها اأو اإخراجها اأو ت�سديرها اأو التخل�ض منها ، 
ونوعها وكمياتها ، واجلهة املنقول اإليها وا�سم امل�سدر له ، وغري ذلك من البيانات واملعلومات 

التي حتددها الالئحة . 
ويجب على املرخ�ض له اأن ي�سع هذه الدفاتر وال�سجالت حتت ت�سرف الوزارة ، وعليه اأن 
يقدمها لها فـي اأي وقت متى طلبت منه ذلك ، مع ما يوؤيدها من م�ستندات ، واأن ميكنها 
من الطالع على جميع الأوراق والبيانات واملعلومات ، والتحقق من �سحتها ون�سخ �سور 

منها . 
ويجوز للوزارة اإ�سناد مراجعة ح�سابات املرخ�ض له اإلى مراقب ح�سابات مرخ�ض له مبزاولة 
مهنة املحا�سبة واملراجعة ، على اأن يتحمل املرخ�ض له كافة م�ساريف واأتعاب هذا املراقب . 

الف�ســل الثالــث

التخلــ�س مـن الأ�سلحــة والذخائــر واملتفجــرات

املــادة ) 8 ( 

، تخت�ض  ، وتنظيم عملها قرار من الوزير  الوزارة جلنة فنية ي�سدر بت�سكيلها  تن�ساأ فـي 
بالبت فـي طلبات التخل�ض من الأ�سلحة ، والذخائر ، واملتفجرات ، واأي اخت�سا�سات اأخرى 

يكلفها بها الوزير . 

املــادة ) 9 ( 

موافقة  على  احل�سول  بعد  اإل  املتفجرات  اأو  الذخائر  اأو  الأ�سلحة  من  التخل�ض  يحظر 
اللجنة الفنية . 

املــادة ) 10 ( 

تتولى الأجهزة الع�سكرية والأمنية بنف�سها التخل�ض من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات 
التي بحوزتها ، بعد ح�سولها على موافقة اللجنة الفنية ، وذلك فـي الأماكن التي حتددها 

اللجنة الفنية ، وعليها اإخطار اللجنة الفنية فور النتهاء من عملية التخل�ض . 
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الف�سـل الرابــع

العقوبـــــات

املــادة ) 11 ( 

مع عــدم الإخــالل باأي عقوبــة اأ�ســد ين�ض عليها اأي قانون اآخر ، يعاقــب كـــل مــن قـــام دون 
ترخيـــ�ض باإدخـــال اأو ا�ستيـــراد اأو اإخـــراج اأو ت�سديـــــر اأو اإعـــــادة ت�سديــر اأو املـــرور املوؤقــــت 
)الرتانزيت( اأو ال�سحن املرحلي ، اأو قام بالتخل�ض دون موافقة اللجنة الفنية ، من اأي من 
املواد اخلا�سعة لأحكام هذا القانون ، بغرامة ل تقل عن )20000( ع�سرين األف ريال عماين ، 

ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين . 
وفـي جميع الأحوال يحكم مب�سادرة تلك املواد وجميع املعدات والأجهزة والأدوات والآلت 

واملركبات امل�ستخدمة فـي ارتكاب اجلرمية ل�سالح الوزارة . 

املــادة ) 12 ( 

يعاقب كل من يخالف اأيا من اأحكام املواد )4 و5 و6 و7( من هذا القانون بغرامة ل تقل 
عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين . 

املــادة ) 13 ( 

 ، القانون  هذا  لأحكام  طبقا  الطبيعي  لل�سخ�ض  اجلزائية  بامل�سوؤولية  الإخالل  عدم  مع 
يعاقب ال�سخ�ض العتباري بغرامة ل تقل عن )40000( اأربعني األف ريال عماين ، ول تزيد 
اإذا كانت اجلرمية قد ارتكبت من اأحد العاملني  على )200000( مائتي األف ريال عماين 
فـيه با�سم ال�سخ�ض العتباري اأو ل�ساحله ، اأو اإذا كانت نتيجة ت�سرف اأو اإهمال اأو ت�سرت 

من رئي�ض اأو اأحد اأع�ساء جمل�ض اإدارته اأو مديره اأو اأي م�سوؤول اآخر يعمل لديه . 

املــادة ) 14 ( 

الإجراءات  اتخاذ  قبل  م�ساحلة  بطلب  املخالف  تقدم  اإذا  يفو�سه  من  اأو  للوزير  يجوز 
هذا  فـي  عليها  املن�سو�ض  املخالفات  فـي  معه  الت�سالح  املخالفة  عن  مل�ساءلته  القانونية 
القانون مقابل دفع مبلغ مايل ل يقل عن ن�سف احلد الأق�سى للغرامة املقررة للجرمية ، 
ول يزيد على احلد الأق�سى لها ، واأن يقوم اجلاين باإزالة اأ�سباب املخالفة على نفقته خالل 

الأجل الذي حتدده الوزارة . 
ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية . 
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املــادة ) 15 ( 

يجوز للوزير التنازل عن امل�سبوطات التي يتم م�سادرتها للجهات الع�سكرية اأو الأمنية ، 

وبدون مقابل ، اأو التخل�ض منها . 

املــادة ) 16 ( 

يجوز للوزير فر�ض غرامات اإداريــة فـيمــا ي�سدره من قــرارات عمــا يرتكــب من مخالفــات 

لأحكــــام هـــذا القانون والالئحــة والقـــرارات املنفــــذة لــه ، علـــى األ يزيـــــد مقــــدار الغرامـــة 

على )50000( خم�سني األف ريال عماين . 

وت�ساعـف الغرامــة فـي حالــة تكرار املخالفــة ، ويعـد تكــرارا فـي تطبيق اأحكــام هــذه املــادة 

ارتكاب مخالفة مماثلة خالل �سنة واحدة من تاريخ فر�ض الغرامة . 
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/18

باإن�سـاء كليــة عمــان للعلـوم ال�سحيـة

 واملعهـد العالـي للتخ�س�سـات ال�سحيـة واإ�سـدار نظامهمـا

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/55 فـي �ساأن نظم املعاهد التعليمية التابعة لوزارة ال�سحة ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/48 باإن�ساء جمل�س التعليم واإ�سدار نظامه ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/33 ب�ساأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية امل�ساعدة 

باملوؤ�س�سات الطبية احلكومية )املدنية والع�سكرية( ، 

وعلــى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـم 2014/36 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة ال�سحــة ، واعتمــاد 

هيكلها التنظيمي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

تن�ساأ كلية جامعية للعلوم ال�سحية ت�سمى "كلية عمان للعلوم ال�سحية" ، وين�ساأ معهد عال 

للتخ�س�سات ال�سحية ي�سمى "املعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية" ، يتبعان وزارة ال�سحة ، 

ويعمل فـي �ساأنهما بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

تتمتع كل من كلية عمان للعلوم ال�سحية ، واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية بال�سخ�سية 

العتبارية ، وال�ستقالل املايل والإداري ، ويكون مقرهما حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء 

فروع لهما فـي املحافظات الأخرى ، بعد موافقة جمل�س التعليم ، واجلهات املعنية .
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املــادة الثالثـــة 

توؤول اإلى كلية عمان للعلوم ال�سحية اخت�سا�سات وخم�س�سات واأ�سول وحقوق و�سجالت 

كل من : معهد العلوم ال�سحية ، ومعهد عمان مل�ساعدي ال�سيدلة ، ومعهد عمان لل�سحة 

، ومعاهـــد  ، ومعهد عمــان لإدارة املعلومـات ال�سحيــة  ، ومعهـد عمــان للتمريــ�س  العامــة 

التمري�س التابعة لوزارة ال�سحة باملحافظات .

وتكون معاهد التمري�س التابعة لوزارة ال�سحة باملحافظات فروعا للكلية .

املــادة الرابعة 

واأ�سول وحقوق  ال�سحية اخت�سا�سات وخم�س�سات  العايل للتخ�س�سات  املعهد  اإلى  توؤول 

و�سجالت معهد عمان للتمري�س التخ�س�سي التابع لوزارة ال�سحة .

املــادة اخلام�ســة

هذا  من  والرابعة  الثالثة  املادتني  فـي  املذكورة  باملعاهد  الإدارية  الوظائف  �ساغلو  ينقل 

بــذات  ال�سحيــة  للتخ�س�ســات  العالـي  واملعهد   ، ال�سحية  للعلوم  عمـان  كلية  اإلى  املر�سوم 

درجاتهم املالية ، وي�سري فـي �ساأنهم اأحكام قانون اخلدمة املدنية .

كما ينقل �ساغلو وظائف هيئة التدري�س بهذه املعاهد بذات درجاتهم املالية .

املــادة ال�ساد�ســـة

ل�ساغلي وظائف هيئة  امل�ستحقة  الدورية  والعالوات  والبدلت  والرواتب  الدرجات  حتدد 

باملر�سوم  املرفق   )2( رقم  امللحق  من   )5( رقم  للجدول  وفقا   ، واملعهد  بالكلية  التدري�س 

ال�سلطاين رقم 2013/33 امل�سار اإليه .

املــادة ال�سابعــــة 

القوانني  ال�سحية  للتخ�س�سات  العايل  واملعهد   ، ال�سحية  للعلوم  ت�سري على كلية عمان 

واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح املنظمة ل�ساأن التعليم العايل فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س 

فـي هذا املر�سوم ، والنظام املرفق به .
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املـــادة الثامنـــــة 

ي�سدر رئي�س جمل�س اأمناء كلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية 

اأن ت�سدر  واإلى   ، املرفق  ، والنظام  املر�سوم  اأحكام هذا  اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ 

ي�ستمر العمل باأحكام اللوائح والقرارات املعمول بها حاليا ، مبا ل يتعار�س مع اأحكامهما .

املـــادة التا�سعــــة

 ، املر�سوم  ، كما يلغى كل ما يخالف هذا  اإليه  امل�سار  ال�سلطاين رقم 93/55  املر�سوم  يلغى 

والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة العا�ســـــرة

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

�سـدر فـي : 21 مــن رم�ســـــــــــــان �سنــة 1439هـ

املـوافــــق :   6  مــن يونيــــــــــــــــو �سنــة 2018م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظـام كليـة عمـان للعلـوم ال�سحيـة
 واملعهـــد العالــي للتخ�س�ســات ال�سحيــة

الف�ســل الأول
تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الكليــــــــة : 
كلية عمان للعلوم ال�سحية .

املعهــــــــــد : 
املعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية .

املجلــــــ�س : 
جمل�س اأمناء الكلية واملعهد .

الرئيــــ�س : 
رئي�س املجل�س .

نائــــب الرئيــ�س : 
نائب رئي�س املجل�س .

املجلـ�س الأكادميـي : 
املجل�س الأكادميي للكلية واملعهد .

العميـــــــد : 
عميد الكلية ، اأو عميد املعهد .

العميـد امل�سـارك : 
القائم باإدارة فرع الكلية فـي كل حمافظة .

الالئحـــة : 
الالئحة التنظيمية للكلية ، اأو املعهد . 
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املــادة ) 2 (

يجوز للرئي�س تفوي�س نائب الرئي�س اأو العميد اأو العميد امل�سارك ، فـي بع�س الخت�سا�سات 

املن�سو�س عليها فـي هذا الـــنظام اأو اللوائح اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا لأحكامه .

املــادة ) 3 (

للكلية واملعهد منح الدرجات وال�سهادات العلمية وفقا لالإطار الوطني للموؤهالت العلمية .

املــادة ) 4 (

تتمتـــع كـــل مـــن الكليــة ، واملعهــد بحريـــة الفكــر ، والبحــث العلمــي فـي حــدود اأهدافهمــا ، 

وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها .

الف�ســل الثانــي

اأهــداف الكليـــة واملعهــد

املــادة ) 5 (

تهدف الكلية اإلى حتقيق الآتي : 

اإعداد وتاأهيل امللتحقني بها علميا ومهنيا فـي املجالت ال�سحية .   1

تنمية املعارف لدى العاملني فـي املجالت ال�سحية ، وحت�سني اأدائهم من خالل    2

الأن�سطة البحثية التي تهدف اإلى تطوير التعليم ، والرعاية ال�سحية .

ت�سجيع وتطوير البحوث والدرا�سات العلمية فـي املجالت ال�سحية .   3

تهيئـة بيئــة منا�سبــة ، حتفـز علــى التعلم والإبداع والبتكار والريـادة فـي املجــالت    4

ال�سحية .

توثيـق ال�سـالت والروابــط العلميــة مع اجلامعـــات واملعاهـــد املتخ�ســ�سة املماثلـــة    5

واملوؤ�س�سات املهنية داخل ال�سلطنة وخارجها .

امل�ساهمة فـي تنمية وتعزيز �سحة املجتمع ون�سر الوعي ال�سحي بني اأفراده .   6
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املــادة ) 6 (

يهدف املعهد اإلى حتقيق الآتي : 
اإعداد وتاأهيل الكوادر والفئات ال�سحية امللتحقة به تاأهيال مهنيا فـي التخ�س�سات    1

ال�سحية املختلفة .

تطويــر وتنميــة املعــارف واملهــارات للكــوادر والفئـــات ال�سحــية فــي التخ�س�ســـات    2
ال�سحية ، ورفع كفاءتهم من خالل الدورات التدريبية ، والتعليم امل�ستمر .

تنمية البحث العلمي ، وتاأ�سيله فـي التخ�س�سات ال�سحية .   3

املجالت    4 فـي  والريادة  والبتكار  والإبداع  التعلم  على  منا�سبة حتفز  بيئة  تهيئة 
ال�سحية .

توثيــق ال�ســالت والروابــط العلمية مــع اجلامعــات واملعاهــد املتخ�س�ســة املماثلــــة    5
واملوؤ�س�سات املهنية داخل ال�سلطنة وخارجها .

امل�ساهمـــة فـي تــنميــــة وتعزيــــز �سحـــة املجتمـــع مـــن خـــالل ن�ســر الوعـــي ال�سحـــي    6
بني اأفراده .

الف�ســل الثالــث

جملـــ�س الأمنـــاء

املــادة ) 7 (

يكون للكلية واملعهد جمل�س اأمناء ، ي�سكل برئا�سة وزير ال�سحة ، وع�سوية كل من : 

وكيل وزارة ال�سحة ل�سوؤون التخطيط ، نائبا للرئي�س .   1

وكيل وزارة التعليم العايل .   2

رئي�س اإحدى اجلامعات احلكومية .   3

اأمني عام جمل�س التعليم .   4

الرئي�س التنفـيذي للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .   5

اإحدى ال�سخ�سيات العامة من ذوي اخلربة فـي التخ�س�سات ال�سحية .   6
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عميد الكلية .   7

عميد املعهد .   8

مدير عام تنمية املوارد الب�سرية بوزارة ال�سحة .   9

اثنـــني مـــن اأع�ســاء هيئــة التدريــ�س من العمانيني ، اأحدهــما من الكليــة ، والآخــر    10
من املعهد .

ويختار الرئي�س ، الأع�ساء امل�سار اإليهم فـي البنــود )3 ، 6 ، 10( مـــن هــذه املــــادة بالتن�سيــق 
مع جمل�س التعليم ، ملدة )3( ثالث �سنوات .

ويحل نائب الرئي�س حمل الرئي�س فـي حالة غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته 
لخت�سا�ساته .

املــادة ) 8 (

يخت�س املجلــ�س بكافــة ال�سالحيــات الالزمة لتحقيق اأهــداف الكليــة ، واملعهــد املن�ســو�س 
عليها فـي هذا النظام ، وله ب�سفة خا�سة ما ياأتي : 

و�ســـع ال�سيا�ســـة العامـــة للتعليـــم التخ�س�ســي ، والبحــث العلمي بالكليــة واملعهــد    1
مبا يكفل �سمان اجلودة بهما .

اإقرار م�ساريع ا�ستحداث وتطوير الربامج الأكادميية بالكلية واملعهد ، مبا يتفق    2
مع املعايري التي ن�ست عليها والقوانني واللوائح املنظمة لقطاع التعليم العايل .

اعتماد اخلطط امل�ستقبلية لتطوير الكلية واملعهد .   3

اعتماد م�سروعات اللوائح الداخلية واملالية والإدارية للكلية واملعهد ، بعــد موافقــة    4
وزارة املالية ، واجلهات املعنية الأخرى .

اعتماد الهيكــل التنظيمـــي والتق�سيمـــات الإداريــة للكليــة واملعهــد ، بعـــد موافقــة    5
اجلهات املعنية .

التو�سية باإن�ساء اأفرع جديدة للكليــة اأو املعهـد ، اأو دجمها اأو اإلغائها ، بعــد موافقــة    6
جمل�س التعليم ، واجلهات املعنية .
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املوافقــة على اإن�ســــاء الأق�ســـام والوحـــدات العلميـــة بالكلـــية اأو املعهــد ، وتعديلهــا ،    7
اأو اإلغائها ، اأو دجمها .

اعتماد م�سروعات التفاقيات ومذكرات التفاهم ذات ال�سلة باأهداف الكلية واملعهد ،    8
بعد التن�سيق مع جمل�س التعليم ، ورفعها اإلى اجلهات املعنية .

اعتماد اأعداد الطالب املقرر قبولهم �سنويا بالكلية واملعهد ، بالتن�سيق مع مركز    9
القبول املوحد ، بعد موافقة جمل�س التعليم .

اعتماد منح الدرجات وال�سهادات العلمية ، بعد موافقة املجل�س الأكادميي .   10

واإحالتهما    11  ، واملعهد  للكلية  ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي  امليزانية  اعتماد م�سروع 
اإلى وزارة املالية ، واعتماد التقارير ال�سنوية لهما .

قبول الهبات والإعانات واملنح التي تقدم للكلية واملعهد ، بعد التن�سيق مع اجلهات    12
املعنية .

حتديـــــد الر�ســــــوم واملبالـــــــغ التـــي تتقا�ساهــــــا الكليـــــة واملعهـــد مقابـــــل اخلدمــــــات    13
التي يقدمانها ، بعد موافقة وزارة املالية .

اأي مو�سوعات اأخرى تعر�س على املجل�س من الرئي�س .   14

املــادة ) 9 (

يجتمع املجلــ�س بدعــوة مــن رئي�ســه اأو نائبه   فـي حالة غيابه   ب�سفة دورية )3( ثالث 
مرات �سنويا ، ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، ول يكون انعقاد 
اأ�سوات  ، وي�سدر قراراته باأغلبية  اأع�سائه على الأقل  اإل بح�سور ثلثي  املجل�س �سحيحا 

الأع�ساء احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع .
اأن يكون  وللمجل�س ال�ستعانة فـي اجتماعاته مبن يراهم من اخلرباء واملخت�سني ، دون 

لهم �سوت معدود .

املــادة ) 10 ( 

، لبحث ودرا�سة  اأو من غريهم  اأع�سائه  اأو موؤقتة من بني  دائمة  للمجل�س ت�سكيل جلان 
املو�سوعات التي تدخل فـي اخت�سا�سه ، ورفع تو�سياتها اإلى املجل�س .
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الف�ســـل الرابـــع

املجلــــ�س الأكادميــــي

املــادة ) 11 (

يكون للكلية واملعهد جمل�س اأكادميي ي�سكل برئا�سة نائب الرئي�س ، وع�سوية كل من : 

عميد الكلية ، نائبا للرئي�س .   1

عميد املعهد .   2

العمداء امل�ساركني .   3

م�ساعدي العميد بالكلية ، واملعهد .   4

مدير دائرة اجلودة بالكلية .   5

اثنـــني مــن اأع�ســاء هيئــــة التدريــــ�س ، اأحدهمــا مــن الكليـــة ، والآخــر مــن املعهـــد ،    6
يختارهما نائب الرئي�س ملدة )3( ثالث �سنوات .

ويحل نائب رئي�س املجل�س الأكادميي حمل رئي�سه فـي حالة غيابه ، اأو وجود مانع يحول 
دون ممار�سته لخت�سا�ساته .

املــادة ) 12 (

يخت�س املجل�س الأكادميي بالآتي : 
متابعة وتنفـيذ ال�سيا�سات املعتمدة للكلية واملعهد ، والقرارات ال�سادرة من املجل�س .   1

درا�سة وتقييم املقرتحات والتو�سيات املتعلقة بتعديل اأو تطوير املناهج والربامج    2
واأدوات تقييمها واخلطط التعليمية واإبداء التو�سيات ب�ساأنها ، ورفعها اإلى املجل�س .

درا�سة املقرتحات املتعلقة باإقــرار اأو تعديــل اأو اإلغــاء اأو تطوير اأي مقــرر درا�ســـي ،    3
ورفعها اإلى املجل�س .

والندوات    4  ، الأكادميية  والأن�سطة   ، العلمية  بالبحوث  املتعلقة  املقرتحات  اإعداد 
وبرامج التدريب التي تتنا�سب مع اأهداف الكلية واملعهد ، ورفع التو�سية بذلك 

اإلى املجل�س .
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اقرتاح اأعداد املقبولني من العمانيني وغري العمانيني ، وفقا لل�شوابط وال�شروط    5
التو�سيـــة  ورفـــع   ، املوحـــد  القبـــول  مركــز  مــع  بالتن�سيــق   ، لـــذلك  تو�ســع  التـــي 

بذلك اإلى املجل�س .

اقتــــراح تعيــــــني وترقيــــــة اأع�شـــاء هيــئــــة التدريـــــ�س ، وفقــــــا للإجـــــراءات القائمـــــة    6
واملعمــول بهـــا لـــدى اجلهـــات املعنيـــة فـي وزارة التعليــــــم العالـــي ، ورفـــــع التو�سيـــــة 

بـذلك اإلى املجل�س .

متابعة وتقييم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س بالكلية واملعهد ، وجودة الربامج املقررة    7
واملخرجات ، وفقا لالإجراءات املعتمدة فـي وزارة التعليم العايل ، ونظام العتماد 

الرباجمي واملوؤ�س�سي فـي الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي .

املجل�س    8 اإلى  وماليا  واإداريا  اأكادمييا  واملعهد  الكلية  اأداء  تقارير مف�سلة عن  رفع 
ب�سكل دوري مع نهاية كل ف�سل درا�سي .

يتفق    9 العلمية للخريجني مبا  والدرجات  ال�سهادات  باملوافقة على منح  التو�سية 
والإجراءات املعتمدة فـي الإطار الوطني للموؤهالت ، ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها .

اأي مو�سوعات اأخرى تعر�س عليه .   10

املــادة ) 13 (

اأربع مرات خالل العام  يجتمع املجل�س الأكادميي بدعوة من رئي�سه ، وب�سفة دورية )4( 
الأكادميي ، ويجوز دعوته لالنعقاد كلما اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، ول يكون انعقاد 
املجل�س الأكادميي �سحيحا اإل بح�سور ثلثي اأع�سائه على الأقل ، على اأن يكون من بينهم 
رئي�س املجل�س الأكادميي للكلية واملعهد اأو نائبه ، وي�سدر قراراته باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء 
احلا�سريـــن ، وعنـــد الت�ساوي يرجح اجلانب الــذي منه رئي�س الجتماع ، ولــه ال�ستعانـــة 

مبن يراه من اخلرباء واملخت�سني فـي اجتماعاته ، دون اأن يكون لهم حق الت�سويت .

املــادة ) 14 (

للمجل�س الأكادميي ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من بني اأع�سائه اأو من غريهم ، لبحث 
ودرا�سة املو�سوعات التي تدخل فـي اخت�سا�سه ، ورفع تو�سياتها اإليه .
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الف�ســـل اخلامـــ�س

العميــد والهيئـــة التدري�سيــة

املــادة ) 15 (

يعـــني العميــــد وم�ساعـــدوه والعمداء امل�ساركـــون مــن بـــني اأع�ســــاء هيئــــة التدريـــ�س ، بقـــرار 
من الرئي�س ، بعد موافقة املجل�س ، ملدة )3( ثالث �سنوات ، قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط .

املــادة ) 16 (

ميثــل العميــد ، الكليــة اأو املعهد بح�سب الأحوال فـي �سالتهمــا بالغيــر ، واأمــام الق�ساء ، 
ويكون له كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة ، وفقا للقوانني والنظم املعمول بها .

املــادة ) 17 (

تتكون هيئـة التدري�س بالكلية اأو املعــهد من الأ�ساتـــذة ، والأ�ساتذة امل�ساركني ، والأ�ساتــذة 
امل�ساعدين ، واملدر�سني ، ويعاونهم املعيدون .

ويجوز للكلية واملعهد   مبوافقة املجل�س الأكادميي   ال�ستعانة باأ�ساتذة زائرين .

املــادة ) 18 (

حتدد الالئحة نظــام الدرا�ســة والمتحانــات ، واخت�سا�ســات كــل مــن العميـد وم�ساعديـــه 
وحقوقهم  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  وظائف  �شغل  �شروط  حتدد  كما   ، امل�شاركني  والعمداء 
وواجباتهـــم ، و�سائـــر �سوؤونهـــم الوظيفـيـــة مبــا ل يخالف املعايري املعمول بها ، واملعتــمدة 

من قبل اجلهات املعنية فـي وزارة التعليم العايل .

الف�ســـل ال�ســاد�س

النظــام املالــي والإداري للكليــة واملعهــد

املــادة ) 19 (

يكون لكل من الكلية واملعهد ميزانية �سنوية م�ستقلة ، يرفعها الرئي�س اإلى وزارة املالية ، 
بعد موافقة املجل�س ، وتبداأ ال�سنة املالية فـي الأول من �سهـــر يناير ، وتنتهي فـي احلادي 
والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة ، وتبداأ ال�سنة املاليــة الأولــى مــن تاريــخ العــمل بهذا 

النظام ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام نف�سه .
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املــادة ) 20 (

تتكون موارد الكلية واملعهد من الآتي : 

العتمادات التي تخ�س�س لكل منهما فـي امليزانية العامة للدولة .   1

ح�سيلة الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ساها كل منهما مقابل ما يوؤديانه من خدمات ،    2

وتوريدها اإلى اخلزانة العامة للدولة .

الهبات والإعانات واملنح التي يقرر جمل�س الأمناء قبولها بعد التن�سيق مع اجلهات    3

املعنية .

املــادة ) 21 (

تعد اأموال الكلية واملعهد اأموال عامة ، وتتمتع مبزايا وحقوق اخلزانة العامة وامتيازاتها 

علـــى اأمــوال املدينــني ، وللكليـــة واملعهــد حمايــة هــذه الأمـوال وحت�سيلها بالطــرق ، ووفـــق 

الإجــراءات التي حت�ســل بهــا ال�سرائــب والر�ســـوم وغريها من املبالــغ امل�ستحقـــة لوحــدات 

اجلهاز الإداري للدولة .

املــادة ) 22 (

يتولى تدقيق احل�سابات بالكلية واملعهد مراقب ح�سابات ، ي�سدر بتعيينه وحتديد اأتعابه 

قرار من نائب الرئي�س ، بعد موافقة املجل�س .

املــادة ) 23 (

تودع اأموال الكلية واملعهد فـي ح�ساب خا�س بكل منهما لدى م�سرف اأو اأكرث من امل�سارف 

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

وزارة املالية .

املــادة ) 24 (

تعفى الكلية واملعهد من ال�سرائب والر�سوم ، وذلك دون الإخالل باأحكام قانون اجلمارك 

املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

-29-





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

وزارة املاليـــــــة
قـــرار وزاري

 رقـــم 2018/101
بت�ضكيــل جلنــة �ضريبـة الدخــل بــوزارة املاليــة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2011/197 بت�سكيل جلنة �سريبة الدخل بوزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�سكل جلنة �سريبة الدخل بوزارة املالية على النحو الآتي :
      1 - �سعادة الدكتور / خالد بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي                            رئي�سا

      2 - الفا�سل/ اأحمد بن �سالح املرهون                                                          نائبا للرئي�س
     3 - امل�ست�سار م�ساعد اأول / �سالح بن علي بن نا�سر املحروقي                   ع�سوا
     4 - الفا�سل / د.م�سطفى بن جمعة الها�سمي                                            ع�سوا
     5 - الفا�سل / اإبراهيم بن �سعيد العي�سري                                                  ع�سوا

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2011/197 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار .
املــادة الثالثــــة

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

�ضـدر فـي :   4 / 9 / 1439هـ

املـوافــــق : 20 /  5 / 2018م
دروي�ش بن اإ�ضماعيل بن علي البلو�ضي 

الوزيــــــــــــر امل�ســـــوؤول عن ال�ســـــــوؤون املاليـــــــــة
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وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 
قـــرار وزاري

رقـــم 2018/149
برفـع حظـر ا�ستيـراد الطيـور احليـة 

عـن واليتـي هاريانـا وبنجـاب بجمهوريـة الهنـد

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2016/352 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يرفع حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها عن واليتي هاريانا 
وبنجاب بجمهورية الهند الواردتني فـي القرار الوزاري رقم 2016/352 امل�سار اإليه . 

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي : 15/ 9 / 1439هـ

املـوافــــق : 31 / 5 / 2018م
د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين 
                                                                                              وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية
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جملـــ�س اخلدمــة املدنيــــة
قــرار

 رقـم 2018/3
بتعديـل بعـ�س اأحكام الالئحة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنيـة

ا�ستنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9 ، 

واإلى قرار جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم 2017/3 املنعقد بتاريخ 2017/10/1م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة الأولـــى

ت�سـاف فقرة جديـدة اإلى ن�س املــــادة )66( من الالئحة التنفـيذيـة لقانـون اخلدمـة املدنية 
امل�سار اإليهـا ، ن�سهــا الآتـي :

"ويجوز اإيفاد املوظف للتدريب خارج ال�سلطنة براتب كامل على نفقته اخلا�سة لال�ستفادة 
من املنح التدريبية وفقا لل�سوابط التنظيمية الآتية :

اإعالن الوحدة عن املنح التدريبية املتوفرة .  - 1
لل�شروط  وفقا  التدريبي  الربنامج  فـي  امل�شاركة  بطلب  كتابة  املوظف  يتقدم  اأن   - 2

واملزايا الواردة فـي الإعالن عن املنحة التدريبية املقدمة .
اأن تكون املنحة التدريبية فـي اأحد املجاالت التي تدخل فـي اخت�شا�شات الوحدة .  - 3

اأن يرتبط الربنامج التدريبي مبتطلبات الوظيفة التي ي�شغلها املوظف اأو تاأهيل   - 4
بع�ض املوظفني ل�شغل وظائف يحتاج اإليها العمل .

موافقة رئي�س الوحدة على املنحة التدريبية املقدمة ".  - 5

املــادة الثانيــة

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

�ضدر فـي : 14 من رم�ضـــــــــان 1439هـ
املوافــــق : 30 من مــايـــــــــــــو 2018م

خالد بن هالل بن �ضعود البو�ضعيدي
رئيــــــــــ�س جملــــــــــ�س اخلدمـــــــــــــة املدنيــــــــــة

-35-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

وزارة التجارة وال�صناعة
اإعـــــــــالن

تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�سلحــــة 
احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�سر ، وذلــك طبقـــا 
للمــــادة ) 9-5-ج ( ، وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم 
ال�سلطــــانــي رقـــــــــم 2008/67 واملـــــــــــادة )31( مـــــن الئحتــــــــه التنفـيذيـــــة ال�ســــــــادرة بالقـــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2011/00068

)22(4/6/2011

)31(0818693.4 - PCT/GB2009/002405

)32(  10/11/2008 - 10/08/2009

)33(GB - GB

جتهيزة حلام كهربائي .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتجهيزات حلام كهربائي . حتى اليوم  مل تزل الو�سالت )57(

الطرفية الكهربائية )13( اإلى جتهيزات اللحام الكهربائي مترر من خالل الفراغ 

املح�ســـور بـــني نهايـــات طـــول االأنابيـــب املعدنيـــة املجــاورة )1( والتي يتم حلامها 

الحقا . وتظـــل الو�ســـالت الطرفية الكهربائية فـي معدن اللحام كملوث ميكن 

اأن ي�سبـــب �سررا على تكامل اللحام . ويهدف االخرتاع اإلى احلد من هذه امل�سكلة 

  ) من خـــالل حلـــام كهربائـــي ي�ستمـــل علــى طول اأنبوبي من مادة لدنـــة حراريـــا )3

ولها قطر خارجي يعو�ض القطر الداخلي لنهايات بطانة املادة  اللدنـــة حراريـــا 

املتوائمة لالأطوال املتجاورة مــن االأنبـــوب املعدنـــي )1(  ويكـــون هنـــاك عـــند كـــل 

طرف للتجهيزة ملفا �سخان على االأقل مركبان على اأو فـي قرب وثيق بال�سطح 

ال�سخـــان  الكهربائية مــن ملفـــي  الو�سالت الطرفية  اخلارجي للتجهيزة ومتتد 

من خالل التجهيزة لتربز عند ال�سطح الداخلي للطول االأنبوبي ، للتو�سيل اإلى 

م�سدر القدرة الكهربائية .

)71(PIONEER LINING TECHNOLOGY LIMITED

 )72(KENWORTHY David Michael AnthonyDEHKISSIA Soumaine
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)21(OM/P/2014/00044

)22(4/3/2014

)31(  2011903587 -  PCT/AU2012/001047

)32( 5/9/2011 - 5/9/2012

)33(AU - AU  

نظام التحكم فـي االنبعاثات .)54(

)57( Silic يتم تقدمي طريقة وجهاز ملعاجلة تيار عادم اأو نفايات غازية با�ستخدام نظام
للحد من التلوث SPRS الإزالة على االأقل مادة واحدة غري مرغوب فيها لتنقية 
بانطالق  ي�سمح  لكي  الغاز  ا�ستقرار  طريق  عن  الغازية  النفايات  اأو  العادم  تيار 
تيار الغاز الذي متت تنقيته اإلى الهواء مبا�سرة. ي�سمل النظام على االأقل ثالث 
متتابع  ب�سكل  الغازية  النفايات  اأو  الغازي  العادم  تيار  ملعاجلة  معاجلة  حمطات 
فـي �سورة مفاعل رطب يحتوي  االأقل حمطة معاجلة واحدة  بحيث تكون على 
اأو تعجيل الإزالة املواد غري املرغوب فيها كمواد �سلبة والإ�سباع  على �سائل تنوي 
تيار الغاز املتبقي الذي يتم اإزالة املواد غري املرغوب فيها منه باالأك�سجني وعلى 
اأو مكون  غاز  على مرحلة �سغط  اأو حتتوي  تكون  واحدة  االأقل حمطة معاجلة 
ل�سغط تيار الغاز الذي تتم معاجلته . تتميز الطريقة واجلهاز باأنه ميكن مبا�سرة 
تفريغ تيار الغاز الذي متت معاجلته فـي الهواء بحيث يحتوي علي كميات قليلة 

من املواد امللوثة .

)71(Emission Logistics Pty Ltd

 )72(SILIC  Florijan
SILIC  Mark

SILIC Gabriel
SILIC  Ivan
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)21(OM/P/2015/000321

)22(7/12/2015

)31(61/862885 - PCT/US2014/049981

)32(    6/8/2013 - 6/8/2014

)33(US – US

الفيزيائية حتت )54( البرتولية  للخ�سائ�ض  ال�سور  اأ�سا�سها  مبا�سرة  رقمية  حماكاة 
ظروف اإجهاد وانفعال تتم حماكاتها .

اأ�سا�سها )57( يتعلق االخرتاع احلايل بنظام اختباري الإجراء حماكاة رقمية مبا�سرة 
ال�سور لو�سف اخل�سائ�ض البرتولية الفيزيائية لعينة �سخرية حتت ظرف ت�سوه 
حماكى على �سبيل املثال ب�سكل ميثل الظروف حتت ال�سطح . تتم جتزئة جملد 
املرنة  اأطواره  اإلى  لعينة �سخرية   x باأ�سعة  ل�سور مقطعية  رقمية مناظر  �سور 
امللحوظة على �سبيل املثال احليز امل�سامي ، جزء الطمي موا�سع تالم�ض احلبيبات 
ويتم   . مهيكلة  غري  حمدودة  عنا�سر  �سبكة  مع  مرتاكبا  ويكون  املعدين  والنوع 
تطبيق ت�سوه حماكى على جملد ال�سور املجزاأ ويتم حتليل ال�سبكة غري املهيكلة 
لتحديد   ، املبا�سرة  الرقمية  باملحاكاة  املثال  �سبيل  على  رقميا  الناجتة  امل�سوهة 

اخل�سائ�ض البرتولية الفيزيائية املرغوب فيها .

)71(BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

 )72(TOMS Julianna
FREDRICH Joanne

LANE Nathan
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)21(OM/P/2015/000293

)22(3/11/2015

)31( 827543/61 - PCT/CA2014/000434

)32( 24/5/2013  -  20/5/2014

)33(US - CA

جهاز حماذاة حمورية وطريقة للحفاظ على احتاد املركز بني اأنابيب ذات �سقوق )54(

وراأ�ض زردية درز .

يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز للحفاظ على بطانة اأنابيب ذات �سقوق فـي حماذاة )57(

حمورية مع راأ�ض زردية درز والذي ي�سبط متريرها املو�سع املكاين لراأ�ض زردية 

راأ�ض  تركيب  يتم   . البطاين  املركز  خط  م�ست�سعرات  من  ملدخالت  ا�ستجابة  درز 

زردية الدرز على حامل راأ�ض زردية درز متحرك راأ�سيا بالن�سبة الإطار راأ�ض زردية 

تتـــم   . القاعديـــة  للبنية  بالن�سبة  اأفقي  ب�سكل  متحركة  تكون  بدورها  والتي  درز 

ب�سكل م�ستمـــر م�ست�ســـعرات  لتنتقي  قابلة للربجمة  اأداة حتكم منطقية  برجمة 

خط املركز البطاين لتحديد مو�سع راأ�ض زردية الدرز بالن�سبة للبطانة والإعطاء 

زردية  راأ�ض  بتحريك  واالأفقي  الراأ�سي  باملحور  املو�سع  حتديد  لو�سائل  تعليمات 

الدرز ح�سب ال�سرورة جلعل املحور الدوراين لراأ�ض زردية الدرز يت�سق ب�سكل كبري 

مع خط املركز للبطانة حيث متر البطانة خالل راأ�ض زردية الدرز .

)71(RGL RESERVOIR MANAGEMENT INC

 )72(CLAERHOUT MikeBACHMANN Harald
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)21(OM/P/2015/000331

)22(21/12/2015

)31(1311344.4 - PCT/EP2014/063452

)32(26/6/2013  -  25/6/2014

)33( GB – EP

معاجلة خبث االألومنيوم .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بعملية وجهاز ال�ستخال�ض فلــز االألومنيـــوم مـــن خبــث )57(
االألومنيوم ت�ستمل العملية علــى ك�ســط خبث االألومنـــيوم من فرن يحتوي على 
اململوء  التجويف  األومنيوم من�سهر فـي جتويف معاجلـــة اخلبــث ونقل وتركيب 
باخلبث اإلى جهاز اأرجحة واأرجحة التجويف حتى ين�سكب االألومنيوم من منافذ 
الت�سريف )12( فـي التجويف فـي حاوية )42( للتقاط الألومنيوم املن�صهر الذي 

يتم و�سعه حتت جهاز االأرجحة .

)71(TAHA INTERNATIONAL SA

 )72(POLLMANN Frank
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)21(OM/P/2015/000231

)22(13/9/2015

)31(61/777523- PCT/US2014/023119

)32(12/3/2013  -  11/3/2014

)33( US - US

و�سيلة ، اأداة ، وطريقة حلقات مطوية م�سقوقة ت�ستمل على �سريط مانع للتطويق .)54(

يتعلق هذا االخرتاع بو�سيلة وطريقة ملنع تلف و�سيلة مانعة للربوز على اأداة مثل )57(

اأثنـــاء تركيـــب االأداة . وعـــادة ما تكـــون احلواف العلوية  اأو  اأو رازمة قبــل  �سدادة 

التقوية على  املانعة للربوز �سعيفة ن�سبيا ويعمل �سريط   اأو اخلارجية للو�سيلة 

غالف الو�سيلة على تقوية اأو تدريع احلافة العلوية اأو اخلارجية للو�سيلة املانعة 

للربوز بحيث ميكن حماية هذه الو�سيلة اأثناء متديد االأداة فـي البئر اأو اأنابيب 

بالتمدد  للغالف  الغــالف  علــى  املوجـــودة  الطولـــية  الثقــوب  وت�سمـــح   . التغليف 

ب�سكل جزئي على االأقل مع متدد عن�سر ال�سد بينما يقاوم �سريط التقوية متدد 

احلافة البعيدة للغالف .

)71(WEATHERFORD/LAMB INC

 )72(Michael C. Derby
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)21(OM/P/2015/000343

)22(28/12/2015

)31(PCT/US2013/056014

)32(21/8/2013

)33(US

حاقن بخار فـي حفرة بئر .)54(

يتم الك�سف عن اأنظمة وطرق حلقن البخار فـي حفرة بئر . تت�سمن اإحدى اأدوات )57(
احلقن التي مت الك�سف عنها ج�سما يحدد ثقبا داخليا وقناة تدفق ن�سف قطرية 
ن�سف  التدفق  قناة  عند  اجل�سم  فـي  املحددة  املائع  جماري  من  اأكرث  اأو  واحدة 
القطرية غطاء مو�سوعا حول اجل�سم بحيث يتم حتديد حيز حلقي ويكون فـي 
البئر املحيطة  املائع وبيئة حفرة  اأكرث من جماري  اأو  ات�سال مائعي مع الواحد 
حيث  اأول  مو�سع  بني  للتحرك  قابلة  وتكون  داخلي  ثقب  داخل  مو�سوعة  جلبة 
ت�سد اجللبة الواحد اأو اأكرث من جماري املائع ومو�سع ثان حيث يتم ك�سف الواحد 
اأو اأكرث من جماري املائع ويتم اإنتاج موانع الت�سرب االأولى والثانية عند اأطراف 
املو�سع  فـي  اجللبة  وجود  عند  القطرية  ن�سف  التدفق  لقناة  متقابلة  حمورية 

االأول . 

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES  INC

 )72(GANO John Charles
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)21(OM/P/2015/000202

)22(16/2/2015

)31(1302712.3 - PCT/EP2014/052496

)32( 15/2/2013  -  07/2/2014

)33( GB -  EP

طريقة لنمذجة حجم حتت ال�سطح .)54(

)57( . ال�سطحي  ت�سبع حجم حتت  فـي  التغريات  يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ملراقبة 
الت�سبع من  �سلوك  بيانات مالحظة عن  : احل�سول على  الطريقة على  ت�ستـــمل 
احلجم حتت ال�سطحي عرب الزمن وبا�ستخدام واحد اأو اأكرث من النماذج للح�سول 
املذكور عرب  ال�سطحي  الت�سبع من احلجم حتت  �سلوك  بيانات حماكاة عن  على 
يتـــم   . املذكـــورة  املحاكـــاة  والبيانـــات  املالحظة  البيانات  من  كل  وحتويل  الزمن 
التحويل بحيث فـي كل حالة يتم و�سف البيانات من حيث : متغري موقع اأمامي 
حيث يتم اإعطاء خلية احلجم حتت ال�سطحي قيمة ح�سب موقعها بالن�سبة للجزء 
االأمامي من ال�سائل الذي يتم مراقبة ت�سبعه ومتغري �سدة امل�سح حيث يتم اإعطاء 
خلية احلجم ال�سطحي قيمة ح�سب اإما تباين الت�سبع املالحظ عرب فرتة زمينة 
اأو تباين الت�سبع املقـــدر عبـــر الفتـــرة الزمنيـــة . واأخريا يتم ح�ساب عدم التوافق 
بني �سلوك الت�ســـبع فـي البيانات املتحولة املالحظة املذكورة و�سلوك الت�سبع فـي 

البيانات املحاكاة املتحولة املذكورة عرب الفرتة الزمنية املذكورة .

)71(Total S.A

 )72(BERGEY Pierre
ABADPOUR Anahita
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)21(OM/P/2015/00038

)22(9/2/2015

)31(2012903567 - PCT/AU2013/000826

)32(17/8/2012  -  24/7/2013

)33(AU - AU

بالـــون املعـــدة .)54(

بالون املعدة )10( لال�ستعمال داخل املعدة ويت�سمــن حاويــة مغلقة ومواد رغوية )57(

للتمدد  املواد مهيئة  اأن  فـي حني   ، املغلقة  للتمدد �سمن احلاوية  قابلة  منف�سلة 

والتحول اإلى رغوة عند خلطها . 

)71(Simple Medical Innovations Pty Ltd

 )72(Thomas KIERATH
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)21(OM/P/2008/00013

)22(23/1/2008

)31(05/07889 - PCT/EP2006/064592

)32(25/7/2005  -  24/7/2006

)33(FR -EP

جهاز ف�سل باجلاذبية ملعاجلة املاء .)54(

لف�سل )57( املاء  ملعاجلة  الر�سح  ماء  باجلاذبية  االخرتاع احلايل بجهاز ف�سل  يتعلق 
  ) اجلزيئات املعلقة فـي الطور ال�سائل وي�سمتل اجلهاز املذكور على خزان مدور )1
جماز واحد على االأقل )2( يوفر املاء للخزان املذكور ويتوفر فـي املحيط له عدد 
من الفتحات )3( تتوفر فـي االأر�سية )4( فـي املجاز املذكور و�سائل لت�سكيل األواح 
االنحراف )6اأ( تتوفر اأ�سفل الفتحات املذكورة  و�سائل ت�سكيل الغالف )7( وتتوفر 
متباعــدة حيزيــا عــن اجلــدار الداخلي )1اأ( فـي اخلــزان )1( و�سائـــل لتفريـــغ )5(

 . املذكورة  املنف�سلة  )اأ 8ب( اجل�سيمات  لتفريغ  و�سائل  و  املذكور  ال�سائــل  الطــور 
يتميز االخرتاع باأن و�سائل ت�سكــيل الغــالف )7( تنحدر جتاه اجلانب الداخلي من 

اخلزان بزاوية ت�ساوي بني )5 - 8(درجة ن�سبيا مع الراأ�سي .

)71( OTV S A

 )72( IBORRA Olivier
ESSEMIANI Karim

BADARD Michel

-49-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

 - 11
)21(OM/P/2013/000261
)22(24/10/2013
)31(   478.695/61 - PCT/US2012/032828
)32(  25/4/2011 - 10/4/2012
)33(US - US

جهاز تبخري متعدد االأ�سطوانات .)54(

اأ�سطوانــــات بخاريـــة )57( جهاز تبخري ال�سرتداد حرارة مولد البخار لـــه اثنتني من 
اأفقية متو�سطة احلجم واحدة مو�سوعة اأعلـــى قلـــيال مـــن االأخـــرى . ويت�سمن 
. االأ�سطوانـــة  ال�ساخــــن  الغـــاز  املنبـــع مــــن  اأنابيب مو�سوعة فـي  اأي�سا حلزون به 
مع  االأنابيب  فتحات  تت�سل   . للحلزون  االأنابيب  فتحات من  تت�سل مع  ال�سفلية 
االأ�سطوانة العلوية . خط ال�سرف يعمل على تو�سيل قاع االأ�سطوانة العلوية مع 
املنطقة ال�سفلية من االأ�سطوانة ال�سفلية لذلك �سوف يتدفق املاء من االأ�سطوانة 
العلوية اإلى االأ�سطوانة ال�سفلية . املاء والذي يكون اأوليا فـي املرحلة ال�سائلة يدخل 
االأ�سطوانة ال�سفلية خالل خط فتحة ويختلط مع املاء من االأ�سطوانة العلوية . 
اإلى بخار م�سبع  يتدفق اخلليط خالل احللزون . وهنا فاإن البع�ض منه يتحول 
بينما املتبقي يظل كماء م�سبع . يتدفق البخار امل�سبع واملاء امل�سبع اإلى االأ�سطوانة 
العلوية حيث يتال�سى البخار ويرجع املاء املتدفق اإلى االأ�سطوانــة ال�سفلـــية لكي 
يعاد توزيعه ثانية خالل احللزون . ونظرا الأحجامهم املتو�سطة ميكن اأن تتحمل 
الأ�صطوانات ال�صغوط العالية دون احلاجة لزيادة �صمك اجلدار وهذا يتيح لأداة 
التبخري لتعيني مو�سع العمل مع نقطة حتمل باأقل ما ميكن اأن بدونها . وبذلك 
اأ�سطوانة  يقدم  والذي  وحماية  احتفاظ  زمن  تزود  االثنتني  االإ�سطوانات  فاإن 

واحدة ب�سعة كبرية لها �سمك جدار كبري .
)71(NOOTER ERIKSEN  INC
 )72( JACKSON Bradley N
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)21(OM/P/2015/000303
)22(19/11/2015
)31(131749-2013  - PCT/JP2014/063628
)32(24/6/2013 - 23/5/2014 

)33(JP - JP

نظام وطريقة لتحديد اإنهيار و�سلة الغراء جلهاز اإنتاج لوح جب�ض .)54(

العلــيا )57( للرقاقـــات  الغراء  و�سلة  انهيار  عن  موؤكد  ب�سكل  يك�سف  )ميكن  الهدف 
معــدات  اأنظمـة  توفيــر  ، ميكــن  ب�سيــط  ترتيــب  فـي مرحلة مبكرة مع  وال�سفلية 
الك�سف ب�سهولة ن�سبيا فـي موا�سع خط اإنتاج لوح اجلب�ض مباعدتها جانبا م�سافة 

فـي اجتاه نقل التكوين الطبقي املت�سل . 
)احلل( جزء باعث لل�سوء )51 52( والذي يتم و�سعه على اأحد جوانب التكوين 
الليزر جتــــاه اجلـــزء  الباعث لل�سوء �سوء  املت�سل )W( وي�سقط اجلزء  الطبقي 
احلافـي للتكوين . وميتد �سوء الليزر فـي اجتـــاه يتقاطـع مع اجتاه النقل ل�سري 
الت�سكيل )40( . جزء ا�ستقبال �سوء )53 54( والذي ي�ستقبل �سوء الليزر للجزء 
املقابل  الباعث لل�ســوء وو�سعه على اجلانب  الباعث لل�سوء تتم مقابلته للجزء 
للتكوين . وميـــر �ســـوء الليـــزر مـــن خالل م�ساحة فوق ال�سطح العلوي للتكوين 
 . للتكوين  احلافـي  اجلزء  رفع  بوا�سطة  جزئيا  اإعاقته  وتتم  االأقل  علـــى  جزئيـــا 
كانت  اإذا  ما  اأ�سا�ض  على  الغراء  و�سلة  انهيار  حدوث   )70( التحكم  جهاز  يحدد 
كمية ال�سوء امل�ستقبل بوا�سطة جزء ا�ستقبال ال�سوء يتم خف�سها بوا�سطة قيمة 
حمددة م�سبقا على االأقل اأو معدل حمدد م�سبقا ويوفر اأو يقدم العر�ض املرئي 
اأو التحذير مـــن حـــدوث انهيــار و�سلــة الغراء بوا�سطة و�سيلة العر�ض اأو و�سيلة 

التحذير )71 72( .

)71( Yoshino Gypsum Co Ltd
 )72( YAMAZAKI Masahiko

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

-13
)21(OM/P/2015/00209

)22(23/8/2018

)31( 14/063742 - 13/836483 -  PCT/US2014/024527

)32(  25/10/2013  -15/3/2013  -  12/3/2014

)33(US - US - US

عينـــات )54( مـــن  املادية  للخوا�ض  املبا�سرة  الرقمية  املحاكاة  لتح�سني  وطرق  اأنظمة 
�سخرية وحتديد حالة عدم التاأكد فـي اخلوا�ض املادية .

لعينة )57( االأبعاد  ثالثي  رقمي  حجم  لتحليل  اختبار  بنظام  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
مادية . يحدد نظام االختبار العديد من القيا�سات احلجمية لالختبار با�ستخدام 
كل قيا�ض حجمي لالختبار مبا فـي ذلك اأعداد خمتلفة من الفوك�سالت تي حتدد 
حجم اأجزاء احلجم الرقمي ثالثي االأبعاد للتحليل . بالن�سبة لكل قيا�ض حجمي 
لالختبار يح�سل نظام االختبار على جزئني متجاورين من احلجم الرقمي ثالثي 
االأبعاد فـي القيا�ض احلجمي لالختبار الذي يتم حتليله حاليا . يقوم نظام االختبار 
بح�ساب قيمة خا�سية مادية جلزئني متجاورين من احلجم الرقمي ثالثي االأبعاد 
وقيمة خمتلفة بني اجلزئني املتجاورين مـــن احلجـــم الرقمي ثالثي االأبعاد . يتم 
تكرار العملية على القيا�سات احلجمية املختلفــــة لالختبار . يقـــوم نظـــام االختبار 
بح�ساب متو�سط القيم املختلفة للقيا�سات احلجمية املختلفة لالختبار التي يحدد 

منها حجم عن�سري متثيلي .

)71(BP CORPORATION NORTH AMERICA INC

 )72( FREDRICH Joanne
 LIU Elizabeth

NI Dianne
LOUIS Laurent

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

 - 14

)21(OM/P/2014/000178 

)22(28/8/2014

)31(    1251857 - PCT/FR2013/050387

)32(29/2/2012  -  26/2/2013

)33(FR - FR

لوح م�سيء وجدار بناء .)54(

ي�ستمل هذا اللوح امل�سيء )10( على جهازي OLED على االأقل مو�سوعني جنبا )57(
باعثتني  امل�سيء ويحددان منطقتني  للوح  اأمامية  واجهة  ي�سكالن  اإلى جنب )5 
لل�سوء )S5( مت ف�سلهما بوا�سطة منطقة متو�سطة )S7( . وي�ستمل اللوح )10( 
 )5( OLED على و�سائل ت�سكيل و�سلة م�سيئة والتي ت�سمن عندما يكون جهازي
فـي حالة فتح االت�سال املرئي بني املنطقة املتو�سطة )S7( واملنطقتني الباعثتني 
)S5( ويتم و�سع و�سائل ت�سكيل الو�سلة امل�سيئة فـي خلــف اأو ب�سكــل مت�ساطــح مع 

الواجهة االأمامية املذكورة للوح امل�سيء )10( .

)71(SAINT-GOBAIN PLACO  

 )72(BENKEMOUN Yves
SARRANT-FORESTI Maud

GUERING Paul-Henri
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)21(OM/P/2013/00087

)22(15/4/2013

)31(61/407605 - PCT/US2011/057795

)32(28/10/2010  -  26/10/2011

)33(US – US

)54(.  VSP من بيانات Q طريقة حم�سنة لتقدير عامل

م�ستقـــبالت )57( با�ستـــخدام  �سفـــري  بتعوي�ض   VSP م�سح  بتنفيذ  االخرتاع  يتعلق 

متباعدة مو�سوعة فـي فتحة بئر راأ�سية. يتم تقدير طيف االإ�سارات عند امل�ستقبالت 

بعد ف�سل جمال موجي . مت تقدير معامل امت�سا�ض با�ستخدام االختالفات فـي 

الطيف بني كل اأزواج امل�ستقبالت .

)71(Baker Hughes Incorporated

 )72( BLIAS  Emanouil
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)21(OM/P/2015/000300

)22(12/11/2015

)31(2013901680 - PCT/AU2014/050034

)32(13/5/2013  -  13/5/2014

)33(AU – AU 

جهاز وعملية لتهيئة غاز طبيعي للنقل .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتجميعة لتهيئة تدفق الغاز الطبيعي للحد من ت�سكيل )57(
الهيدرات من اأجل النقل . ت�سم جتميعة التهيئة مبيت به مدخل الإدخال تدفق 
احتواء  على  قادرا  املبيت  يكون  املهياأ حيث  الغاز  لتو�سيل  ومنفذ  الطبيعي  الغاز 
اأو اأعلى من درجة ال�سغط اجلـــوي . ت�ســـم التجميعة اأي�سا  الغاز الطبيعي عند 
اأنبوبا واحدا على االأقل ومبادال حراريا ذو زعانف فـي املبيت مهياأ لتربيد تدفق 
اإلى درجة حرارة اأقل من درجة حرارة ت�سكيل الهيدرات وترتيب  الغاز الطبيعي 
املجموعة الإزالة الهيدرات من املبيت التي تت�سكل اأثناء تربيد الغاز الطبيعي . يتم 
اأي�سا الك�سف عن طريقة لتهيئة الغاز الطبيعي املناظر اإلى حد كبري للتجميعة 
املذكورة اأعاله حيث يكون التدفق الثابت للغاز الطبيعي م�سروطا بتبديل تدفق 
الغاز الطبيعي بني اثنني على االأقل من املبادالت احلرارية التي متت تهيئتها فـي 

نظام متوازي .

)71(STOLWAY HOLDINGS PTY LIMITED

 )72( ADAMSON Ben MacFarlane
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)21(OM/P/2012/000204

)22(15/1/2015

)31(  2010901704 - PCT/AU2011/000460

)32(22/4/2010 - 21/4/2011

)33(AU - AU

نظام جتميع طاقة �سم�سية .)54(

يتم اإعداد نظام جتميع للطاقة ال�سم�سية )32( ب�سف ثابت )34( للعواكــ�ض )40( )57(
ميتد فـي �سفوف متوازية وم�ستقبل بوؤري م�سرتك )36( يقع فوق �سف ثابت )34( 
وميتد موازيا ل�سفوف العواك�ض )40( . و�سعاع ال�سم�ض ال�ساقط من كل العواك�ض 
للحـــرارة جمـــهز  امت�ســا�ض  و�ســط  يت�ســمن  والذي   )36( امل�ستقبل  على  ينعك�ض 
المت�سا�ض احلرارة من االإ�سعاع املنعك�ض . يكون هناك تركيب ترقيم مرتفع )38( 
لل�سف الثابت )34( من العواك�ض وامل�ستقبل )36( . وتركيب التدعيم )38( يوجه 
كل �سف من العواك�ض عند زاوية ثابتة معينة بالن�سبة لرتكيب التدعيم. وتركيب 
التدعيم )38( يعلق ب�ســورة مف�سليــة فــي جمموعــة ارتفــاع قائمــة )77( لل�سمــاح 
بالدوران املحكوم لل�سف الثابت )34( وامل�ستقبل )36( فـي نف�ض الوقت حول حمور 

)39( ميتد موازيا ل�سفوف العواك�ض )40( وذلك ملتابعة حركة ال�سم�ض .

)71(POWELL  Trevor

 )72(POWELL  Trevor
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)21(OM/P/2012/000189

)22(19/9/2012

)31(826/CHE/2010 - PCT/US2011/028666

)32(26/3/2010  -  16/3/2011

)33(IN - US

ا�ستخال�ض اأحما�ض كربوك�سليك اأروماتية وحمفز اأك�سدة .                  )54(

يتعلق االختـــراع احلالـــي بطريـــقــــة )عمليـــة( ال�ستخــــــال�ض حمفــــــز واأحمــــا�ض )57(
تيار  من  اأروماتية  كربوك�سليك  اأحادي  واأحما�ض  اأروماتية  متعددة  كربوك�سليك 

متبق من ت�سنيع حم�ض كربوك�سليك متعدد اأروماتي .

)71(INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L

 )72( C. G. KARANJGAOKAR
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)21(OM/P/2015/000308

)22(22/11/2015

)31( PCT/EP2014/060643 - 13305681.2  

)32(  24/5/2013 - 23/5/2014

)33(EP - EP

عملية متكاملة ملعاجلة ثنائي الكيل دي �سلفيدات .)54(

علـــى )57( يحـــتوي  الـــذي  هيدروكربوين  غاز  تيار  ملعاجلة  بطريقة  االخرتاع  يتعلق 
الكــيل  ثانـــي  نفـــط  ينتـــج فيـــه  الـــذي  الهيدروجني )H2S( واملركبتـــــان  كربيتيد 
دي �سلفيدات ومن ثم اإزالته عن طريق الهدرجة ف�ســـال عـــن جهاز لتنفيذ هذه 

الطريقة .

)71(PTOTAL SA

 )72(GHODASARA Kamlesh
WEISS Claire
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اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

 - 20
)21(OM/P/2015/000220

)22(6/9/2015

)31( P201330308 - PCT/ES2013/070815

)32(25/11/2013  -  5/3/2013

)33(ES - ES

حاجز مروري واق للطرق .)54(

حواجـــز )57( مـــن  متنوعة  اأنواع  �سورة  يتخذ  اأن  ميكن  الذي   - احلماية  حاجز  يعد 

احلماية - جديــرا باملالحـــظة فـي اأنه يت�سمن موؤ�سر/كا�سف ا�سطدام لالإ�ســـارة 

اإلى موقع حاجز احلماية املنخرط فـي ا�صطدام اأو حادث واأي�صا لإخطار حمطة 

امل�ساعدة العامة بوقوع حادث ومبكان وقوعــــه . ويت�سمن  اأفراد  اأو  تنظيم مرور 

املوؤ�سر/الكا�سف لوح وقاية حمدب )2( ملحق باجلهة االأمامية من حاجز احلماية 

)1( الذي ي�ستخــدم معـــه بحيـــث يحمـــي اللـــوح املذكـــور )2( �سندوق تو�سيل )3( 

واأنبوب )4( بحيث يوجدان معا و�سيلة للك�سف عن اال�سطدام الذي وقع واالإبالغ 

به ويكون له اأي�سا �ســـوء مـــوؤ�سر )5( لالإ�سارة اإلى اال�سطدام بحيث يكون املوؤ�سر 

املذكور )5( مو�سوعا على لوح حامل )6( مثبت فوق اللوح الواقي )2( .

)71(SANCHEZ DE LA CRUZ Jose Manuel

 )72(SANCHEZ DE LA CRUZ Jose Manuel

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

 - 21

)21(OM/P/2013/00019

)22(23/1/2013

)31(61/367.131 - PA2010 70540 - PCT/EP2011/062663

)32(23/7/2010  -  12/10/2010  -  22/7/2011

)33(EP - DK - US

منتج اأ�سا�سه حليب خمف�ض الالكتوز  وعملية ووحدة ملعاجلة احلليب لت�سنيعه .)54(

يتعلق االخرتاع الراهن مبنتجات اأ�سا�سها حليــب خمفـــ�ض الالكتــــوز وبخا�ســـة )57(

منتجات من هذا القبيل ذات عمر تخزين طويل . وب�سكل اإ�سافـي  يتعلق االخرتاع 

بطريقة الإنتاج منتجات من هذا القبيل ووحدة ملعاجلة احلليب لتنفيذ الطريقة .

)71(Arla Foods Amba

 )72(RAUH  Valentin

SUNDGREN  ANJA

HOLST  Hans Henrik
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اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

 - 22

)21(OM/P/2013/00023

)22(28/1/2013

)31(               12/849.286 - PCT/US2011/046056

)32(8/3/2010 - 30/7/2011

)33(US - US

ثقابة �ساحجة مبجرى مائع جانبي .)54(

)57( . جانبي  جمرى  ذات  تدفق  بقناة  �ساحجة  ثقب  باأداة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

 . فــــي اجلدار اجلانبي  اأو مبيت بفوهـــات ثقـــب  اأنبوبي  االأداة على ج�سم  ت�ستمل 

تقوم جتميعة كمية داخل التجويف املركزي لالأداة بتوفري ن�سر متتابع لالأكمام 

الأول والثاين . قبل ن�صر التجمعة الكمية من املمكن اأن مير مائع م�صغوط من 

خالل االأداة لت�سغيل اأدوات اأخرى اأ�سفل الثاقب فـي فتحة القاع . ن�سر الكم االأول 

يحول املائع امل�صغوط من خالل الفوهات لأغرا�ض الثقب . ن�صر الكم الثاين يعيد 

اأخرى  اأدوات  ت�صغيل  ل�صتئناف  الأداة  خرج  خالل  من  امل�صغوط  التدفق  توجيه 

اأ�سفل الثاقب .

)71(THRU TUBING SOLUTIONS  INC

 )72(CONNELL Michael  L
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó`````YEG

 ΩÉ```µMCG øe (10) IOÉª∏d É````≤ah ∂dPh , á``MƒæªŸG äGAGô`ÑdG ø``Y á``jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J
 (36) IOÉ```ŸGh 2008/67 º``bQ »``fÉ£∏°ùdG Ωƒ``°SôŸÉH QOÉ``°üdG á```«YÉæ°üdG á```«µ∏ŸG ¥ƒ```≤M ¿ƒ``fÉb

. 2008/105 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájò«`ØæàdG ¬àëF’ øe

á«`aGôLƒ«∏ÑÑdG äÉ``fÉ«ÑdG Rƒ`eQ

»`aGôLƒ«∏ÑÑdG ¿É`«ÑdGõ```````eôdG
IAGÈdG ºbQ11
IAGÈdG ´ƒf12
Ö∏£dG ºbQ21

Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ22
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H30

Ö∏£dG ∫ƒÑb øY ô°ûædG ïjQÉJ44

IAGÈdG øY ô°ûædG ïjQÉJ45
‹hódG ∞«æ°üàdG51
´GÎN’G á«ª°ùJ54
ô°üàîŸG ∞°UƒdG57

IAGÈdG ÖdÉW º°SG71
´ÎîŸG º°SG72

á«µ∏ŸG »`a ≥◊G ¬d ìƒæªŸG º°SG73
π«cƒdG º°SG74
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ /  ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/1/13
(21)OM/P/2015/00010

(44) 2017/11/19
1219 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)0000114

A47C 4/28 (2006.01)^ A47C 4/50 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1É«côJ , ∂«°ù«a óªfi

2

(72)
1É«côJ , ∂«°ù«a óªfi
2
3

(73)1
2

(74)1¿ÉªY/ ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S
2

(30)2012/7/ 13 , É«côJ , PCT/TR2012/000113 
(12)á©Øæe êPƒ‰

(54)ájó°ù÷G áMGôdG ΩóY øe ÊÉ©j øŸ IÓ°üdG ó©≤e
2022/7/13  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/7/13  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

  (1) ó``jó◊G Ö``«HÉfCG øe ™£b ™HQCG á``aÉ°VEG º```àj å```«M Ú```∏°üª∏d ó```©≤Ã ´Gô```àN’G ≥```∏©àj  (57)
 ºàj . ó©≤ŸG ¥ÓZEGh íàa ≥≤ëj å«M ó©≤ŸG πµ°ûj …òdG »ZGÈdÉH ¢†©ÑdG É¡°†©Ñd ´ƒ£≤ŸG
 . ó©≤ŸG ≈∏Y ¢Sƒ∏÷G ™°Vƒe »`a (2) ∂«ª°ùdG ¢TÉª≤dG ™£b OóªàH ¢Sƒ∏÷G á≤£æe π«µ°ûJ
 OóªŸG »£∏d πHÉ≤dG …ójó◊G ÜƒÑfC’Gh »ZGÈdG §¨°†H á«Ñ°ûÿG áMƒ∏dG áaÉ°VEG ≥«≤– ºàj

. ó©≤ª∏d ≈æª«dG ájhGõdG »`a (3)
 »£∏d  πHÉ≤dG  …ójó◊G  ÜƒÑfC’G  ≈dEG  »ZGÈdG  ∫Éª©à°SÉH  (4) á«Ñ°ûÿG áMƒ∏dG  Ö«côJ ºàj       
 (4) áMƒ∏dG ôjhóJ ≥«≤– ºàj Gòµgh IÓ°üdG ó©≤e øe …ƒ∏©dG øÁC’G ™°VƒŸG »`a ™ØJôŸG

 . Üƒ∏£ŸG √ÉŒ’G ≈dEG
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
Patent / Utility Model English Abstract   

 
13/01/2015 (22)   

Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2015/00010 (21) 
November 19, 2017 

Official Gazette No. 1219 
(44) 

 (45) 
0000114 (11) 

A47C 4/28 (2006.01), A47C 4/50 (2006.01) Int. Cl. (51) 
/Tr FISEK Mehmet1 )71( 

 2 
 3 

/Tr FISEK Mehmet1 )72( 
2 

 3 
 1 )73( 
 2 

/Oman Property Intellectual SMAS 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/TR2012/000113 dated 13.07.2012 (30) 

Model Utility(12) 

(54)Title 
CHAIR FOR PERFORMING THE RITUEL PRAYERS OF ISLAM TO PEOPLE HAVING PHYSICAL ILLNESSES 

22.207.013  to  2.2017.013  from starting Protection 
(57) Abstract 
This invention is a chair for performing the ritual prayers of Islam. The four part iron pipe feet (1), 
which are cut and keep up the chair, are joined to each other with screw and they can be opened and 
closed. The sitting area is made of stretching a piece of thick cloth (2) on the sitting part of the chair. 
The collapsible iron pipe (3), which can be heightened until the upright side of the chair, allows joining 
to a front tree board (4) by being compressed with a screw. The tree board (4) is affixed with the help 
of a screw to the edge side of the collapsible iron pipe (3), which is heightened to the upright side of 
the tree board (4) of the chair. 
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2015/12/8
(21)OM/P/2015/00322

(44) 2017/11/12
1218 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000113

B65D 5/66 (2006.01)^ B65D 85/10 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1óàª«d »°S »J …BG

2

(72)
1Éã°SÉc Éjóæ«fCG
2QódÉg ¿ƒ°ShôH
3QÉeƒc ÊGƒ°TCG

(73)1
2

(74)1¿ÉªY/ ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S
2

(30)2013/6/10 ïjQÉàH ´OƒŸG  685/KOL/2013  ºbQ …óæ¡dG Ö∏£dG ≈∏Y »æÑŸG
2014/4/14 ïjQÉàH PCT/IB2014/060700

(12) ´GÎNG  IAGôH
(54) ôFÉé°ùdG Óãe ÉjôgƒL IOhóªŸG OGƒŸÉH ®ÉØàMÓd áÑ∏Y

2034/4/14  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/4/14  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ô```FÉé°ùdG Ó```ãe É```jôgƒL IOhó```‡ OGƒ``Ã ®ÉØàMÓd áÑ∏©H ÉeƒªY ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 äÉjƒ∏◊G  ,  ôFÉé°ùdG  âÑãe πµ°ûH  áÄÑ©àd  ‹É◊G  ´GÎN’G ΩGóîà°SG  øµÁh .  É¡¡HÉ°T  Éeh
 êhOõe »£∏d πHÉb AÉ£¨d ô≤ædÉH ¥ÓZEG áª°S ‹É◊G ´Gô```àN’G Ohõ```jh . á```¡HÉ°ûe äÉéàæeh
 π```HÉ≤dG AÉ£¨dG øe á›óe (3) ΩÓKCG øjƒµJ ∫ÓN øe ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàjh , (2) äÉ≤Ñ£dG
 »àdG , Iô≤f ™e á«LQÉÿG IƒÑ©dG ≈∏Y áfƒµàŸG (15) Üƒ≤ãdG πNGO ≥```∏¨j å```«M , (2) »```£∏d

 . ºµfi ¥ÓZEGh íàa áeóN Ωó≤J
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / Utility Model English Abstract   
 

08.12.2015 (22)   
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2015/00322  (21) 
November 12, 2017 

Official Gazette No. 1218 
(44) 

 (45) 
0000113 (11) 

B65D 5/66 (2006.01); B65D 85/10 (2006.01)Int. Cl. (51) 
ITC LIMITED, 37, J.L. Nehru Road State of West Bengal, India. Kolkata- 700071 
(IN(

1 )71( 

KASTHA, Anindya1 )72( 
HALDER, Prosun2 
KUMAR, Ashwani3 
 1 )73( 
 2 

/Oman Property Intellectual MASS1 )74( 
 2 
 3 
685/KOL/2013 (IN)   10 June 2013 (10.06.2013)
PCT/IB2014/060700  Dated : 14.04.2014 

(30) 

Patent (12) 
(54)Title: PACKET FOR HOLDING SUBSTANTIALLY ELONGATED ARTICLES SUCH AS 
CIGARETTES 

Protection starting from  14.04.2014  to  14.04.2034 
(57) Abstract:  
This invention relates generally to a packet for holding substantially elongated articles such as 
cigarettes and the like. This invention can be used for secure packing of cigarettes, candy and the 
like products. It provides a click lock feature of the double layered folding lid (2). It is achieved 
through creating integrated notches (3) from the folding lid (2), which lock within the slots (15) 
created on the outer container with a click, delivering a secure closing and opening experience. 
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

116371 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÓ```Ñch  á```jô°üÑdG  ±É«dC’G  äÓÑch  QƒëŸG  Ióëàe  äÓÑ```µdG  Gó``jó–  ∫É°üJ’G  äÓÑc
 π«```°UƒJ äÓ````Ñch á```æ«é¡dG á````jô°üÑdG ±É«```dC’G äÓÑch ádhóé``ŸG á```LhOõŸG ä’É```°üJ’G
 äÓÑµdG äÉYƒª› , ä’É°üJG äÓÑc áÄ«g ≈∏Y á«°ù«FQ äÓÑch QƒÑY äÓÑch ä’É°üJÓd
 ájô°üÑdG  ±É«dC’G  äÓÑc  äÉYƒª›h  á«°SÉëædG  ä’É°üJ’G  äÓÑc  äÉYƒª›  Gó`````jó–
 πÑb  Ée  á«µ∏°SÓdG  äGOOÎdÉH  QƒÑY  äÓÑch  ájÉ¡ædG  πÑb  Ée  ájô°üÑdG  ±É«dC’G  äÓ``Ñch
 ájô°üÑdG ±É«dC’G äÓÑch QƒëŸG Ióëàe äÓÑµ∏d ä’É°üJ’G äÓÑc äÓ°Uƒe , á```jÉ¡ædG
 á````«FÉHô¡c äÓ````°Uƒe ¢ù`````HGƒb ,  É¡```æe áæ````«é¡dG äÓÑ```µdGh ádhóéŸG áLhOõŸG äÓÑµdGh
 á«≤aC’G  äÓÑµdG  IQGOEG  Ö°UÉæe  Gójó–  äÓÑµdG  IQGOEGh  ¬«LƒJ  äGó©e  ,  ájô°üH  á«Ø«dh
 á«Ø«d  äÓ°Uh  äÉMƒd  ,  IOó©àŸG  ä’É°üJ’G  äÓÑc  ájÉªMh  º«¶æJh  ºYód  ájOƒeÉ©dGh
 äÓÑc ΩRGƒd , ä’É°üJ’G äÓ°Uhh äÓÑc á«£¨àd ä’É°üJ’ÉH ºµëà∏d á«°SÉëfh ájô°üH
 äÓÑµdG äGQÉ°ùŸ á«µ«à°SÓÑdG äGƒæ≤dGh ÅLÉØŸG Ò¨àdG øe á«bGh äGhOCG Gójó– ∫É°üJ’G
 ádhóéŸG  áLhOõŸG  äÓÑµdGh  ájô°üÑdG  ±É«dC’G  äÓÑch  QƒëŸG  Ióëàe  äÓÑµdG  πª◊
 äGQÉ°TEÉH ºµëà∏d á«°SÉëf äÉMƒd Gójó– á«°SÉëf áWô°TCGh äÉMƒd , É¡æe áæ«é¡dG äÓÑµdGh
 ä’É°üJ’G  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  Iõ¡LC’Gh  IOó©àŸG  äÉfÉ«ÑdG  π«°Uƒàd  ä’É°üJ’G
 äÓ°Uhh ä’É°üJ’G ∫É°SQEG  hCG  á«Fƒ°†dG ∫É°SQE’G •ƒ£ÿ á«µ«fÉµ«ŸG  äÓ°UƒdG Gójó–
 ájô°üÑdG äGóMƒdG AÉæH ÖdGƒbh ä’É°üJ’G ∫É°SQEG hCG á«Fƒ°†dG ∫É°SQE’G •ƒ£ÿ äGhOC’G
 äGQÉWEGh ájô°üÑdG ±É«dC’G äÓÑc äGƒæb áÄ«g ≈∏Y IQGOEÓd á«Ø«d Iõ¡LCGh á«FÉHô¡µdG hCG
 hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdG á«Ø«∏dG ™jRƒàdG ≥jOÉæ°U Gójó– ™jRƒà∏d ájô°üH á«Ø«d
 á«Fƒ°†dG äGQÉ°TE’G hCG á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa
 á«£ZCGh ájô°üÑdG á«Ø«∏dG äÓ°Uƒ∏d ¥ÓZEG ≥jOÉæ°U áÄ«g ≈∏Y ä’É°üJ’G äGó©e Gójó–
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á```«Ø«∏dG  äÓ```°Uƒ∏d  ™``jRƒJ  ≥jOÉæ°Uh  ä’É°üJ’G  äÓÑc  hCG  ájô°üÑdG  á«Ø«∏dG  äÓ°Uƒ∏d
 ±É«dC’G  äÓÑc  äGƒæb  áÄ«g  ≈``∏Y  IQGOEÓd  á«Ø«d  Iõ¡LCGh  ä’É°üJ’G  äÓÑc  hCG  ájô°üÑdG
 äÓ°Uƒeh ä’É°üJ’G äÓÑc hCG ájô°üÑdG ±É«dC’G äÓÑc ™jRƒJ äGQÉWEG á«£ZCGh ájô°üÑdG
 äÓÑc hCG ájô°üÑdG ±É«dC’G äÓÑc ¢ùHGƒbh ä’É°üJ’G äÓÑc hCG ájô°üÑdG ±É«dC’G äÓÑc
 á«Ø«∏dG  äÓ°UƒdGh  ä’É°üJ’G  äÓÑc  hCG  ájô°üÑdG  ±É«dC’G  äÓÑc  äBÉjÉ¡eh  ä’É°üJ’G
 áÄ«g  ≈``∏Y  á``jô°üÑdG  á«Ø«∏dG  äÓ°UƒdG  ÊGƒ°Uh  á«Fƒ°†dG  ∫É°SQE’G  •ƒ£ÿ  ájô°üÑdG

 . ájô°üÑdG á«Ø«∏dG äÓ°Uƒ∏d ¥ÓZEG ≥jOÉæ°U

»°S ∫G ∫G õ«LƒdƒæµJ Üƒµ°ùeƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 28602 Éæ«dhQÉc çQƒf , …Qƒµ«g …EG ¢SG , ¢ù«∏H Üƒµ°ùeƒc 1100 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 äÉj’ƒdG  :  ó∏ÑdG  ,  2017/11/17 :  Ö∏£dG  ïjQÉJ  ,  87689419 : ºbQ ájƒdhC’G  ≥M íæÁ

á«µjôeC’G IóëàŸG

116565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ôjƒ£J  äGhOCGh  ,  »YÉªàL’G  »µÑ°ûdG  §HôdÉH  á≤∏©àŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äGó©ŸG
 í£°ùdG , (API) á«≤«Ñ£J á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd »Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdG , äÉ«›ÈdG
 á¡LGƒdG  ,  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  AÉæH  »`a  ΩGóîà°SÓd  (API)  ≥«Ñ£àdG  á›Èd  »æ«ÑdG
 á«µÑ°ûdG äÉeóÿG π¡°ùJ »àdG äÉ«›ÈdG ≈dEG áÑ°ùædÉH (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd á«æ«ÑdG
 , É¡JQGOEGh É¡«dEG PÉØædGh É¡∏jõæJh äÉfÉ«ÑdG π«ª–h äÉfÉ«ÑdG êGôîà°SGh »YÉªàL’G π°UGƒà∏d
 äÉ«›ÈdGh , çGóMC’G º«¶æàH á°UÉÿG äÉ«›ÈdGh , ÊhÎµdE’G ™ªàéŸG ™e πYÉØàdGh
 , ¢Vô````©dG , ¢Vô```©dG , ¢Vô```©dG , PÉØædG , π«ªëàdG , π«ªëàdG , ôjôëàdG , AÉ```°ûfEÉH á°UÉÿG
 äÉ¶MÓŸG , §HôdG , »≤aóàdG åÑdG , »≤aóàdG åÑdG , ájôµØdG á«µ∏ª∏d »```ŸÉ©dG , º```«°SƒàdG
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 äÉeƒ∏©ŸG  hCG  äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEGh  ,  ¬«∏Y  ≥∏Y  …òdG  …CGôdG  ≈dEG  Ò°ûJ  »àdG  ,  á«ë«°VƒàdG
 πjó©J πLCG øe äÉ«›ôH , ∂dP ±ÓîH hCG ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G
 áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdGh , ƒjó«ØdGh ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG ∫É°SQEG Úµ“h
 …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG , Qƒ°üdG πjó©J »`a
 , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , êPÉªædGh ( á¶MÓŸG) ójGõàŸG ™bGƒdGh á«aGôZƒJƒØdG äÉë°TôŸG ™e
 , á«Ø°UƒdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , ácôëàŸG Qƒ°üdGh
 ∫OÉÑJh ∫É°SQEGh Ò«¨Jh º«¶æJh ôjô–h IQGOEGh ™ª÷ äÉ«›ôH , á«fhÎµdE’G äÓ°UƒdGh
 ìÉª°ùdG  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdG  äÉ«›ôH  ,  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG
 ä’É°üJ’Gh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG AGôLEÉH Úeóîà°ùª∏d
 πFÉ°SôdGh  äGQÉ£NE’Gh  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  äÉ¡«ÑæJ  ∫É°SQE’  äÉ«›ÈdGh  ,  á«ŸÉ©dG
 äÉ«›ÈdGh  ,  É«ªbQ  IôØ°ûŸG  ájó¡dG  äÉbÉ£H  ,  åëÑdG  äÉcôfi  èeÉfôHh  ,  ájÒcòàdG
 ,  iôNC’G  äÉcô°ûdÉH  á°UÉÿG äÉfÓYE’G  ô°ûfh  ¢SÉ«bh IQGOEGh  çGó```ëà°SG  »`a  áeóîà°ùŸG
 ≈dEG  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh  äÉfÓYE’G  øjõîàd  á«Hƒ°SÉM  IóMh  »``gh  ,  á```°ü°üîŸG  ΩOGƒ```ÿG
 ,  QÉÑ``àN’Gh  ,  º««≤àdGh  ,  á«ªæàdG  øe  Úµªà∏d  »Hƒ°SÉM  èeÉfôHh  ,  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG
 ,  á````dƒªëŸG  á`````«fhÎµdE’G  ä’É````°üJ’G  Iõ¡LC’  á∏≤æàŸG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  áfÉ«°Uh
 ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh ó«dÉH  ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh  á«còdG  ∞JGƒ¡dGh ádƒªëŸG ∞JGƒ``¡dG  …CG
 , ádBG ≈dEG ádBG øe ò«Øæà∏d á∏HÉ≤dG ôeGhC’G ≈dEG á«©«Ñ£dG á¨∏dG πjƒëàd »Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdG
 èeÉfôHh , »°üî°T óYÉ°ùe èeÉfôHh , ä’B’Gh ô°ûÑdG ÚH πYÉØàdG π«¡°ùàd Ò°ùØà∏d á¡LGh
 á≤∏©àŸG  äÉ«›ÈdGh ,  §```FGôÿG äÉ```eóîH á```≤∏©àŸG  äÉ```«›ÈdGh ,  »````YÉªàLG ó````YÉ°ùe
 á«YÉªàL’G  §```FGôÿÉH  á``≤∏©àŸG  äÉ```«›ÈdG  ,  äÉ```«°UƒàdG  QGó°UEGh  §«£îàdG  á£°ûfCÉH
 äÉeóÿGh ™∏°ùdG AGô°T hCG/h , õé◊Gh äÉ¶ØëàdG ™æ°üH á°UÉÿG äÉ«›ÈdGh , ó°ü≤ŸGh
 äÉ«›ÈdGh , ™bGƒŸG º°SÉ≤Jh ójó– , åëÑ∏d ™bƒª∏d á«YGôŸG äÉ«›ÈdG , AGô°ûdG hCG/h
 øe Úµªà∏d  áeRÓdG  äÉ«›ÈdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  ,  »µ∏°SÓdG  iƒàëŸÉH  á°UÉÿG
 äÉµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh , §HôdGh ôjôëàdGh ¢Vô©dGh PÉØædG
 π°UGƒàdG  ∞FÉXh  ôaƒJ  »àdG  äÉ«›ÈdG  πãe  ,  iôNCG  á≤jô£H  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G
 äÉ©ªàéŸG »`a É¡«dEG PÉØædGh É¡JQGOEGh äÉYƒªéŸG AÉ°ûfE’ áeRÓdG äÉ«›ÈdGh , »YÉªàL’G
 äÉ«›ÈdGh  ,  ™bƒŸG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ¡«ÑæàdGh  åëÑ∏d  äÉ«›ôH  ,  á«°VGÎa’G  á«∏ëŸG
 ø```e  Úeóîà°ùŸG  Ú```µ“h ó```jóëàd  äÉ«›ôH ,  πª©dG  ¢Uôa ójó–h åëÑdÉH  á≤∏©àŸG
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 äÉ«›ÈdGh  ,  á«°VGÎaG  ¥ƒ°S  ôaƒJ  »àdG  äÉ«›ÈdG  ,  äÉeƒµ◊G  »∏ãªÃ  ∫É°üJ’G
 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ôaƒJ »àdG äÉ«›ÈdG , ™bƒŸG ≈∏Y áªFÉb ¢ù≤W äÉeƒ∏©e ôaƒJ »àdG
 ájò¨J  ™e  πYÉØàdGh  IógÉ°ûŸG  äÉ«›ôH  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  hCG  ájQÉ÷G  çGóMC’G  hCG  QÉÑNC’ÉH
 äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«ØdGh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸG  ,  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdG
 ∑GÎ°T’Gh , iƒàëŸG …ô°TÉfh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©dG πLCG øe äÉ«›ÈdGh , É¡H á£ÑJôŸG
 §FÉ°Sƒ∏d áeÉ©dG äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , iƒàëŸG ≈dEG ΩÉª°†f’G »`a
 , äÉcô°ûdGh äÉYƒªéŸGh OGôaC’G øµ“ »àdG äÉ«›ÈdG , Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ùMh á«YÉªàL’G
 äÉ«›ôH , ≥jƒ°ùàdG ¢VGôZC’ ÊhÎµdE’G Qƒ°†◊G áfÉ«°Uh AÉ°ûfE’ ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh
 á°ü°üîŸG äÉ«›ÈdGh , á«fhÎµdE’G äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh π°UGƒàdG πLCG øe Úæ∏©ª∏d
 ,  çGóMC’G º«¶æàH á°UÉÿG á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh , §FÉ°SƒdG Oó©àŸG ¬«aÎdG iƒàëŸ
 á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ áeRÓdG äÉ«›ÈdGh , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh
 ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh  ,  Ωƒ°SôdGh  ájÒcòàdG  πFÉ°SôdGh  äGQÉ£NE’Gh  äÉ¡«ÑæàdGh
 ,  Qƒ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  á«©ª°ùdGh
 iƒàfi IQGOE’ »Hƒ°SÉ◊G , ¢Uƒ°üædGh , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh
 äGQÉ°TE’Gh , Qƒ°üdG ∫É°SQEGh »°VGÎa’G ™ªàéŸG ™e πYÉØàdGh , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdG
 ¢Uƒ°üædGh äÉfÉ«ÑdG  , ƒjó«ØdGh , á«°ùª°ûdG Qƒ°üdGh , ƒjó«ØdGh á«FôŸG-á«©ª°ùdGh , á«©ª°ùdG
 äÉ````«›ÈdGh ,  äÉ```eƒ∏©ŸGh ä’É```°üJ’Gh ä’É```°üJ’Gh äÉfÓYE’Gh äÉ≤«∏©àdGh πFÉ°SôdGh
 á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , á`∏°SGôŸG äÉ``«›ôHh , ø```FÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOEG »`a áeóîà°ùŸG
 ∫GƒeC’G ™ªL äÉeóÿ äÉ«›ôH , äÉYÈàdGh ∫GƒeC’G ™ªL ™jRƒJh πjƒ“ Ö«JôJh Ò°ù«àH

. ‹ÉŸG íæŸG äÉeóNh á«fhÎµdE’G ájÒÿG

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 Qƒ°U , äÉLƒdÉàc , á```YƒÑ£e ádOCG , ádOCG , äÉÑ«àc .Öàc .äÓéŸG , äGQƒ°ûæŸG , äÉYƒÑ£ŸG
 , äÉYƒÑ£e , Qƒ```°üdG äÉ``eƒÑdCG , ËhÉ≤àdG , äÉ«eƒj , Qƒ°U , á«Ñàµe äGhOCG , á«aGôZƒJƒa
 , äÉÑ∏£àŸG Öàµe , äÉ¶MÓŸG ôJÉaO , øjhÉæ©dG Öàc , á«°üî°ûdG Úª¶æŸG , áHÉàµdG äGhOCG
 ô```«Z É```jGó¡dG äÉ```bÉ£H , ΩÓ```bCG , á`jƒ¡dG äÉbÉ£Hh ∫ÉªYC’G äÉbÉ£H , äÉ≤°ü∏e , äÉ≤°ü∏e

. É«°ù«WÉæ¨e IôØ°ûŸG

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 πª◊ ÖFÉ≤Mh , á«°VÉjôdG ¢VGôZC’G áaÉµd ÖFÉ≤M Gójó–h , ÖFÉ≤◊G
 , áÄÑ©à∏d ¢SÉ«cCGh ÖFÉ≤M , á«°VÉjôdG ¢ùHÓª∏d ÖFÉ≤M , ¢VGôZC’G áaÉc

 Ö```FÉ≤Mh ¢SÉ«cCG , ô``£ŸG ø``e á``«bGh ¢SÉ```«cCGh Ö```FÉ≤M , ô`````Ø°ùdG Ö``FÉ≤M , Ö````à``µdG Ö````FÉ≤M
 äGô``°†ëà°ùe Ö```FÉ≤M , ¢†```HÉ≤dG Ö```FÉ≤M , Qƒ``«°ùdG Ö```FÉ≤M , Å```WÉ°ûdG Ö```FÉ≤M , ô```¡¶dG
 , áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G , á«°VÉjôdG ádÉ°üdG ÖFÉ≤M , áZQÉa ´ÉÑJ π«ªéàdG
 , »``°ûª∏d »°ü©dG , »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , ôØ°ùdG ≥jOÉæ°U , áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G Oƒ``∏L
 , á````£HQCG äGP Ö````FÉ≤M , ¿É`````ªàF’G äÉ`````bÉ£H ß``````aÉfi , ó`````«dG Ö````FÉ≤M , Ö`````«÷G ß````aÉfi
 IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ¥GQhC’Gh ≥FÉKƒ∏d áë£°ùe ájó∏L ß``aÉfi , äÓ```¶ŸG , äÉ```≤aôŸG ÖFÉ≤M

. áÄÑ©à∏d ¢SÉ«cCGh

alamat 32.indd   5 6/6/18   12:22 PM

-71-



(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

. Qƒ°üdG äGQÉWEG

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 äGOÈe  ,  ádƒªfi  á«µ«à°SÓH  äGOÈe  ,  äÉHhô°ûŸGh  ájòZCÓd  ÉjQGôM  ádhõ©e  äÉjhÉM
 ,  áLÉLR  äÉëàa  ,  ádhÉ£dG  äÉ°VÉ«H  â°ù«dh  ¥QƒdG  øe â°ù«d  ¿Gƒ°U  ,  ádƒªfi á«fó©e
 ºFGƒb , áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG øe ’ áeóÿG ÊGƒ°U , á«µ«à°SÓH ÜGƒcCG , á«µ«à°SÓH A’O , ≥jQÉHCG
 (á«YhCG) QGôL , IƒZQ ÜGô°T äÓeÉM , ÜGƒcCG , á°ù«Øf ¿OÉ©e øe â°ù«d ìGóbCG , ôjQGƒ≤∏d
 hCG »æ«°üdG ±õÿG hCG êÉLõdG øe IÒ¨°U π«KÉ“ , á«aõNh á«LÉLR ∞–h ¿GhCG , øjõîàdG

. áZQÉa ´ÉÑJ √É«ª∏d ôjQGƒb , äÉHhô°ûª∏d á«LÉLõdG ÊGhC’G , QÉîØdG hCG ∂«eGÒ°ùdG

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 , (äÒ°T - »J) ºc ∞°üf ¿É°üªb , ¿É°üª≤dG Gójó–h , ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d ¢ùHÓe
 , Oƒ∏÷G ø```e â````°ù«d áeõMC’Gh , ¥ô```©dG ¿É°ü```ªbh , äÉ©```Ñ≤dGh ¿É```°üª≤dGh , äÉ```à«cÉ÷Gh
 πjhGô°S , á«∏Ø°S ¢ùHÓe , äGRƒ∏ÑdGh ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG , äGRƒ∏ÑdGh , äGQGó°üdG , ∞WÉ©ŸGh
 , ÒfÉæàdG , ÚJÉ°ùØdG , áªcÓª∏d IÒ°üb πjhGô°S , äÉfƒ∏£æH , á«∏NGO πjhGô°S , IÒ°üb
 (…Ò«‚ƒd) ∞«ëæà∏d ≥«°V AGOQ , Ωƒæ∏d É``eÉéH , äÉ`````HÉ°üY , áë°ThC’G , ≥```æ©dG á```£HQCG

. ájòMCG , ¢ùª°ûdG øe äÉ«bGh , QRBÉeh π«jGôe , ¥ô©dG πjhGô°S , äGÎ°S , ÜQGƒé``dG
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉµÑ°T  ÈY  Ò¨dG  äÉeóNh  ™∏°ùd  èjhÎdG  ,  ¥ƒ°ùdG  äÉeƒ∏©eh  çÉëHCG  äÉeóN  ÒaƒJ
 øjôNBÓd »eÓYE’G §«£îàdG Gójó–h , ¿ÓYE’Gh ∫ÉªYC’G äÉeóN , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G
 ,  äÉfÓYE’G  AGOCG  ™ÑàJ  ¢Vô¨d  á«fÓYE’Gh  ájQÉéàdG  äÉeóÿG ,  AGô°ûdÉH  ≥∏©àŸG  ΩÓYE’Gh
 ¢Vô¨dh , äÉfÓYE’G äÉfÉ«H π«∏– ¢Vô¨dh , É¡Áó≤Jh É¡©jRƒJh äÉfÓYE’G IQGOEG ¢Vô¨dh
 »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ÊÓYE’G AGOC’G Ú°ù– ¢Vô¨dh , äÉfÓYE’G äÉfÉ«H øY ÆÓHE’G
 äÉµÑ°T ÈY øjôNB’G äÉéàæeh äÉeóN ™«Hh ∫OÉÑJ π«¡°ùJ , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G ä’É›
 , äÉeóÿG hCG/h ™FÉ°†ÑdG »©FÉÑd á«fhÎµdEG ¥Gƒ°SCG ÒaƒJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G
 , …QÉéàdG π°UGƒàdG , øjÎ°ûŸG ™e Ú©FÉÑdG  π°Uƒd â```fÎfE’G ô```ÑY äÓ«```¡°ùàdG Ò````aƒJ
 Ò```aƒJ Gó```jó–h , »``JÉeƒ∏©ŸG ™```jRƒàdGh ¿ÓYE’G äÉeóN , ΩGó≤à°S’Gh ∞«```XƒàdG äÉ```eóN
 á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb ÒaƒJ , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≥jôW øY áHƒÑe á«fÓYEG äÉMÉ°ùe
 , áHƒÑŸG äÉfÓYE’G ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒbh âfÎfE’G ≈∏Y
 »àdG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H äGOÉ¡°T QGó°UEG Gójó–h , É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H äÉeóN
 ΩÉ©dG  »YƒdG  õjõ©J Gójó–h ,  ájÒÿG äÉeóÿG ,  äÉeóÿG hCG  ™∏°ù∏d ÉgOGOÎ°SG  øµÁ
 ¿ÓYE’G , á«fÉ°ùfE’G á£°ûfC’Gh á«©ªàéŸG áeóÿGh áeÉ©dGh á«Yƒ£àdGh ájÒÿG á£°ûfC’ÉH
 ô°ûf , ¿ÓYE’Gh èjhÎdG äÉeóN , AÓª©dG äÉbÓY IQGOEG , á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG ≥jôW øY
 äÉeóNh ™∏°ùd èjhÎdG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY øjôNBÓd äÉfÓYE’G
 ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ƒjó«ØdG  äÉfÓYEG  ™jRƒJ  ≥jôW  øY  øjôNB’G
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 IQGOEG , É¡æ«°ù–h âfÎfE’G ÈY äÉfÓYE’G ±Gó¡à°SG Gójó–h , ¿ÓYE’Gh èjhÎdG äÉeóN
 , ájQÉéàdG áeÓ©dG äGQÉ°ûà°SG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOE’ á«ÑàµŸG ΩÉ¡ŸG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G
 âfÎfE’G ÈY ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸGh ∫ÉªYC’G ádOCG ÒaƒJ , øjôNBÓd á«`fÓYEG OGƒ``e º``«ª°üJ

. Ò¨dÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh äÉéàæŸGh äÉcô°ûdG º°†J »àdG

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ,  á«ªbôdG  Qƒ°üdG  äÉØ∏Ÿ  ÊhÎµdE’G  ∫É°SQE’G  Gójó–h ,  ƒjó«ØdG  º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG  º°SÉ≤J
 ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  »eóîà°ùe  ÚH  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«ØdG  áWô°TCGh
 äÉeóNh  ,  á«fhÎµdE’Gh  á«fhÎµdE’Gh  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ≈dEG  PÉØædG  ÒaƒJh
 πFÉ°SôdGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«fhÎµdE’G  §FÉ°Sƒ∏d  ÊhÎµdE’G  ∫É°SQE’G  Gójó–h  ,  ä’É°üJ’G
 ≈∏Y äÉjóàæe ÒaƒJh , äÉeƒ∏©ŸGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh
 ÈY ä’É°üJ’G äÓ°Uh ÒaƒJ , ΩÉ©dG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH π°UGƒà∏d âfÎfE’G
 á«ŸÉ©dGh  á«∏ëŸG  ™bGƒŸG  ≈dEG  âfÎfE’G  »∏ª©à°ùeh  á∏≤æàŸG  Iõ¡LC’G  π≤æJ  »àdG  âfÎfE’G
 ±ô£dG øe ôNB’G iƒàëŸG ≈dEG hCG Ò¨∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈dEG PÉØædG Ò°ù«J , iôNC’G
 á∏°SGôŸG äÉeóNh §ÿG ≈∏Y á°TOQódG äÉYÉb ÒaƒJh , »ŸÉ©dG ∫ƒNódG ∫ÓN øe ådÉãdG
 â````fÎfE’G  ô```ÑY  ájƒjó«ØdG  áYGPE’G  äÉeóNh  ,  á«fhÎµdE’G  äÉfÓYE’G  äÉMƒdh  ájQƒØdG
 äÉ```eóNh (VOIP) â````fÎfE’G ∫ƒ``cƒJhôH È```Y äƒ°ü```dGh , iô```NC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th
 π°UGƒàdG ä’É› »`a á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG PÉØædG ÒaƒJh , á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G
 º°SÉ≤Jh  AGô¶ædG  ÚH  Qƒ``°üdG  º```°SÉ≤J  ,  ∂dP  ≈```dEG  Éeh  »YÉªàL’G  øjƒµàdGh  »YÉªàL’G
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 äÉjƒàëŸGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  á«ªbôdG  Qƒ°üdG  äÉ```Ø∏Ÿ  »```fhÎµdE’G  ∫É```°SQE’G  ,  äÉfÉ«ÑdG
 »©ª°ùdG åÑdGh , ƒjó«Ø∏d »◊G åÑdGh »≤aóàdG åÑdGh âfÎfE’G »eóîà°ùe ÚH á«©ª°ùdG
 ,  ó©H  øY  äGô“DƒŸGh  ,  âfÎfE’G  ÈY  »∏YÉØàdG  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh  …ô°üÑdG
 , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY ∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóNh äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEG , Gójó–h , ä’É°üJ’G äÉeóNh
 ÊhÎµdE’G ∫OÉÑàdGh , ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉeóNh , á∏≤æàŸG á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G äÉeóNh
 »àdG  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  ájƒjó«ØdGh  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’G  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äƒ°ü∏d

. ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY É¡«dEG PÉØædG øµÁ
  

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«fhÎµdE’Gh á«fhÎµdE’G á«∏YÉØàdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG PÉØædG áMÉJEG , á«¡«aÎdG äÉeóÿG
 äGQÉ°TE’Gh , äÉgƒjó«ØdGh , Qƒ°üdGh , Ò¨dG √Oóëj iƒàfih , Ωóîà°ùŸG øe OóëŸG iƒàëª∏d
 ácQÉ°ûe äÉeóN áeÉ©dG áë∏°üŸG ∫É› »`a ájô°üÑdG á«©ª°ùdG OGƒŸGh , ájô°üÑdGh , á«©ª°ùdG
 , á«ª«∏©àdG OGƒŸG ô°ûfh øjôNBÓd ÊhÎµdE’G ô°ûædG äÉeóN , äÉgƒjó«ØdG ∫OÉÑJh Qƒ°üdG
 äÓéŸGh , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh äÓéŸGh Ö``àµdG ô``°ûf Gó```jó–h
 , Ωóîà°ùŸG ÉgOóëj ¢Vô©J »àdG (äÉfhóŸG) á«fhÎµdE’G äÉfhóŸG Gójó–h , á«fhÎµdE’G
 ôjƒ£J ∫É› »`a çGóMC’Gh ¢VQÉ©ŸG  º```«¶æJ ,  á«```ª«∏©àdG  äGô```“DƒŸG  º«```¶æJh Ö````«JôJh
 ÈYh  á«fhÎµdE’Gh  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG  ó```YGƒb  ÒaƒJ  ,  á«ª«∏©J  ¢VGôZC’  äÉ«›ÈdG
 ,  øjôNBÓd á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG  ô°ûfh ,  ô°ûædG  äÉeóNh ¬«aÎdG ∫É› »`a âfÎfE’G
 »```ªbôdG ¬«```aÎdG iƒà```ëŸ á````«fhÎµdE’G ≥```aGôŸG ô```«aƒJ »```gh ,  á«```¡«aÎdG äÉ```eóÿGh
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 åëÑdG  ádOCG  øe  á«¡«aÎdG  äÉeƒ∏©ŸG  ÒaƒJ  ,  á«¡«aÎdG  çGóMCÓd  ô°TÉÑŸG  ƒjó«ØdGh
 , á«fhÎµdE’G ≥FÉKƒdGh ¢Uƒ°üædG ∂dP »`a ÉÃ , É¡«a åëÑdG øµÁ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh
 ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äÉeƒ∏©ŸGh á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb
 á£°ûfC’Gh , ÖjQóàdG ÒaƒJh , º«∏©àdG äÉeóNh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY
 , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ΩÓaC’G ÒaƒJ , á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh ¬«aÎdGh , á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG
 §FÉ°SƒdGh ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉØæ°üŸGh , â``fÎfE’G ô```ÑY å``ÑdGh , á```«fƒjõØ∏àdG Qƒ°ü``dGh
 ΩÓaC’ÉH á≤∏©àŸG äÉ«°UƒàdGh , äÉ°VGô©à°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG øY Ó°†a , âfÎfE’G ÈY IOó©àŸG

. §FÉ°SƒdG IOó©àe ∫ÉªYC’Gh …ô°üÑdG »©ª°ùdGh »µÑ°ûdG åÑdGh ¿ƒjõØ∏àdGh
  

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 AÉ°û````fEG  :  »````gh  ,  Üƒ````°SÉ◊G  äÉeóN ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh  äGó©ŸG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ
 äÉYÉªàL’Gh  äÉYƒªéŸG  º«¶æJ  πLCG  øe  Ú∏é°ùŸG  Úeóîà°ùª∏d  á«°VGÎaG  äÉ©ªà›
 äÉµÑ°T  ,  á«YÉªàL’G  ä’ÉéŸG  »`a  •Gôîf’Gh  äÉ°ûbÉæŸG  »`a  ácQÉ°ûŸGh  ,  äGôgÉ¶àdGh
 á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG áaÉ°†à°SG Gójó–h , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸGh ∫ÉªYC’G
 äÉµÑ°T ÈY á«∏YÉØàdG äÉ°ûbÉæŸGh çGóMC’G , äÉYÉªàL’G AGôLEGh º«¶æJ πLCG øe øjôNBÓd
 á«fhÎµdE’G á«Ø°UƒdG äÉfÉ«ÑdG á©«ÑW »`a Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G
 øª°†àJ  »àdG  á«fhÎµdE’G  äÉ```ëØ°üdGh  äÉ```YƒªéŸGh  á«°üî°ûdG  äÉYƒªéª∏d  á°ü°üîŸG
 á````«©ª°ùdG  äGQÉ```°TE’G  ∂dP  »````a  É```Ã ,  IOó```ëŸG  äÉ``eƒ∏©ŸG  hCG  Ωóîà°ùŸÉH  áaô©ŸG  äÉeƒ∏©ŸG
 ÒaƒJh , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , äÉfÉ«ÑdGh , äÉjƒàëŸGh , ¢Uƒ°üædGh , Qƒ°üdGh , ájƒjó«ØdGh
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 ≥aGôŸG ÒaƒJ , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d åëÑdG äÉcôfi
 ™°Vh  øe  âfÎfE’G  ÈY  Úeóîà°ùŸG  øµ“  »àdG  É«LƒdƒæµàdG  í«àJ  »àdG  á«fhÎµdE’G
 √òg  π≤æd  ,  ájQÉéàdGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeƒ∏©e  øª°†àJ  á«°üî°T  äÉØ°UGƒe
 IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG »`a ácQÉ°ûª∏d IOó©àŸG á«µÑ°ûdG ≥aGôŸG ÚH É¡dOÉÑJh äÉeƒ∏©ŸG
 ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒà∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG äÉHÉ°ùM
 ÒaƒJ , äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdGh ájƒjó«ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh , »°VGÎaG
 á«°üî°ûdG ájƒ¡dG äÉfÉ«H π≤f øe Úeóîà°ùŸG øµ“ âfÎfE’G áµÑ°T ÈY á«µÑ°T áeóN
 äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ , IOó©àŸG á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG ™e É¡dOÉÑJh á«°üî°ûdG ájƒ¡dG äÉfÉ«H ≈dEG
 ¢Uƒ°üædG  ∂dP »`a ÉÃ ,  É¡«a åëÑdG øµÁ »àdG  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh åëÑdG äGô°TDƒe øe
 Qƒ°üdGh á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb , á«fhÎµdE’G ≥FÉKƒdGh
 ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ≥jôW  øY  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉeƒ∏©ŸGh  á«aGôZƒJƒØdG
 ájQÉŒ  äÓeÉ©e  AGôLEÉH  Úeóîà°ùª∏d  ìÉª°ù∏d  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdG  äÉ«›ôH  ÒaƒJ
 áeóN  OQƒe  …CG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG  ,  á«ŸÉ©dG  á«Hƒ°SÉ◊G  áµÑ°ûdG  ÈY  á«fhÎµdEG
 Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d äÉ«›ÈdG (API) äÉÑ∏£dG á›ôH á¡LGh øª°†àj …òdG äÉ≤«Ñ£àdG
 áeóîc  äÉ«›ÈdGh  ,  á«ŸÉY  á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  á«fhÎµdEG  ájQÉŒ  äÓeÉ©e  AGôLEÉH
 äÉ¡«ÑæàdGh  äGQÉ£NE’Gh  πFÉ°SôdG  ∫É°SQE’  äÉ«›ÈdG  Ωó≤J  »àdG  äÉeóÿG  (SAAS)
 ∫É°SQEGh äÉÑ∏£dG ∫É°SQEG  πLCG øe á«fhÎµdE’G ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG π«¡°ùJh , á«fhÎµdE’G
 ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  AGOCÉ```H  ø```«eóîà°ùª∏d  ìÉ````ª°ùdGh  ,  á«```fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  ∫ÉÑ≤à°SGh
 ,  IQGOE’G  »`a  ΩGóîà°SÓd  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  á«ŸÉY  á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  á«fhÎµdE’G
 á¡LGh  øª°†àj  …òdG  ≥«Ñ£àdG  áeóN  OQƒe  ,  øjôNBÓd  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh  ,  ¢SÉ«≤dGh
 §«£îàdG  ¢SÉ«bh  ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh  ™ÑàJh  IQGOE’  äÉ«›ôH  (API)  äÉÑ∏£dG  á›ôH
 âfÎfE’G ≈∏Y äÉeóÿG »eó≤eh , É¡æY ¿ÓYE’Gh á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG AGô°Th , »eÓYE’G
 øjÎ°ûª∏d  ìÉª°ù∏d  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ á«Hƒ°SÉM èeGôH  ÒaƒJh  ,  Éªgh ,  âfÎfE’G  ≈∏Y
 áeóN Ωó≤e , á«fÓYE’G äÉfÓYE’G ºFGƒb ™«Hh AGô°ûd á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’ÉH Ú©FÉÑdGh
 ,  º«ª°üàdG  ,  ™«H  hCG  AGô°T  »`a  ΩGóîà°SÓd  äÉ«›ôH  øª°†àj  …òdG  (ASP)  äÉ≤«Ñ£àdG
 ôjQÉ≤àdG Ëó≤Jh , π«∏ëàdGh , πãeC’G iƒà°ùŸG ≈∏Y õ«cÎdGh , º««≤àdGh , ™ÑààdGh , IQGOE’Gh
 º««≤J , á«ªæàdG øe øµ“ »àdG èeGÈdG ÒaƒJh , âfÎfE’G ≈∏Y ≥jƒ°ùàdGh äÉfÓYE’G øY
 ÒaƒJ  ,  ádƒªëŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCÓd  á∏≤æàŸG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  áfÉ«°Uh  QÉÑàNGh
 É«LƒdƒæµJh  ájOôØdG  äGQÉ°TE’G  É«LƒdƒæµJ  ΩGóîà°SÉH  Ωóîà°ùŸG  øe  ¿É≤«à°S’G  äÉeóN
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 ÊhÎµdE’G ¿É≤«à°S’G äÉeóN ÒaƒJh , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÓeÉ©e »`a äÉ«›ÈdG
 ÊhÎµdE’G ≥≤ëàdGh ¢VGÎb’Gh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh á«fhÎµdE’G ∫GƒeC’G π≤æH á°UÉÿG
 á›ôH á¡LGh ÒaƒJ , äÉ«›ÈdG É«LƒdƒæµJh äGQÉ°TE’G ≈∏Y IóMGh É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SÉH
 ∫ÉªYC’G  ∫É›  »`a  ájó≤f  äÓeÉ©e  AGôLEÉH  Úeóîà°ùª∏d  ìÉª°ùdGh  (API)  á«≤«Ñ£J
 á°üæŸG , á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G
 AGôLEÉH  Ú```eóîà°ùª∏d  ìÉ```ª°ù∏d  äÉ«``›ÈdG  í```«àJ  »```àdG  äÉ````eóÿGh  (PAAS)  áeóîc
(API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  á¡LGh  ÒaƒJh  ,  á«```fhÎµdE’G  IQÉéàdGh  ∫ÉªYC’G  äÓeÉ©e
 ájƒjó«ØdGh  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’G  ∫É°SQEGh  á«fhÎµdE’G  á∏°SGôŸG  »`a  ΩGóîà°SÓd  äÉ«›ôH
 äÉeóNh ,  á«fhÎµdE’G  á∏°SGôª∏d  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  äÉjƒàëŸGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdGh
 äÉ≤«Ñ£àdG  äÉeóN  Ëó≤Jh  ,  á«£«£îàdG  äÉeóî∏d  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  §FGôÿG
 äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑàd äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , äÉeóÿG º°SÉ≤àd äÉ«›ôH øª°†àJ »àdGh (ASP)
 Ëó≤Jh  øjôNB’G  Úeóîà°ùŸG  ™e  §«£îàdG  á£°ûfCG  ,  Ωóîà°ùŸG  ™bƒe  ≈∏Y  É¡°VôYh
 hCG  øµ“  »àdG  äÉ«›ÈdG  ∂dP  »`a  ÉÃ  (ASP)  äÉÑ∏£dG  äÉeóN  »eó≤eh  äÉ«°UƒàdG
 øjôNB’G  Úeóîà°ùŸG  ™e §«£îàdG  á£°ûfCGh  ,  Ωóîà°ùŸG  ™bƒe ¢VôYh º°SÉ≤àdG  π¡°ùJ
 ,  ó°ü≤ŸGh  á«YÉªàL’G §FGôÿG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  äÉ«›ÈdG ÒaƒJh ,  äÉ«°UƒàdG  OGóYEGh
 º°SQ  Ò°ù«J  hCG  Úµ“ πLCG  øe äÉ«›ÈdG  ™ªLh (ASP)  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉeóN Ëó≤Jh
 , õé◊Gh äÉ¶ØëàdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G §FGôÿG
 õé◊G  Ò°ù«J  hCG  Úµ“  πLCG  øe  äÉ«›ÈdG  ™````ªLh  (ASP)  Ö∏£dG  äÉeóN  Ëó≤Jh
 ≥«Ñ£àdG áeóN Ωó≤e , äÉeóÿGh ™∏°ùdG AGô°T hCG/h Ö∏£d äÉ«›ôH ÒaƒJh , õé◊Gh
 ™∏°ùdG AGô°T hCG/h AGô°ûdG hCG/h Ö∏£dG Ò°ù«J hCG  Úµªàd äÉ«›ÈdG Ωó≤j …òdG (ASP)
 ™∏°ùdG  ™bƒe  º°SÉ≤Jh  ójó–  ,  åëÑ∏d  ™bƒª∏d  á«YGôŸG  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  äÉeóÿGh
 ∂dP  »````a  Éª```H  (ASP) ≥```«Ñ£àdG  á``eóN OQƒe ,  ídÉ°üŸÉH  á°UÉÿG çGóMC’Gh  äÉeóÿGh
 äGôgÉ¶àdGh äÉeóÿG , ™∏°ùdG ™bƒe º°SÉ≤Jh ójó–h åëÑ∏d ™bƒª∏d á«YGôŸG äÉ«›ÈdG
 IQGOEG  ,  ‹ÉàdG  π«÷G  äÉµÑ°T  AÉ°ûfE’  áeRÓdG  èeGÈdG  ÒaƒJh  ,  ΩÉªàgÉH  ≈¶–  »àdG
 , á«°VGÎa’G á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG »`a É¡«dEG PÉØædGh Ωóîà°ùŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG á°UÉÿG äÉYƒªéŸG
 ΩÉªàgÓd  ™bƒŸG  ≈∏Y  á``ªFÉ≤dGh  á```«∏ëŸG  •É```≤ædG  ó```jó–h  å```ëÑ∏d  äÉ```«›ÈdG  ô```«aƒJ
 ¥ƒ```°ùàdGh  á```«aÉ≤ãdG  çGó```MC’G  ,  ¬«aÎdGh  πª©dG  ¢Uôah á«°VQC’G  äÉeÓ©dGh  çGóMC’Gh
 äÉ```«›ÈdG  Ò```aƒJh  ,  π```ª©dG  ¢Uôa  ójó–h  åëÑ∏d  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  ¢Vhô©dGh
 Òaƒàd äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , º¡H ∫É°üJ’ÉH º¡d ìÉª°ùdGh Ú«eƒµ◊G Úeóîà°ùŸG ójóëàd
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 , ™bƒŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG ¢ù≤£dG äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , á«°VGÎaG ¥ƒ°S
 hCG  á«fB’G QÉÑNC’G hCG  ,  ‹ÉàdG  π«÷G äÉµÑ°T ÚH §HôdGh ,  ô```«aƒà∏d äÉ```«›ÈdG ô``«aƒJh
 áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG äÉ°üæe øª°†àJ »àdGh ( PAAS) áeóîc á°üæŸG , ájQÉ÷G çGóMC’G
 äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdGh Qƒ°üdG πjó©àH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , äÉfÓYE’G ô°ûfh AGô°T »`a
 OGƒeh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG í«°TGôÃ á«FôŸG-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG
 äÉbÉ£Hh , Ωƒ°SôdGh , ¢üædGh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG …CG , (AR) óFGõdG ™bGƒdG
 ÒaƒJh  ,  á«fhÎµdE’G  äÓ°UƒdGh  ,  á«Ø°UƒdG  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh  ,  á«Ø°UƒdG  äÉfÉ«ÑdG
 , Qƒ°üdG Gójó–h , á«fhÎµdE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh øe QÉ«J ™e πYÉØàdGh IógÉ°ûª∏d äÉ«›ÈdG
 , äÉfÓYE’G , ≥«```∏©àdG , »```≤aóàdG å```ÑdG ƒ```jó«a , ƒ```jó«ØdGh …ô```°üÑdG »```©ª°ùdG iƒ```àëŸG
 äÉjƒàëŸGh , iƒàëŸG …ô°TÉfh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , âfÎfE’G äÓ°Uhh
 äÉÑ∏£dG  äÉeóN  »eó≤eh  á«Mô°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£H  ΩGóîà°SÉH  ájô°üÑdG-á«©ª°ùdG
 AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG èeGôH º«¶æJh (ASP)
 , á«°ùª°ûdG Qƒ°üdGh , ƒjó«ØdGh á«FôŸG á«©ª°ùdG Qƒ°üdGh , Qƒ°üdG π≤fh , »°VGÎaG ™ªà›
 ,  á«eÓYE’G  äÉfÓYE’Gh  ,  äÉfÓYE’Gh  ,  πFÉ°SôdGh  ,  ¢Uƒ°üædGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  ƒjó«ØdGh
 á›ôH  á¡LGh  øª°†àj  …òdG  (ASP)  ≥«Ñ£àdG  áeóN Ωó≤e ,  äÉeƒ∏©ŸGh  ,  ä’É°üJ’Gh
 ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«µÑ°ûdG  äÉeóÿG  π¡°ùJ  »àdG  äÉ«›ÈdGh  (API)  äÉÑ∏£dG
 äÉ°üæe  øª°†àJ  »àdGh  (  PAAS)  áeóîc  á°üæŸGh  ,  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ôjƒ£Jh
 ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒà∏d äÉ«›ÈdG
 , äÉfÉ«ÑdGh , ƒjó«ØdGh , Qƒ°üdGh , ƒjó«ØdGh , …ô°üÑdG-äƒ°üdGh , Qƒ°üdG ∫É°SQEGh , »°VGÎaG
 QÉ```éÄà°SGh , äÉ```eƒ∏©ŸGh , äÉ```eƒ∏©ŸGh ä’É```°üJ’Gh , äÉ```fÓYE’Gh , äÉfÓYE’Gh , ¢Uƒ°üædGh
 áWô°TCGh  Qƒ°üdG  ôjô–h  ,  π«ªëàdG  ≈∏Y  IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  »àdG  äÉ«›ÈdG
 »µÑ°ûdG iƒàëŸG Gójó–h , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , ájô°üÑdG-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ƒjó«ØdG
 äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , »YÉªàL’G π°UGƒà∏d πFÉ°Sh AÉ°ûfEGh äÉfÓYE’Gh âfÎfE’G ≈∏Y ±ô©ŸG
 äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , ƒjó«ØdGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G π«é°ùJh á«°ùª°ûdG Qƒ°üdÉH òNCÓd
 »©ª°ùdG  iƒàëŸGh ,  Qƒ°üdG  ∫OÉÑJh ,  Qƒ°üdG  ∫É°SQEGh  ,  áØ°TQC’Gh ,  π«ªëàdGh ,  π«```ªëà∏d
 ÊhÎµdE’G  iƒàëª∏d  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  É¡H  á£ÑJôŸG  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  »FôŸGh
 ÊhÎµdE’G  Qƒ°†◊G  áfÉ«°Uh  AÉ°ûfE’  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  §FÉ°SƒdG  Oó©àŸG  ¬«aÎ∏d
 π°UGƒà∏d Úæ∏©ª∏d äÉ«›ôH ÒaƒJ , ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh äÉcô°ûdGh äÉYÉª÷Gh OGôaCÓd
 óYÉ°ùe èeÉfôH ÒaƒJh , »°üî°T óYÉ°ùe èeÉfôH ÒaƒJh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh
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 ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG ÒaƒJ ,  »YÉªàLG
 ájQƒØdG  πFÉ°SôdG  ,  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQEG  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG
 , äƒ°üdGh , äÉfÉ«ÑdGh , Qƒ°üdGh , Qƒ°üdGh , ÒcòàdG πFÉ°SQh á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG πFÉ°SQh
 ÒaƒJ  ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉ```µÑ°T  È```Y  …ô```°üÑdG  »©````ª°ùdG  iƒà```ëŸGh  ,  ƒ````jó«ØdGh
 , (VOIP) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ÈY á«Jƒ°üdG äGAGóædG π«¡°ùJ »`a ∫Éª©à°SÓd äÉ«›ÈdG
 ,  á«fhÎµdE’G  ádÉ°SôdGh  ,  á«°üædG  πFÉ°SôdGh  ,  á```jƒjó«ØdG  äÉ```ŸÉµŸGh  ,  ∞```JÉ¡dG  äGAGó```fh
 äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ωó≤e , âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóNh , ájQƒØdG πFÉ°SôdGh
 âfÎfE’G  ∫ƒcƒJhôH  ÈY  äƒ°üdG  Ò°ù«J  hCG  Úµªàd  äÉ«›ôH  øª°†àJ  »àdG  (ASP)
 ádÉ°SôdG  ,  á«°üædG  πFÉ°SôdG  ,  ájƒjó«ØdG  äÉŸÉµŸG  ,  ∞JÉ¡dG  äÉŸÉµe  ,  äGAGóædG  (VOIP)
 ÒaƒJh ,  âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’G π°UGƒàdG  äÉeóNh ,  ájQƒØdG ádÉ°SôdG  ,  á«fhÎµdE’G
 Égôjô–h  ƒjó«ØdG  áWô°TCGh  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdG  øjhóJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  äÉ«›ÈdG
 π¡°ùJ hCG øµ“ »àdG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉÑ∏£dG ´GójEG äÉeóNh Égôjô–h
 , äÉ«›ÈdG ôjƒ£J , Égôjô–h Égôjô–h ƒjó«ØdG áWô°TCGh á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG øjhóJ
 ≥````aGôŸG  Ò```aƒJh  (ASP)  äÉ```≤«Ñ£àdG  á````eóN OQƒ```e  ,  á``«fhÎµdE’G  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh
 ájƒjó«ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G π«ª– ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d »£©J »àdG á«fhÎµdE’G
 , äÉfÉ«ÑdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh , É¡dOÉÑJh É¡æjõîJh
 á«ª∏©dG äÉeóÿGh   (CRM) øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOE’ äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ«›ÈdG ÒaƒJh
 ÒaƒJ , åëÑdG äÉeóNh »YÉæ°üdG π«∏ëàdG , É¡H á≤∏©àŸG êPÉªædGh çƒëÑdGh á«LƒdƒæµàdGh
 äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  äÉYÈàdGh  ∫GƒeC’G  ™ªL  ™jRƒJh  πjƒ“  Ö«JôJh  Ò°ù«àd  èeÉfôH

 . ‹ÉŸG ´ÈàdG äÉeóNh á«fhÎµdE’G ájÒÿG ∫GƒeC’G ™ªL äÉeóÿ

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äÉeóNh , äÉjÒàaÉµdG äÉeóNh , ∞°UÉ≤ŸG äÉeóNh , äÉfÉ◊G äÉeóNh , ºYÉ£ŸG äÉeóN

. ¥OÉæØdG »`a õé◊Gh , ¥OÉæØdG äÉeóNh , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG , ≈¡≤ŸG
 

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 óYGƒb ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG  ÒaƒJ ,  á«YÉªàL’G áaÉ°UƒdGh π°UGƒàdGh ±QÉ©àdG  äÉeóN
 π°UGƒàdG ä’É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y åëÑ∏d á∏HÉ≤dG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG
 ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG  ÒaƒJ ,  á``«YÉªàL’G á``aÉ°UƒdGh »``YÉªàL’G ±QÉ``©àdGh »``YÉªàL’G
 á«fÉ°ùfE’Gh ájÒÿG äÉeóÿGh ,  »JGòdG  RÉ‚E’Gh ,  äGòdG Ú°ù–h ,  á«°üî°ûdG  á«ªæàdG
 OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG äÉeóN Ëó≤J ,  á«fÉ°ùfE’G á£°ûfC’Gh á«©ªàéŸGh áeÉ©dGh á«Yƒ£àdGh
 π«°UƒàdG äÉ«∏ªY õ«¡Œh AGô°ûdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJh äGRƒé◊G  õéM Gójó–h øjôNBÓd
 ÒaƒJh äÉeóÿGh äÉéàæŸG ¿CÉ°ûH äÉ«°UƒJ Ëó≤Jh áHƒ∏£ŸG á«°üî°ûdG äÉÑ«JÎdG PÉîJGh
 äGQÉ```©°TE’Gh äÉ```¡«ÑæàdG º```jó≤Jh Oô```ØdG äÉ```LÉ«àMG á```«Ñ∏àd AÓ```ª©dÉH á``°UÉÿG äÉ``eƒ∏©ŸG
 , Ωóîà°ùŸG øe ≥≤ëàdG äÉeóN , âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , á«fhÎµdE’G

. ájQÉéàdG ájƒ¡dG øe ≥≤ëàdG äÉ``eóN
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ™e πYÉØàdGh »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG
 ΩGóîà°SÓd »Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH ôjƒ£J äGhOCGh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG
 ΩGóîà°SÓd (API) ≥«Ñ£àdG á›Èd »æ«ÑdG í£°ùdG , (API) á«≤«Ñ£J á›ôH á¡LGƒc
 ≈dEG áÑ°ùædÉH (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd á«æ«ÑdG á¡LGƒdG , äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J AÉæH »`a
 äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«µÑ°ûdG  äÉeóÿG  π¡°ùJ  »àdG  äÉ«›ÈdG
 , É¡©e πYÉØàdGh É¡JQGOEGh ÊhÎµdE’G ™ªàéŸG AÉ°ûfE’ äÉ«›ôH , IQGOE’Gh PÉØædGh π«ªëàdGh
 IQGOEGh  ∫ÉªYCG  ∫hGóL  ,  çGóMC’G  øY  åëÑdGh  çGóMC’G  º«¶æàd  áeRÓdG  äÉ«›ÈdGh
 ,  ô°ûædG  ,  IógÉ°ûŸGh  PÉØædGh π«ªëàdGh ôjô–h AÉ°ûfE’ áeRÓdG äÉ«›ÈdGh ,  çGóMC’G
 , ΩÉªàg’ÉH Qƒ©°ûdG øY ÒÑ©àdGh , øjhóàdGh , §HôdGh , åÑdGh , äÉfhóŸGh , º°SôdGh , ¢Vô©dGh
 á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸG hCG ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÒaƒJ hCG º°SÉ≤àdGh ∫É°SQE’Gh èeódG ≈∏Y ≥«∏©àdGh
 äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdG  ∫É°SQEG  Úµ“h  π```jó©àd  äÉ«›ôH  ,  ∫É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  ÈY
 ,  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdG  πjó©J äÉ````«›ôH ,  äÉ`````fÉ«ÑdGh  ƒjó«ØdGh  á«FôŸGh  á«©ª°ùdG
 ójGõàŸG  ™bGƒdGh  á«aGôZƒJƒØdG  äÉ```ë°TôŸG  ™```e  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh  ,  ƒ```jó«ØdG
 , Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , ácôëàŸG Qƒ````°üdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , êPÉªædGh ( á```¶MÓŸG)
 ™ª÷ äÉ«›ôH , á«fhÎµdE’G äÓ°UƒdGh , á«Ø°UƒdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , äÉfÉ«ÑdG êPÉ‰h
 øµÁ  äÉ«›ôH  ,  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  º°SÉ≤Jh  ∫É°SQEGh  Ò«¨Jh  º«¶æJh  ôjô–h  IQGOEGh
 ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  AGôLEÉH  Úeóîà°ùª∏d  ìÉª°ù∏d  ÊhÎµdE’G  Üƒ°SÉ◊G  øe  É¡∏jõæJ
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 ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQE’  äÉ«›ôH  ,  á````«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY  á«fhÎµdE’G
 ∑ôfi äÉ«›ôHh , ájÒcòàdG πFÉ°SôdGh äGQÉ£NE’Gh äÉ¡«ÑæàdG , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG
 çGóëà°S’G  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  IôØ°ûŸG  á«ªbôdG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£Hh  ,  åëÑdG
 ΩOÉÿG …CG , ¢ü°üîŸG ΩóîŸGh , øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉfÓYE’G ô°ûfh  , ¢SÉ«≤dGh IQGOE’Gh
 áÑ©d äÉ«›ôH , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈dEG äÉfÓYE’G Ëó≤Jh äÉfÓYE’G øjõîàd »Hƒ°SÉ◊G
 ™bGƒdGh , §∏àîŸG ™bGƒdG áÑ©d èeÉfôHh , Rõ©ŸG ™bGƒdG áÑ©d èeÉfôH , »°VGÎa’G ™bGƒdG
 , á«Hƒ°SÉ◊G á«aô£dG Iõ¡LC’Gh , á«Hƒ°SÉ◊G äGó©ŸGh , ‹B’G Ö°SÉ◊G äGó©eh , »°VGÎa’G
 ÜÉ©dCG  äGó©eh  ,  á«æ«µªàdG  Ö«°SGƒ◊G  »`a  ΩGó````îà°SÓd  »°VGÎ````a’G  ™````bGƒdG  è`````eÉfôHh
 , á∏≤æàŸG Iõ¡LC’Gh , á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh , ó«dÉH ádƒªëŸG ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCGh , ƒjó«ØdG
 á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G äÉ«›ôH , ™bGƒdG »`a á«©bGƒdG ÜQÉéàdG Òaƒàd á∏≤æàŸG ∞JGƒ¡dGh
 , ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd ÊhÎµdE’G ÜÉ©dC’G èeÉfôHh , á«µ∏°SÓdG Iõ¡LCÓd
 Ö«````°SGƒë∏d  ÉgDhGó```JQG  øµÁ  »àdG  á«aô£dG  äGó©ŸGh  ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  äÉ«›ôH
 »°VGÎa’G  ™bGƒdG  è```eGôHh  ,  á∏≤æàŸG  ∞JGƒ¡dGh  ádÉ≤ædG  Iõ¡LC’Gh  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊Gh
 ÜÉ©dCG èeGôH , ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG äÉ«›ôH , §∏àîŸG ™bGƒdG äÉ«›ôH , Rõ©ŸG ™bGƒdG èeÉfôHh
 ,  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  èeGôH  ,  á«∏YÉØàdG  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  Üƒ°SÉ◊G
 Qõ«∏dG  äGõ«¡Œ  ,  Ö«°SGƒ◊G  ™e  ΩGóîà°SÓd  ¢SCGôdG  Iõ¡LCGh  ,  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  èeGôHh
 äÉÄ«ÑdG ™e á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG èeód äÉ«›ôH , á«£«ëŸG AGõLC’G , á«ÑW ÒZ ¢VGôZC’
 »µÑ°ûdG  §HôdGh  π°UGƒàdG  ,  ÜÉ©dC’Gh  º«∏©àdGh  ¬«aÎdG  ¢VGôZC’  á«≤«≤◊G  á«ŸÉ©dG
 á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdGh Qƒ°üdG , PÉØædÉH á≤∏©àŸG ¢Uƒ°üædG ≈dEG PÉØædG èeÉfôH , »YÉªàL’G
 º««≤àdGh ôjƒ£àdG Úµªàd äÉ«›ôH , äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ∫É› »`a äGô“DƒŸÉH á≤∏©àŸG
 , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G Iõ¡LC’ á∏≤æàŸG äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J áfÉ«°Uh QÉÑàN’Gh
 ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  Ö«°SGƒ◊Gh  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  …CG
 á¡LGƒdGh , ò«Øæà∏d á∏HÉb ÒZ ôeGhCG ≈dEG á«©«Ñ£dG á¨∏dG πjƒëàd áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdGh
 èeÉfôHh , »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ«›ôHh , ä’B’Gh ô°ûÑdG ÚH πYÉØàdG Ò°ù«àd ájÒ°ùØàdG
 äÉ≤«Ñ£J Úµªàd äÉ«›ÈdG ôjƒ£J äGhOCG , »YÉªàLG óYÉ°ùe èeÉfôHh , »°üî°T óYÉ°ùe
 äGQÉ£NE’Gh äÉfÉ«ÑdG øjõîJ …CG , á«FÉ¡ædG äÉeóÿG ≈dEG  PÉØædG øe á∏≤æàŸG äÉ«›ÈdG
 á£°ûfCÉH  á°UÉÿG  äÉ«›ÈdGh  ,  §FGôÿG  äÉeóN èeÉfôH  ,  Úeóîà°ùŸG  IQGOEGh  ™aódÉH
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 §FGôÿÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , äÉ«°UƒàdG QGó°UEGh øjôNB’G Úeóîà°ùŸG ™e §«£îàdG
 á°ü°üîŸG äÉ«›ÈdGh ,  õé◊Gh äÉ¶ØëàdG OGóYE’ äÉ«›ÈdG ,  ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G
 ójóëàdGh  åëÑ∏d  ™bƒª∏d  á«YGôŸG  äÉ«›ÈdG  ,  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  AGô°T  hCG/h  Ö∏£d
 , äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh , äÉfÉ«ÑdGh , »µ∏°SÓdG iƒàëŸÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , ™bGƒŸG º°SÉ≤Jh
 äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJh , §HôdGh ôjôëàdGh ¢Vô©dGh PÉØædG øe Úµªà∏d áeRÓdG äÉ«›ÈdGh
 , äÉ«›ÈdGh , iôNCG á≤jô£H ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸGh
 É¡JQGOEGh äÉYÉª÷G AÉ°ûfEG èeÉfôH , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∞FÉXh ôaƒJ »àdG äÉ≤«Ñ£àdG »gh
 áªFÉ≤dG  äÉ¡«ÑæàdGh åëÑ∏d äÉ«›ôH ,  á«°VGÎa’G á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG »`a É¡«dEG  PÉØædGh
 ójóëàd  äÉ«›ôH  ,  πª©dG  ¢Uôa  ójó–h  åëÑdÉH  á≤∏©àŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  ™bƒŸG  ≈∏Y
 ¥ƒ°S  ôaƒJ  »àdG  äÉ«›ÈdG  ,  äÉeƒµ◊G  »∏ãªÃ  ∫É°üJ’G  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµ“h
 äÉ«›ÈdGh , ™bƒŸG ≈∏Y áªFÉ≤dG ¢ù≤£dG äÉeƒ∏©e ôaƒJ »àdG äÉ«›ÈdGh , á«°VGÎaG
 çGóMC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  hCG  »≤aóàdG  åÑdG  hCG  ¢ù≤£dÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ôaƒJ  »àdG
 áª¶æeh ô°ûÑdG ÚH π°UGƒàdGh πYÉØàdG π«¡°ùJ èeÉfôH , ájƒHC’G áHÉbôdG äÉ«›ôH , á«dÉ◊G
 Ö∏£dG á©«ÑW »`a á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , äÉ°üæŸG (»YÉæ£°U’G AÉcòdG) á«dhódG ƒØ©dG
 ≈∏Y áªFÉ≤dG á«aGô¨÷G äÉfÓYE’ÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , √ô°ûfh ¿ÓYE’G ô°ûfh , π≤æàŸG
 èeÉfÈdG ( (API) äÉÑ∏£dG á›Èd »æ«ÑdG í£°ùdGh , äÉeóÿGh äÉéàæŸG õjõ©Jh ™bƒŸG
 äÉ«›ôH , É¡JQGOEGh É¡«dEG PÉØædGh äÉfÉ«ÑdG π«ª–h äÉfÉ«ÑdG ´ÉLÎ°SÉH ìÉª°ù∏d »Hƒ°SÉ◊G
 , É¡H á£ÑJôŸG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh , ƒjó«ØdGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG IógÉ°ûe
 »`a øjô°TÉædGh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©dG πLCG øe É¡∏jõæJ øµÁ »àdG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh
 äÉjƒàëŸGh ƒjó«ØdGh Qƒ°üdG º¶æJ äÉ«›ôH , iƒàëŸG »`a ∑GÎ°TÓdh , iƒàëŸG ∫É›
 äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh AÉ°ûfE’ äÉ«›ôH , á«Mô°ûdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£H ΩGóîà°SÉH á«FôŸG -á«©ª°ùdG
 , åÑdG , π«ªëàdG , π«ªëà∏d äÉ«›ôH , Ωóîà°ùŸG äÉHÉ°ùMh á«YÉªàL’G §FÉ°Sƒ∏d áeÉ©dG
 ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«ØdGh  á«FôŸG  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  Qƒ°üdG  ∫OÉÑJh  ,  ∫É°SQE’G  ,  áØ°TQC’G
 á°UÉÿG  ∑É°ûcC’G  »gh  ,  ƒjó«ØdGh  Qƒ°ü∏d  á«∏YÉØàdG  äGó©ŸGh  ,  É¡H  á£ÑJôŸG  äÉfÉ«ÑdGh
 »àdG  äÉ«›ÈdG  ,  ƒjó«ØdGh  á«ªbôdG  Qƒ°üdG  º°SÉ≤Jh  ™ÑWh  ôjô–h  π«ª–h  •É≤àdÉH
 ¢VGôZC’  ÊhÎµdE’G  Qƒ°†◊G  áfÉ«°Uh  AÉ°ûfEG  øe äÉcô°ûdGh  äÉYƒªéŸGh  OGôaC’G  øµ“
 äÉ«›ÈdG  ,  á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG  ™e  πYÉØàdGh  π°UGƒà∏d  Úæ∏©ª∏d  äÉ«›ôH  ,  ≥jƒ°ùàdG
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 (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd »æ«ÑdG í£°ùdG , §FÉ°SƒdG Oó©àŸG ¬«aÎdG iƒàëŸ á°ü°üîŸG
 AÓcƒdGh  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ°üæŸGh  (»YÉæ£°U’G  AÉcòdG)  á«eÉædG  ¿Gó∏ÑdG  »`a  ΩGóîà°SÓd
 ,  çGó````MC’G  º```«¶æàH  á````°UÉÿG  äÉ«````›ÈdGh  ,  »```°VGÎa’G  ø````jóYÉ°ùŸGh  á«````°VGÎa’G
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG øe É¡∏jõæJ øµÁ á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh
 ƒjó«ØdG  áWô°TCGh  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdÉH  ´ÉØàf’G  πLCG  øe  á∏≤æàŸG  äÉ≤«Ñ£àdG  èeGôHh
 äÉ«›ôH ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  ,  »°VGÎa’G ™bGƒdG  »`a á«Hƒ°SÉ◊G  äGó©ŸGh ,  Égôjô–h
 ÜÉ©dC’Gh ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG äGóMhh Ö«°SGƒ◊G Úµ“ »`a É¡eGóîà°S’ »°VGÎa’G ™bGƒdG
 Òaƒàd á∏≤æàŸG ∞JGƒ¡dGh á∏≤æàŸG Iõ¡LC’G , á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh ó«dÉH ádƒªëŸG ájƒjó«ØdG
 ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG IóMh πLCG øe Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh , »°VGÎa’G ™bGƒdG »`a äGÈÿG
 ,  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊Gh  ,  Ö«°SGƒë∏d  ÉgDhGóJQG  øµÁ  »àdG  á«aô£dG  AGõLC’Gh  ,  á«dõæŸG
 Iõ¡LCGh  ,  ¢SCGôdG  ≈∏Y  áàÑãŸG  äÉ°TÉ°ûdG  Gójó–h  ,  á∏≤æàŸG  ∞JGƒ¡dGh  ,  ádÉ≤ædG  Iõ¡LC’Gh
 äGó©ŸGh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh  ,  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ™e  ΩGóîà°SÓd  ¢SCGôdG
 ¢SCGôdG  Iõ¡LCGh  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒ∏d  ¢SCGôdG  Iõ¡LCGh  ,  IRõ©ŸG  ≥FÉ≤◊G  äGP  á«Hƒ°SÉ◊G
 ™bGƒdG èeÉfôHh , IRõ©ŸG á«©bGƒdG äGQÉ¶ædG , »°VGÎa’G ™bGƒdG äGQÉ¶f , IRõ©ŸG ≥FÉ≤ë∏d
 ™bGƒdG áÄ«H »`a ¢Vƒî∏d IRõ©ŸG ™bGƒdG äÉ«›ôH , »°VGÎaG ™bGh áÄ«H íØ°üàd »°VGÎa’G
 ÜÉ©dCG  IóMhh  ,  á«æ«µªàdG  Ö«°SGƒ◊G  »`a  ΩGóîà°SÓd  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  èeÉfôH  ,  IójGõàŸG
 á∏≤æàŸG Iõ¡LC’Gh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh , ó«dÉH ádƒªëŸG ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG äGóMhh , ƒjó«ØdG
 πLCG  øe ¢SCGôdG  äÉYƒª›h ,  ™bGƒdG  »`a  ÜQÉéàdG  øe ójõŸG  Òaƒàd  á∏≤æàŸG  ∞JGƒ¡dGh
 ºµëàdG Iõ¡LCGh , IRõ©ŸG ≥FÉ≤◊G äGP ÜÉ©dCÓd ¢SCGôdG Iõ¡LCGh , »°VGÎa’G ™bGƒdG ÜÉ©dCG
 èeGôHh , ádƒªëŸG Rõ©ŸG ™bGƒdG »`a ºµëàdG Iõ¡LCGh , ó«dÉH ádƒªëŸG »°VGÎa’G ™bGƒdG »`a
 , AÉëjE’G ≈∏Y ±ô©àdG äÉ«›ôH , »∏YÉØàdG ¬«aÎdG èeGôHh , Üƒ°SÉ◊Gh ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG
 ™ÑàJ  QÉ©°ûà°SG  Iõ¡LCG  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  É«LƒdƒæµàH  á°UÉÿG ácô◊G  ™ÑàJ  ¢ù«°SÉfi
 π«¨°ûJ  »`a  ºµëà∏d  á«Hƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,  ójGõàŸG  ™bGƒdG  É«LƒdƒæµàH  á°UÉÿG  ácô◊G
 äÉYÉª°S  ,  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG  »`a  »≤aóàdG  åÑdG  Iõ¡LCG  ,  ájƒjó«ØdGh  á«©ª°ùdG  Iõ¡LC’G
 »gh , …ƒjó«ØdG ¢Vô©dG Iõ¡LCGh , …ƒjó«ØdG ¢Vô©dG èeGôHh , ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh , ¿PC’G
 ™bGh áÄ«H íØ°üàd áeRÓdG äÉ«›ÈdGh , …ƒjó«ØdG ∞°ûµdG ¢ùHÓŸ ájƒjó«ØdG äÉcôëŸG
 ,  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCGh  á«æ«µªàdG  Ö«°SGƒ◊G  »`a  ΩGóîà°SÓd  äÉ«›ôH  ,  »°VGÎaG
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 á«°VGÎa’G  ≥FÉ≤◊G  Òaƒàd  á∏≤æàŸG  ∞JGƒ¡dGh  á∏≤æàŸG  Iõ¡LC’Gh  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊Gh
 áÑbGôeh ¢VGôZC’G ™ÑàJ πLCG øe »°VGÎa’G ™bGƒdG äÉ«›ôH , ójGõàŸG ™bGƒdG ÜQÉŒh
 áÑbGôŸG  ,  ¢VGôZC’G  ™ÑààH  á≤∏©àŸG  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  äÉ«›ôHh  ,  iƒàëŸG  ôjƒ°üJh  ácô◊G
 ´ÓWÓd Úeóîà°ùª∏d »°VGÎa’G ™bGƒdG èeÉfôHh , iƒàëª∏d »°üædG ¢Vô©dGh ácôëàŸG
 øe Úeóîà°ùª∏d Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ«›ôH , ÖYÓàdGh á≤«≤ë∏d á«°VGÎa’G Qƒ°üdG ≈∏Y
 π«¨°ûàd »°VGÎa’G ™bGƒdG èeÉfôHh , ÖYÓàdGh ójGõàŸG ™bGƒdG ájDhQ øe IOÉØà°S’G πLCG
 ¢SCGQ  Iõ¡LCG  π«¨°ûàH  ¢UÉÿG  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  èeÉfôHh  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  ¢SCGQ  Iõ¡LCG
 ™bGƒdG  èeÉfôHh  ,  »∏YÉØàdG  ¬«aÎ∏d  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  äÉ«›ôHh  ,  IRõ©ŸG  ≥FÉ≤◊G
 ∫É°SQE’Gh øjõîàdGh π«é°ùàdG äÉ«›ôH , ¢SCGôdG äÉYƒª› , »∏YÉØàdG ¬«aÎ∏d ójGõàŸG
 Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh , ÉgDhGóJQG øµÁ »àdG Iõ¡LC’G  øe äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ¢Vô©dGh ∫ÉÑ≤à°S’Gh
 , Ö«°SGƒ◊ÉH ≥∏©àj Éª«a ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th äÉ«›ÈdG øe É°SÉ°SCG ∞dCÉàJ ÉgDhGóJQG øµÁ »àdG
 ™bGƒdG  Úµ“  πLCG  øe  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dGh  ,  á`````∏≤æàŸG  Iõ¡LC’Gh  ,  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊Gh
 , »°VGÎa’G ™bGƒdG øe øµªà∏d , ™bGƒdG ∫É› »`a á«ŸÉ©dG äÉ°SQÉªŸG IOÉjRh »°VGÎa’G
 »`a  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  ∫É›  »`a  áãjó◊G  á«ŸÉ©dG  äÉ°SQÉªŸGh
 á›Èd á«æ«ÑdG á¡LGƒdG , ójGõàŸG ™bGƒdG èeÉfôHh »°VGÎa’G ™bGƒdG º«ª°üJh çGóëà°SG
 ÜQÉéàdGh »°VGÎa’G ™bGƒdG ôjƒ£J πLCG øe á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d (API) äÉ≤«Ñ£àdG
 π«¨°ûàdG áª¶fCG , π«¨°ûàdG èeGÈd áàHÉãdG äÉ«›ÈdGh äÉ«›ÈdG , IRõ©ŸG ≥FÉ≤◊G äGP
 ™bGƒdG  ÜQÉŒ  ¢VôYh  ôjƒ°üàdG  »`a  ácô◊G  ™ÑààH  á≤∏©àŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G
 ΩGóîà°SÓd áeRÓdG  äGó©ŸGh  áàHÉãdG  èeGÈdG  ,  äÉ«›ÈdGh ,  »°VGÎa’Gh …OÉ°üàb’G
 , ¬H ±GÎY’Gh ôjó≤àdGh ™ÑààdG , ácôëàŸGh á«©ª°ùdGh á«Jƒ°üdGh ájô°üÑdG §FÉ°SƒdG »`a
 QÉ``©°ûà°S’G  Iõ```¡LCG  ,  á````∏eÉ©dG  QÉ````©°ûà°S’G  Iõ`¡LC’  á«``Hƒ°SÉ◊G  äÉ````«›ÈdGh  Iõ¡```LC’G
 á«¡LƒdG ¬LƒdGh AÉëjE’G πLCG øe äÉfƒahôµ«ŸGh ¢Vô©dG Iõ¡LCGh äGÒeÉµdGh ÊhÎµdE’G
 øY  ∞°ûµ∏d  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh  äGó©ŸG  ,  ôjó≤àdGh  •É≤àd’Gh  »Jƒ°üdG  ∞°ûµdGh
 π«µ°ûJ , ºµëà∏d áàHÉãdG èeGÈdGh äÉ«›ÈdG , ôeGhC’Gh ôeGhC’Gh Úeóîà°ùŸGh äÉæFÉµdG
 ∫OÉÑJ  øe  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  Úµªàd  áàHÉãdG  èeGÈdGh  äÉ«›ÈdG  ,  ºµëàdG  IQGOEGh
 èeGôHh , á«Hƒ°SÉ◊G  π«¨°ûàdG áª¶fCG  äÉ«›ôH , ¢†©ÑdG É¡°†©H ™e π°UGƒàdGh äÉfÉ«ÑdG
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG Úµªàd á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd äÉ«›ÈdG π«¨°ûJ
 , äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCGh , äÉjQÉ£ÑdGh , äGÒeÉµdG , ¢†©ÑdG É¡°†©H ™e π°UGƒàdG øe
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 Iõ¡LCÓd  ábÉ£dG  IQGOEG  Iõ¡LCGh  á```bÉ£dG  º````«°SôJh  ,  äÉ````jQÉ£ÑdG  ,  äÉjQÉ£ÑdG  äÉ¶aÉM
 , á∏≤æàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ≈∏Y á°VhôØŸG Ωƒ°SôdGh ,  º«°SÎdG ,  á∏≤æàŸG á«fhÎµdE’G
 ,  á«FÉHô¡µdG  iƒ≤dG  ±QÉ°üeh  ,  á```∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd  IóYÉ≤dG  øë°T  Iõ¡LCGh
 á«FÉHô¡µdG  äÉjQÉ£ÑdG  Iõ¡LCGh  ,  »````µ∏°SÓdG  øë°ûdG  ä’ÉM ,  »```LQÉÿG  øë°ûdG  Iõ¡LCGh
 äGƒÑY , ádƒªëŸG ábÉ£dG QOÉ°üeh øë°û∏d á∏HÉ≤dG äÉjQÉ£ÑdG Gójó–h , øë°û∏d á∏HÉ≤dG
 ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ™e  É¡eGóîà°S’  øë°û∏d  á∏HÉ≤dG  á«LQÉÿG  äÉjQÉ£ÑdG
 ,  á«fhÎµdE’Gh  á«FÉHô¡µdG  äÓ°UƒŸG  ,  á«FÉHô¡µdG  äÉØ«µŸGh  ,  äÉjQÉ£ÑdG  øë°T  Iõ¡LCGh
 ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd É°ü«°üN áØ«µŸG  äÓeÉ◊Gh  ¢SÉ«cC’Gh ,  IQó≤dG  äÉØ«µe
 ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉ¶aÉ◊Gh  á«Ø∏ÿG  ΩRôdGh  ,  ä’É◊G  »`ah
 ájÉª◊G »£¨Jh , á°UGÎŸG ìGƒdC’Gh , á∏≤æàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á≤∏©àŸG äÉ¶aÉ◊Gh
 Iõ¡LCÓd á«ªbôdG á«©ª°ùdG äÓ°UƒdG ,  á∏≤æàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á≤∏©àŸG ä’É◊Gh
 á∏eÉ◊G  ä’É◊Gh  ,  ∂HÉ°ûŸGh  ,  á©°SGƒdG  äÉbÉ£ædGh  ,  ¢UÉî°TC’Gh  ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G
 ,  ádÉ≤ædG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ìGƒdCG  ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd  É°ü«°üN  áªª°üŸG
 ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  »µdÉeh  ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd  »∏«dódG  õeôdGh
 , äÓ°UƒŸGh äÓHÉµdGh »FÉHô¡µdG äƒ°üdG , á∏≤æàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd ó©H øY ºµëàdG
 ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’ÉH  á°UÉÿG  ΩÉëàd’G  äÉ£fih  ,  á«©ª°ùdG  ÚKóëàŸGh
 ,  ájô°üÑdG  äGQÉ°TE’G  ∫É°SQEG  πLCG  øe äÓÑµdG  ,  π«°UƒàdG  äÓÑc  ,  á«FÉHô¡µdG  äÓÑµdGh
 Iõ¡LC’Gh , á«©ª°ùdG äÓ°SôŸGh , á«©ª°ùdG äÓÑ≤à°ùŸGh , á«∏ÑµdG äÓ°UƒŸGh ábÉ£dG äÓÑc
 äGQÉ°TE’G ∫ÉÑ≤à°SG Iõ¡LCGh , ¢SCGôdG ≈∏Y ÖcôŸG …ƒjó«ØdG ¢Vô©dGh , á«µ∏°SÓdG á«£«ëŸG
 , äGQÉ°TE’Gh äƒ°üdG øe ï°ùædG ¢VGôZC’ á«µ∏°SÓdG äÓÑ≤à°ùŸGh äÓ°SôŸGh , á«fhÎµdE’G
 äÉ«›ôH  ,  ájOÉŸG  äÉcô◊G  ó°Uôd  QÉ©°ûà°S’G  Iõ¡LCGh  ,  á«FÉHô¡µdG  QÉ©°ûà°S’G  Iõ¡LCG
 á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQE’
 , π≤æàŸG Ö∏£dG á©«ÑW »`a äÉ«›ÈdG , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY ájô°üÑdGh
 äGQÉ°TE’Gh  ,  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  ,  Qƒ°üdÉH  á°UÉÿG  á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈdGh  ,  SIM  äÉbÉ£H
 , äÉØ∏ŸG º°SÉ≤J äÉ«›ôH , ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉ«›ôH , ¢Uƒ°üædGh , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG
 Qƒ°üdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G ∫OÉÑàdG πLCG øe ä’É°üJ’G äÉ«›ôH
 ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdGh  á∏≤æàŸG  ä’É°üJ’Gh  Üƒ°SÉ◊G  ÈY  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh
 áeRÓdG äÉ«›ÈdGh , äÉfÉ«ÑdG áæeGõe äÉ«›ôHh , á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOEG èeÉfôHh
 , Qƒ°üdG ∫É°SQEGh , »°VGÎa’G ™ªàéŸG ™e πYÉØàdGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi IQGOE’
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 , äÉfÉ«ÑdGh , ƒjó«ØdGh , á«°ùª°ûdG Qƒ°üdGh , ƒjó«ØdGh á«FôŸG á«©ª°ùdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh
 èeÉfôH  ,  äÉeƒ∏©ŸGh  ,  ä’É°üJ’Gh  ,  äÉfÓYE’Gh  ,  äÉ≤«∏©àdGh  ,  πFÉ°SôdGh  ,  ¢Uƒ°üædGh
 øcÉeC’Gh Úeóîà°ùŸG ™e πYÉØàdGh , ™bƒŸG ≈∏Y Qƒã©dGh Ωóîà°ùŸG ™bƒe º°SÉ≤Jh ¢VôY
 èeÉfôHh  ,  (CRM)  øFÉHõdG  ™e  äÉbÓ©dG  IQGOEG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdGh  ,  iôNC’G
 Ò°ù«àH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , á∏°SGôŸG äÉ«›ôHh , ∂∏¡à°ùŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ
 ∫GƒeC’G  ™ªL  äÉeóÿ  äÉ«›ôH  ,  äÉYÈàdGh  ∫GƒeC’G  ™ªL  ™jRƒJh  πjƒ“h  Ö«JôJh
 äƒ°üdG Ò°ù«J »`a áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdGh , ‹ÉŸG ´ÈàdG äÉeóNh á«fhÎµdE’G ájÒÿG
 πFÉ°SôdGh  ,  ájƒjó«ØdG  äÉŸÉµŸGh  ,  á«ØJÉ¡dG  äÉŸÉµŸGh  (VOIP) âfÎfE’G  ∫ƒcƒJhôH  ÈY
 äGó©e  ,  âfÎfE’G  ÈY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóNh  ,  ájQƒØdG  πFÉ°SôdGh  ,  á«°üædG
 äÉfÉ«ÑdGh  ,  ƒjó«ØdG  π≤f  Úµ“h  ådÉK  ±ôW  øe  Ò¨dG  ≈dEG  PÉØædG  Òaƒàd  ä’É°üJ’G
 ∞JGƒ¡dG  ≈dEG  PÉØædGh  π≤æàŸG  ∞JÉ¡dG  äÉµÑ°Th  ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ÈY  äƒ°üdGh
 , É¡H á°UÉÿG á«µ∏°SÓdG ájƒjOGôdG AGõLC’Gh IóYÉ≤dG ∫ÉÑ≤à°S’Gh ∫É°SQE’G äÉ£fi , á∏≤æàŸG
 , ∫É°SQE’G äGQGO , ä’GóÑdGh , äGÒ°ùŸGh , äÉfÉ«ÑdG äGQôµeh , äÉfÉ«Ñ∏d äÓÑ≤à°ùŸG äÓ°SôŸGh
 Iõ¡LCGh , äÉeóîŸGh , π≤æàŸG »HÉë°ùdG π«ª©dGh , á«Hƒ°SÉ◊G äGó©ŸGh , á∏eÉµàŸG äGQGódGh
 äGQGO  ,  …ƒjOGôdG  OOÎdG  äGQÉ°TEG  äÉ÷É©e  ,  äGQÉ°TEÓd  á«ªbôdG  äÉ÷É©ŸGh  ,  ∫É°SQE’G
 ,  ácô◊G  »`a  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  ácô◊G  »`a  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  π≤æàŸG  πjƒëàdG
 , ájƒjOGôdG ÅfGƒŸG , á«FÉædG ÅfGƒŸG »`a »FÉHô¡µdG ºµëàdG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ºµëàdG Iõ¡LCG
 äÉµÑ°ûdGh ,  ä’É°üJ’G äÉ≤«Ñ£J äÉ«›ôH ,  á«fhÎµdE’G ájƒjOGôdG äÉfƒµŸG ,  äÉ«FGƒ¡dG
 äÉHGƒÑdGh á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh äÉfÉ«Ñ∏d äÓÑ≤à°ùŸG äÓ°SôŸG º°†J »àdG á∏≤æàŸG á«°SÉ°SC’G
 äGó©ŸGh ∫É°üJ’G äÉ«›ôH , ƒjó«ØdGh á«Jƒ°üdG , É¡JQGOEGh É¡dÉ°SQEGh äÉfÉ«ÑdG ™ªL πLCG øe

. âfÎfE’G ≈dEG PÉØædG ÒaƒJ πLCG øe á«Hƒ°SÉ◊G á«Hƒ°SÉ◊G

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóNh  á«bƒ°ùdG  çƒëÑdG  ÒaƒJh  èjhÎdGh  ¿ÓYE’Gh  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN
 ∫ÉªYC’G äÉeóNh , ä’É°üJ’Gh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≥jôW øY øjôNB’G äÉeóNh ™∏°S õjõ©J
 äÉeóNh , øjôNBÓd §FÉ°SƒdG AGô°Th ΩÓYE’G §FÉ°Sƒd §«£îàdG Gójó–h , äÉfÓYE’Gh
 ™jRƒJh IQGOEG  πLCG  øe ,  äÉfÓYE’G  AGOCG  ™Ñààd  á«fÓYE’G  äÉeóÿG ,  äÉfÓYE’Gh  ∫ÉªYC’G
 ≥«≤–h  ,  á«fÓYE’G  äÉfÉ«ÑdG  OGóYEGh  ,  á«fÓYE’G  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  ,  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh
 Ò°ù«J , ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódG ä’É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉfÓYEÓd πãeC’G AGOC’G
 ,  ä’É°üJ’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≥jôW  øY  ±GôWCÓd  äÉéàæŸGh  äÉeóÿG  ™«Hh  ∫OÉÑJ
 á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  øe  á©°SGh  áØFÉW  øª°†àJ  »àdG  âfÎfE’G  ÈY  áFõéàdG  äÉeóN
 ≥FÉ≤◊G Iõ¡LCGh á«ªbôdG §FÉ°SƒdG Ëó≤Jh , ájó¡dG äÉbÉ£Hh iôNC’G äÉcô°ûdÉH á°UÉÿG
 ™∏°ùdG »©FÉÑd á«fhÎµdE’G ¥Gƒ°SC’G ÒaƒJ , äÉfÉ«ÑdGh »°VGÎa’G iƒàëŸGh á«°VGÎa’G
 äÉµÑ°Th , øjÎ°ûŸG ™e Ú©FÉÑdG π«°Uƒàd á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG ÒaƒJh , äÉeóÿG hCG/h
 , äÉeƒ∏©ŸG ™jRƒJh ¿ÓYE’G äÉeóN , ∞«XƒàdG äÉeóNh ∞«XƒàdGh , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G
 á«Hƒ°SÉ◊G áµÑ°ûdG ≥jôW øY áØæ°üe á«fÓYEG áMÉ°ùe ôaƒJ »àdG , ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y
 åëÑdG  øµÁ  äÉfÉ«H  óYGƒbh  âfÎfE’G  ≈∏Y  á«Hƒ°SÉM  äÉfÉ«H  óYGƒb  ÒaƒJ  ,  á«ŸÉ©dG
 áYƒaóŸG  ájó¡dG  ábÉ£H  äÉeóNh ,  á«Ø«æ°üàdG  äÉØæ°üŸG  ∫É› »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y É¡«a
 ÉgQÉÑàYG  øµÁ  »àdG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  äGOÉ¡°T  QGó°UEGh  ,  ¢Uƒ°üÿG  ¬Lh  ≈∏Y  ,  É≤Ñ°ùe
 ,  ájÒÿG ∫ÉªYC’ÉH  ΩÉ©dG  »YƒdÉH  ¢Vƒ¡ædG  Éª«°S  ’h ,  ájÒÿG äÉeóÿG ,  äÉeóN hCG  ™∏°S
 äÉ≤HÉ°ùŸG  Ëó≤Jh  ,  á«fÉ°ùfE’G  á£°ûfC’Gh  á«©ªàéŸGh  á````eÉ©dGh  á«```Yƒ£àdGh  á````jÒÿG
 Ú°ùëàdG  »`a  πNóJ  »àdG  äÉYÉª÷Gh  OGôaC’G  ™«é°ûJh  ICÉaÉµe  ,  õaGƒ◊G  íæe  èeGôHh
 á«©ªàéŸGh  áeÉ©dGh  á«Yƒ£àdGh  ájÒÿGh  ájÒÿG  áeóÿGh  »JGòdG  º«∏©àdGh  ,  »JGòdG
 äGôgÉ¶àdGh  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  »YGóHE’G  πª©dG  äÉéàæe  º°SÉ≤Jh  á«fÉ°ùfE’G  á£°ûfC’Gh
 äÉ«©ª÷G äÉeóN , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ äGó©ŸGh äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ∫É› »`a
 ,  á∏≤æàŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈdG  ôjƒ£J ∫É› »`a  äÉcô°ûdGh  Ú«æ¡ŸG  ídÉ°üÃ ¢†¡æJ  »àdG
 ≥jƒ°ùà∏d  èjhÎdG  äÉeóNh  ,  âfÎfE’G  ÈY  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  øY  ¿Ó```YE’Gh
 äÉeóÿGh ™∏°ù∏d èjhÎdGh ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódGh , ¥ƒ°ùdG »`a çƒëÑdG äÉeóNh ¿ÓYE’Gh
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 ,  á°UÉÿG çGóMC’G  »`a  ƒjó«ØdGh  Qƒ°üdG  äGó©e ÒaƒJ  ≥jôW øY iôNC’G  ¿Gó∏ÑdG  »`a
 ó≤Yh Ö«JôJh , á«éjhÎdG çGóMCÓd ô°TÉÑŸG »ªbôdG ƒjó«Ø∏d á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG ÒaƒJ
 ≥jôW øY ¿ÓYE’Gh ,  á«fÓYE’G hCG  á«éjhÎdG hCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd á°UÉN äGôgÉ¶J
 çGóMC’Gh ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh É¡d èjhÎdGh ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh , á«fhÎµdE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh
 »`a ájQÉŒ ¢VGôZC’ äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸGh çGóMC’G º«¶æJ , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’ÉH á≤∏©àŸG
 äÉYÉæ°Uh , Úµ∏¡à°ùª∏d á«fhÎµdE’G äÉYÉæ°üdG , »°VGÎa’G ™bGƒdGh , »∏YÉØàdG ¬«aÎdG
 ¢SCGôdG Iõ¡LCGh »°VGÎa’G ™bGƒdG äGP âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG øjõîJ äÉeóNh , ƒjó«ØdG
 π«dódG  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJ  ,  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdGh  iƒàëŸGh  ÜÉ©dC’Gh  IQƒ£àŸG  ≥FÉ≤ë∏d
 äÉbÓ©dG IQGOEGh , ÊhÎµdE’G êƒdÉàµdG äÉeóNh , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY »`ØJÉ¡dG
 »àdG  á«fhÎµdE’G  ≥aGôŸG  ÒaƒJ ,  IQÉ°ûà°S’Gh ájQÉéàdG  IóYÉ°ùŸG  äÉeóNh ,  øFÉHõdG  ™e
 OQGƒŸGh  äÉeóÿG  »eó≤eh  ájQÉéàdG  äÉª¶æŸG  ¿CÉ°ûH  Úeóîà°ùŸG  äÉ≤«∏©J  øª°†àJ
 , á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ≥jôW øY øjôNBÓd äÉfÓYE’G ô°ûfh , ¿ÓYE’G äÉeóNh iôNC’G
 äÉeóÿG øe IOÉØà°S’Gh QÉµàH’Gh , ájÉYódG äÓªM IQGOEG Gójó–h , á``jÉYódG äÉ```eóNh
 , ∂∏¡à°ùŸG äÓ«°†ØJ øY åëÑdGh ,  á«fÓYE’G äÓª◊Gh ,  á«≤jƒ°ùàdG çƒëÑdGh ,  ≈∏ãŸG
 ájƒjó«ØdG  äÉfÓYE’G  ™jRƒJ  ≥jôW  øY  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  õ```jõ©J  ,  π«```∏ëàdGh
 ,  øjôNBÓd ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh ,  ™ÑààdGh ,  ádhó÷Gh ,  äÉfÓYE’G äÉeóNh ,  âfÎfE’G ≈∏Y
 á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈∏Y äÉfÓYEG ™°Vh , ¿ÓYE’Gh ΩÓYE’G º«gÉØeh §£N ò«ØæJh OGóYEG
 , âfÎfE’G ÈY äÉfÓYE’G Ú°ù–h ±Gó¡à°SG Gójó–h , äÉfÓYE’G äÉeóNh , øjôNBÓd
 ∫ÉªYC’G äÓ«∏–h ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG øY ÆÓHE’G Gójó–h , ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOEGh
 QhÉ°ûàdGh , ÖJÉµŸG ∞FÉXhh ∫ÉªYC’G IQGOEG , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódG ä’É› »`a
 , §FÉ°SƒdG AGô°Th §FÉ°SƒdG øY åëÑdG äÉeóNh , ≥jƒ°ùàdG á£°ûfCÉH ≥∏©àj Éª«a …QÉéàdG
 ájQÉŒ ádOCG ÒaƒJ , Ò¨∏d á«fÓYE’G OGƒŸG º«ª°üJh , á```jQÉéàdG á```eÓ©dG ™``e QhÉ```°ûàdGh
 ∞MÉàŸG  ,  ¢übôdG  …OGƒfh  ìQÉ°ùŸGh  ΩÓaC’Gh  »gÉ≤ŸGh  ºYÉ£ŸG  øª°†àJ  âfÎfE’G  ≈∏Y
 áeÉ©dG áë∏°üŸÉH ¢Vƒ¡ædG , á«YÉªàL’Gh á«aÉ≤ãdG ä’ÉéŸG øe ÉgÒZh á«æØdG ¢VQÉ©ŸGh
 ∫É› »`a …QÉéàdG QhÉ°ûàdG , âfÎfE’G áµÑ°T ≈dEG PÉØædÉH á≤∏©àŸG ÉjÉ°†≤dÉH »YƒdG AÉcPEGh
 ÒZ äÉª¶æeh , ájQÉéàdG äÉfÉ«µdG Úµªàd ∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°SG äÉeóNh ä’É°üJ’G
 PÉØædG  áMÉJE’ èeGÈdG IQGOEGh  ,  º«¶æJh ôjƒ£J πLCG  øe á«ëHQ ÒZ äÉª¶æeh á«eƒµM

. á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ÈcC’G
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ,  ™aO  äGQÉ«Nh  áæeBG  ájQÉŒ  äÓeÉ©e  ôaƒJ  »gh  ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG  á÷É©e  äÉeóN
 âfÎfE’G äÉµÑ°T »eóîà°ùŸ ÒJGƒØdÉH á°UÉÿG ™aódG äÉfÉ«H ∫É°SQEGh á«fhÎµdE’G á÷É©ŸG
 ,  ¢VGÎb’G  ábÉ£H  ,  ¿ÉªàF’G  ábÉ£H  ,  á«fhÎµdE’G  ∫GƒeC’G  π≤f  äÉeóN ,  ä’É°üJ’Gh
 ÒaƒJh  ,  äÓeÉ©ŸG  á÷É©e  äÉeóNh  ájQÉéàdG  äÉeóÿGh  ,  ÉjGó¡dG  á÷É©e  äÉeóNh
 , äÉYƒaóŸG á÷É©e äÉeóNh á«dÉŸG äÉeóÿGh øjôNB’G IóFÉØd ÊhÎµdE’G ™aódG äÉeóN
 , äÉ``YÈàdGh ∫Gƒ``eC’G ™``ªL ™``jRƒJh π``jƒ“ Ö``«JôJh ô``«°ù«J , á```«dÉŸG äÓ```eÉ©ŸG äÉ```eóN

. ‹ÉŸG íæŸG äÉeóNh á«fhÎµdE’G ájÒÿG ∫GƒeC’G äÉeóN

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 ,  á«ªbôdG  Qƒ°üdG  äÉØ∏Ÿ  ÊhÎµdE’G  ∫É°SQE’G  Gó``jó–h ,  ƒjó«ØdG  º°SÉ≤Jh  Qƒ°üdG  º°SÉ≤J
 ,  ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G »eóîà°ùe Ú```H  á```jô°üÑdG  á«```©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh ƒjó«ØdG áWô°TCGh
 ,  ä’É```°üJ’G äÉ```eóNh , á«```fhÎµdE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G  â```ÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG  PÉØ``ædG  Ò```aƒJh
 ,  Qƒ```°üdGh  Ωƒ```°SôdGh  π```FÉ°SôdGh  äÉ```fÉ«ÑdGh  á```«fhÎµdE’G  §FÉ°Sƒ∏d  ÊhÎµdE’G  ∫É°SQE’G
 ¿CÉ°ûH π°UGƒà∏d âfÎfE’G ≈∏Y äÉjóàæe ÒaƒJh , äÉeƒ∏©ŸGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh
 π≤æJ  »àdG  âfÎfE’G  ÈY  ä’É°üJ’G  äÓ°Uh  ÒaƒJ  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒŸG
 PÉØædG Ò°ù«J , iôNC’G á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ™bGƒŸG ≈dEG âfÎfE’G »∏ª©à°ùeh á∏≤æàŸG Iõ¡LC’G
 ΩÉ¶f  ÈY  ådÉãdG  ±ô£dG  øe  iôNC’G  äÉjƒàëŸG  ≈dEG  hCG  Ò¨∏d  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  ≈dEG
 äÉMƒdh ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉeóNh âfÎfE’G ≈∏Y á°TOQódG äÉYÉb ÒaƒJ , »ŸÉY π«é°ùJ
 , iôNC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°T hCG  âfÎfE’G ÈY áYGPE’G äÉeóNh , á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’G
 PÉØædG ÒaƒJh , á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G äÉeóNh (VOIP) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ÈY äƒ°üdGh
 Éeh »YÉªàL’G øjƒµàdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ä’É› »`a á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG
 ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’Gh , äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤Jh AGô¶ædG ÚH äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤J äÉeóNh , ∂dP ≈dEG
 , âfÎfE’G »eóîà°ùe ÚH á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh á«ªbôdG Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ
 Qƒ°ü∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , óædG ≈dEG óædG øe Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh ä’É°üJ’G
 ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  ƒjó«ØdGh  ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  ,  ƒjó«ØdGh  á«FôŸGh  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh
 äÉeóNh , äÉeƒ∏©ŸGh , ä’É°üJ’Gh , ä’É°üJ’Gh , äÉfÓYE’Gh , πFÉ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh
 ƒjó«Ø∏d  »≤aóàdG  åÑdGh  »≤aóàdG  åÑdG  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πLCG  øe  á°TOQódG  ±ôZ
 äÉeóNh  ,  âfÎfE’G  ÈY  »∏YÉØàdG  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdGh
 ÒaƒJh , äÉfÉ«ÑdGh »°VGÎa’G ™bGƒdG iƒàëŸ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ä’É°üJ’G
 ∫É›  »`a  Úeóîà°ùŸG  ÚH  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  πLCG  øe  á«fhÎµdE’G  äÉfÓYEÓd  äÉMƒd
 ≥∏©àj Éª«a »æ≤àdG ºYódG äÉeóN Ëó≤J , ájƒjó«ØdG äGô“DƒŸG äÉeóNh áeÉ©dG áë∏°üŸG
 äGô“DƒŸG , ájƒjó«ØdG äGô“Dƒª∏d äGó©ŸGh ≥aGôŸG ÒaƒJ , ä’É°üJ’G äGó©e ΩGóîà°SÉH
 äGQÉ°TE’Gh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑàd Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G ≈∏Y »©ªà› ióàæe ÒaƒJ , ó©H øY
 , äÉeƒ∏©ŸG hCG , á«¡«aÎdG äÉjƒàëŸGh , »∏©ØdG âbƒdG »`a QÉÑNC’Gh ájƒjó«ØdGh á«©ª°ùdG
 ,  ä’É°üJ’G  äÉeóNh á«YÉªàL’G  äÉµÑ°ûdG  »`a  •Gôîf’Gh  á«°VGÎaG  äÉ©ªà› øjƒµàd
 ∞JÉ¡dG  ä’É°üJG  äÉeóNh ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ÈY ∫ÉÑ≤à°S’G  äÉeóNh äÉfÉ«ÑdG  ∫É°SQEG
 , ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉeóNh , ó©H øY ájƒjó«ØdG äGô“DƒŸG , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdGh , π≤æàŸG
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 Ωƒ°SôdGh ¢Uƒ°üædG , ƒjó«ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°ü∏d ÊhÎµdE’G ∫OÉÑàdGh
 ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’Gh , ä’É°üJ’Gh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY É¡«dEG PÉØædG øµÁ »àdG á«fÉ«ÑdG
 á«∏«°UƒJ , âfÎfE’Gh ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG PÉØædG ÒaƒJ , á©LÎ°ùŸG äÉfÉ«ÑdG º«∏°ùJh ôØéŸG
 ,  ä’É°üJ’G äÉeóN ∫É› »`a ájQÉ°ûà°S’Gh , ä’É°üJ’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ,  âfÎfE’G

. ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY ≥FÉKƒdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫É°SQEG Gójó–h

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 iƒàëª∏d á«fhÎµdE’G á«∏YÉØàdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG , á«¡«aÎdG äÉeóÿG
 á«©ª°ùdGh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdGh  á«FôŸG  Qƒ°üdG  ,  Ò¨dG  iƒàfi  ,  Ωóîà°ùŸG  ≈∏Y  ±ô©ŸG
 äÉeóNh , ƒjó«ØdG ácQÉ°ûeh Qƒ°üdG º°SÉ≤J äÉeóN , áeÉ©dG áë∏°üŸG ∫É› »`a ájô°üÑdG
 á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’G äÉeóN Ò°ù«J , á«¡«aÎdG äÉeóÿGh , øjôNBÓd ÊhÎµdE’G ô°ûædG
 ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  hCG  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  É¡jODƒJ  »àdG  ÜÉ©dCÓd  ±GôWC’G  IOó©àeh
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY ƒjó«ØdG ÜÉ©dCGh á«fhÎµdE’G Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ
 äÉ¡÷Gh  ƒjó«ØdÉH  á≤∏©àŸG  çGóMC’G  Ò°ù«Jh  äÉ≤HÉ°ùŸG  AGôLEGh  Ö«JôJ  ,  ∫É°üJ’G  hCG
 ,  äÉ«›ÈdG …Qƒ£Ÿ âfÎfE’G  ≈∏Y áMÉàŸG  OQGƒŸG  ÒaƒJ ,  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  »`a  á∏YÉØdG
 äÉYƒªéŸGh OGôaC’G ™«é°ûJh ICÉaÉµe , ±QÉ©à∏d áªª°üŸG õFGƒ÷G íæe èeGôHh äÉ≤HÉ°ùŸGh
 äÉeóÿGh  ,  …ÒÿG  πª©dGh  »JGòdG  ≥«≤ëàdGh  »JGòdG  Ú°ùëàdG  »`a  ¿ƒcQÉ°ûj  »àdG
 πª©dG  äÉéàæe  º°SÉ≤Jh  á«fÉ°ùfE’G  á£°ûfC’Gh  á«©ªàéŸGh  áeÉ©dGh  á«Yƒ£àdGh  ájÒÿG
 OGƒŸG ô°ûfh , äÉ«›ÈdG …Qƒ£Ÿ õFGƒ÷G íæe èeGôHh äÉ≤HÉ°ùŸG ájÉYQh º«¶æJ , »YGóHE’G
 á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh , ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf Gójó–h , á«ª«∏©àdG
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 á«°SGQO  äÉ≤∏Mh  á«°SGQO  äGQhO  ,  äGô“DƒŸG  º«¶æJh  OGóYEG  á°UÉNh  á«ª«∏©àdG  äÉeóÿGh
 âfÎfE’Gh »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ≥jƒ°ùàdG , ájÉYódG ä’É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y ÖjQóJh
 ,  á«fhÎµdE’G  äÓéŸG  ,  É¡H  π°üàj  Éª«a  IQhódG  OGƒe ™jRƒJh  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh
 É````gOóëj  »````àdG  äÉ````jƒàëŸG  ∂````dP  »````a  É`````Ã  (  äÉfhóŸG)  á«fhÎµdE’G  äÉfhóŸG  Gójó–h
 ¬«aÎdGh  á«°VGÎa’G  ≥FÉ≤◊G  ÜÉ©dCG  ÒaƒJ  »gh  ,  á«¡«aÎdG  äÉeóÿGh  ,  Ωóîà°ùŸG
 ≥FÉ≤◊G  äGP  ÜÉ©dC’G  Gójó–h  ,  á«¡«aÎdG  äÉeóÿG  ,  »°VGÎa’G  iƒàëŸGh  »∏YÉØàdG
 ÜÉ©dC’G Gójó–h , ¬«aÎdG äÉeóNh , Rõ©ŸG ™bGƒdG iƒàfih »∏YÉØàdG ¬«aÎdGh IRõ©ŸG
 á«Hƒ°SÉM áÑ©d ÒaƒJ ,  §∏àîŸG  iƒàëŸGh ,  »∏YÉØàdG  ¬«aÎdGh ,  á£∏àîŸG  ≥FÉ≤◊G  äGP
 ÈY »°VGÎa’G ™bGƒdG ÜÉ©dCG ÒaƒJh , áµÑ°ûdG ¥É£f ≈∏Y áµÑ°ûdG »eóîà°ùe ΩGóîà°S’
 á£∏àîŸG ≥FÉ≤◊G ÜÉ©dCG ÒaƒJh , âfÎfE’G ≈∏Y áKóëŸG ≥FÉ≤◊G ÜÉ©dCG ÒaƒJh , âfÎfE’G
 º«¶æJ , âfÎfE’G ≈∏Y ƒjó«a ÜÉ©dCG ÒaƒJ »gh , á«¡«aÎdG äÉeóÿGh , âfÎfE’G ÈY
 á«cÓ¡à°S’G  äÉ«fhÎµdE’Gh  »°VGÎa’G  ™bGƒdGh  »∏YÉØàdG  ¬«aÎdG  ∫É›  »`a  ¢VQÉ©e
 á«ª«∏©àdG  äGô“DƒŸG  º«¶æJh  ,  á«ª«∏©J  hCG  á«aÉ≤K  ¢VGôZC’  á«¡«aÎdG  äÉYÉæ°üdGh
 , á«ª«∏©J ¢VGôZC’ äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ∫É› »`a çGóMC’Gh ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh , Égò«ØæJh
 âfÎfEGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG ä’É› »`a á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh äGô“DƒŸG º«¶æJh OGóYEGh
 »`a ÖjQóàdG , ä’É°üJ’Gh ájÉYódG äÉ«LƒdƒæµJh º«ª°üàdG ∫É› »`a ÖjQóàdG , AÉ«°TC’G
 äÓéŸG , ∫ÉªYC’Gh ≥jƒ°ùàdGh ájÉYódÉH á≤∏©àŸG á«é«JGÎ°S’G §FÉ°Sƒ∏d §«£îàdG ∫É›
 , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh ≥jƒ°ùàdGh , äÉfÓYE’G øª°†àJ »àdG äÉfhóŸG Gójó–h , á«fhÎµdE’G
 , ô°ûædG äÉeóNh , ¬«aÎdG ∫É› »`a á«fhÎµdE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG ó````YGƒb Ò```aƒJh
 ôjƒ°üàdG hCG/h »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG ÒLCÉJ , ø``jôNBÓd á```«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG ô```°ûfh
 äÉeóNh , ƒjó«ØdG áWô°TCGh Qƒ°üdG ∫OÉÑJh ôjôëàdGh π«ªëàdGh ôjƒ°üà∏d »`aGôZƒJƒØdG
 ô°TÉÑŸG ƒjó«ØdGh ô°TÉÑŸG ¬«aÎdG iƒàëŸ á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG ÒaƒJ Gójó–h , ¬«aÎdG
 ¬«aÎdGh  áaÉ≤ãdG  ä’É›  »`a  á«M  äGô“Dƒeh  ¢VQÉ©e  º«¶æJ  ,  á«¡«aÎdG  çGóMCÓd
 ,  âfÎfE’G  ≈∏Y ÜÉ```©dC’G  Ò```aƒJh  ,  á```jQÉŒ ÒZ ¢VGôZC’  »YÉªàL’G  »µÑ°ûdG  §HôdGh
 »∏YÉØàdG ¬«aÎdGh á«°VGÎa’G ≥```FÉ≤◊G  ÜÉ```©dCG  Ò```aƒJ »```gh , á```«¡«aÎdG äÉ````eóÿGh
 ≥FÉ≤M ÜÉ©dCG  ÒaƒJ »gh ,  ¬«aÎdG  äÉeóNh ,  ÜQÉéàdGh  »°VGÎa’G ™bGƒdG  iƒ```àfih
 ôaƒJ  »gh  ,  ¬«aÎdG  äÉeóNh  ,  ÜQÉéàdGh  iƒàëŸG  IOÉjRh  »∏YÉØàdG  ¬«aÎdGh  áeó≤àe
 , áÑ°ùàµŸG äGÈÿGh §∏àîŸG ™bGƒdG iƒàfih »∏YÉØàdG ¬«aÎdGh á£∏àfl ≥FÉ≤M ÜÉ©dCG
 ôjƒ£Jh ΩGó````îà°SG ™```«é°ûJ π```LCG  ø``e äÉ```≤HÉ°ùŸG º```«¶æJh ó```jó–h , ¬````«aÎdG äÉ```eóN
 ,  á«cÓ¡à°S’G äÉ«fhÎµdE’Gh ,  Rõ©ŸG  ™bGƒdGh ,  »°VGÎa’G ™bGƒdGh ,  »∏YÉØàdG  ¬«aÎdG
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 ¢VGôZCÓd çGóMCGh ¢VQÉ©e º«¶æJ , ájƒjó«ØdG ÜÉ©dCÓd á«¡«aÎdG äGó©ŸGh äÉ«›ÈdGh
 ™bGƒdGh , Üƒ°SÉ◊Gh ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG äÉ«›ôH êÉàfEGh , á«¡«aÎdG hCG á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdG
 áÑ©d  äÉeóN  ,  á¡LGƒdG  äÉeóN  ≈∏Y  ™bGƒdG  IOÉjRh  ,  á¡LGƒdG  äÉeóNh  ,  »°VGÎa’G
 áMÉàŸG IRõ©ŸG ≥FÉ≤◊G áÑ©d äÉeóNh , Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ÈY áeó≤ŸG á«°VGÎa’G ™FÉbƒdG
 á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’Gh á«fhÎµdE’G Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG ÒaƒJ , Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T øe âfÎfE’G ≈∏Y
 äÉ«›ôH êÉàfEGh , »°VGÎa’G ™bGƒdG »`a ƒjó«a êÉàfEG , ™bGƒdG »`a …ƒjó«ØdG êÉàfE’G IOÉjRh
 ,  á«¡«aÎdG äÉeóÿGh ,  âfÎfE’G ≈∏Y ÜÉ©dC’G  äÉ«›ôH ÒaƒJh ,  Üƒ°SÉ◊Gh  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCG
 ,  IOó©àŸG  §FÉ°Sƒ∏d  á«¡«aÎdG  äÉ«›ÈdG  êÉàfEG  äÉeóNh  á«∏YÉØJ  ÜÉ©dCG  ô``«aƒJ  »````gh
 ´GóHE’Gh  ôjƒ£àdG  á©«ÑW  »`a  á«¡«aÎdG  äÉeóÿGh  §FÉ°SƒdG  Oó```©àŸG  êÉ```àfE’G  äÉ````eóN
 äÉeóNh , »∏YÉØàdG ¬«aÎdGh , §FÉ°SƒdG Oó©àe ¬«aÎdG iƒàëŸ êÉàfE’G ó©H Éeh êÉàfE’Gh
 , âfÎfE’G ≈∏Y »°VGÎa’G ™bGƒdG äÉÄ«H ÒaƒJh , á«¡«aÎdG äÉeóÿG ÒaƒJh , ¬«aÎdG
 , É¡«a åëÑdG øµÁ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh åëÑdG ádOCG ø````e á«``¡«aÎdG äÉ```eƒ∏©ŸG ô```«aƒJh
 Qƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh á«fhÎµdE’G ≥```FÉKƒdGh , ¢ü``ædG ∂dP »````a É```Ã
 ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ≥jôW  øY  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉeƒ∏©ŸGh  á«aGôZƒJƒØdG
 øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd á£°ûfCGh èeGôHh ¢VQÉ©e º«¶æJh ºYOh º«¶æJ
 ,  ä’É°üJ’G  hCG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY  ájƒjó«ØdG  ÜÉ©dC’Gh  á«fhÎµdE’G  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG
 ÜÉ©dCG »`a á∏YÉØdG äÉ¡÷Gh ƒjó«ØdÉH á≤∏©àŸG çGóMC’G Ò°ù«Jh äÉ≤HÉ°ùŸG AGôLEGh Ö«JôJ
 äÉYÉæ°üdGh , »°VGÎa’G ™bGƒdGh »∏YÉØàdG ¬«aÎdG ∫É› »`a ¢VQÉ©e º«¶æJ , Üƒ°SÉ◊G
 äGô“DƒŸG º«¶æJh º¶æJ á«ª«∏©J hCG á«aÉ≤K ¢VGôZC’ Úµ∏¡à°ùª∏d á«¡«aÎdGh á«fhÎµdE’G
 , á«ª«∏©J ¢VGôZC’ äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ∫É› »`a äGôgÉ¶àdGh ¢VQÉ©ŸG º¶æJ »àdG á«ª«∏©àdG
 ™bGƒdG É«LƒdƒæµJ øY π````jõæà∏d á```∏HÉb Ò```Z äGQƒ````°ûæe ¢Vô````©j »```fhÎµdEG ™````bƒe ô````«aƒJ
 É«LƒdƒæµJ øY πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ äGQƒ°ûæe º°†j ÊhÎµdEG ™bƒe ÒaƒJh , »°VGÎa’G
 ¬«aÎdGh  ,  á«aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’Gh  ,  ÖjQóàdG  ÒaƒJh  ,  º«∏©àdGh  ,  Rõ©ŸG  ™bGƒdG
 åÑdGh , á«fƒjõØ∏àdG Qƒ°üdGh , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ΩÓaC’G ôaƒJ »àdG á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh
 øY Ó°†a  ,  âfÎfE’G  ÈY §FÉ°SƒdG  IOó©àŸG  äÉØæ°üŸGh  ,  …ô°üÑdG  »©ª°ùdGh  ,  »µÑ°ûdG
 , »µÑ°ûdG åÑdGh , á«fƒjõØ∏àdG Qƒ°üdGh , ΩÓaC’ÉH á≤∏©àŸG äÉ«°UƒàdGh äÉ©LGôŸGh äÉeƒ∏©ŸG
 á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ô``«aƒJ , §``FÉ°SƒdG IOó``©àŸG äÉ``Øæ°üŸGh , …ô``°üÑdG »``©ª°ùdGh
 ä’É›  »`ah  ,  ¬«aÎdG  ∫É›  »`a  ¬«aÎdGh  ¬«aÎdG  ,  º«∏©àdG  ¢VGôZC’  á«fhÎµdE’Gh

. »©ªàéŸGh »YÉªàL’Gh »eó≤àdGh …ƒfÉãdG º«∏©àdG
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ©ªà› AÉ°ûfEG »gh , Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh äGó©ŸG ôjƒ£Jh º«ª°üJ
 ácQÉ°ûŸGh ,  äÉYÉªàL’Gh äÉYƒªéŸG º«¶æJ πLCG øe Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d á«°VGÎaG
 áaÉ°†à°SG á°UÉNh , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , á«YÉªàL’G ä’ÉéŸG »`a •Gôîf’Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a
 äÉ°ûbÉæŸGh çGóMC’G , äÉYÉªàL’G AGôLEGh º«¶æJ πLCG øe øjôNBÓd á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG
 äÉfÉ«ÑdG  á©«ÑW  »`a  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  á«∏YÉØàdG
 äÉëØ°üdGh  äÉYƒªéŸGh  á«°üî°ûdG  äÉYƒªéª∏d  á°ü°üîŸG  á«fhÎµdE’G  á«Ø°UƒdG
 ∂dP »`a ÉÃ , IOóëŸG äÉeƒ∏©ŸG hCG Ωóîà°ùª∏d áaô©ŸG äÉeƒ∏©ŸG øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G
 äÉeóNh , äÉfÉ«ÑdGh , äÉjƒàëŸGh , ¢Uƒ°üædGh , Qƒ°üdGh , ájƒjó«ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G
 âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  åëÑdG  äÉcôfi  ÒaƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G
 Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG É«LƒdƒæµàdG øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG ÒaƒJ , ä’É°üJ’Gh
 , …QÉéàdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeƒ∏©e øª°†àJ á«°üî°T äÉfÉ«H OÉéjEG øe §ÿG ≈∏Y
 π°UGƒàdG  »`a  ácQÉ°ûª∏d  IOó©àŸG  á«µÑ°ûdG  ≥aGôŸG  ÚH  É¡dOÉÑJh  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  π≤æd
 π°UGƒà∏d  äÉ«›ÈdG  Ò````aƒJh  ,  á«```YÉªàL’G  äÉµ```Ñ°ûdG  äÉ```HÉ°ùM  IQGOEGh  ,  »`````YÉªàL’G
 , Qƒ°üdGh , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh , »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G
 »gh , (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN …OQƒe äÉeóN , äÉfÉ«ÑdGh , äÉjƒàëŸGh , ¢Uƒ°üædGh
 ≥«Ñ£àdG  áeóN  Ωó≤e  ,  iôNC’G  äÉcô°ûdÉH  á°UÉÿG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  áaÉ°†à°SG
 , ¢Vô©dG , PÉØædG , π«ªëàdGôjô–h çGóëà°SG øe Úµªà∏d äÉ«›ÈdG Ωó≤j …òdG (ASP)
 , ΩÉªàg’ÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG Ò°ûJ »```àdG , á«```ë«°VƒàdG äÉ```¶MÓŸG , §```HôdG , »```≤aóàdG å````ÑdG
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 á«fhÎµdE’G  äÉeƒ∏©ŸG  hCG  ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÒaƒJ hCG  ,  ∫É°SQE’Gh ,  Úª°†àdG  ≈∏Y ≥«∏©àdGh
 áµÑ°T  ÈY  á«µÑ°T  áeóN  ÒaƒJ  ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  iôNCG  á≤jô£H
 ájƒ¡dG  äÉfÉ«H  ≈dEG  á«°üî°ûdG  ájƒ¡dG  äÉfÉ«H  π≤f  øe  Úeóîà°ùŸG  øµ“  âfÎfE’G
 åëÑdG ádOCG øe äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJh , IOó©àŸG á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG ™e É¡dOÉÑJh á«°üî°ûdG
 á«fhÎµdE’G ≥FÉKƒdGh ¢Uƒ°üædG ∂dP »`a ÉÃ , É¡«a åëÑdG øµÁ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh
 »FôŸG iƒàëŸGh , Qƒ°üdGh , á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh
 ÒZ á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉ«›ôH ÒaƒJ , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY , »©ª°ùdG
 ÈY á«fhÎµdEG ájQÉŒ äÓeÉ©e AGôLEG øe Úeóîà°ùŸG Úµ“ πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 áeóN OQƒe , ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T
 Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d äÉ«›ÈdG (API) äÉÑ∏£dG á›ôH á¡LGh øª°†àj …òdG äÉ≤«Ñ£àdG
 áeóîc  äÉ«›ÈdGh  ,  á«ŸÉY  á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  á«fhÎµdEG  ájQÉŒ  äÓeÉ©e  AGôLEÉH
 äGQÉ£NE’Gh  πFÉ°SôdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQE’  äÉ«›ôH  Ωó≤J  »àdG  äÉeóÿGh  (SAAS)
 âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  á«fhÎµdE’G  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  Ò°ù«Jh  á«fhÎµdE’G  äÉ¡«ÑæàdGh
 , ô°ûædG , π«∏–h ¢SÉ«bh IQGOEGh º«ª°üJ »`a ΩGóîà°SÓd äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , ä’É°üJ’Gh
 á«æ«ÑdG  á¡LGƒdG  øª°†àj  …òdG  ≥«Ñ£àdG  áeóN  OQƒe  ,  øjôNBÓd  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh
 ¢SÉ«bh  ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh  ™ÑàJh  IQGOEÉH  á≤∏©àŸG  äÉ«›ÈdGh  (API)  äÉÑ∏£dG  á›Èd
 ¢UÉÿG ÊhÎµdE’G á°üæŸG Ωó≤e , øjôNB’G øY ¿ÓYE’Gh ΩÓYE’G π≤fh §FÉ°SƒdG §«£îJ
 øjÎ°ûª∏d  ìÉª°ù∏d  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ á«Hƒ°SÉM èeGôH  ÒaƒJ  ,  âfÎfE’G  ÈY AGô°ûdÉH
 (PAAS) áeóîc á°üæŸG , äÉfÓYE’G ºFGƒb ™«Hh AGô°ûd á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’ÉH Ú©FÉÑdGh
 Ëó≤Jh äÉfÓYE’G ô°ûfh AGô°T »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH äÉ°üæe øª°†àJ »àdG
 º«ª°üJ hCG ™«H hCG AGô°T »`a áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN
 âfÎfE’G ≈∏Y ≥jƒ°ùàdGh äÉfÓYE’G øY ÆÓHE’Gh ò«ØæàdGh QÉµàH’Gh , º««≤Jh ™ÑàJ hCG IQGOEG hCG
 äÓªM IQGOEGh º«ª°üJ »`a áeóîà°ùŸG èeGÈdG ¢VôY  (ASP) äÉÑ∏£dG äÉeóN »eó≤eh
 èeGôHh  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  äÉ«›ôH ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG
 äÉµÑ°ûdGh  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCG  èeGôH  áª¶fCGh  Ö«°SGƒ◊G  ™e  É¡eGóîà°S’  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCG
 á«∏YÉØàdGh á«fhÎµdE’G á«eÓYE’G ÜÉ©dC’G »`a É¡eGóîà°S’ äGó©ŸG ôjƒ£J , á«Hƒ°SÉ◊G
 ,  á«∏YÉØàdGh  á«fhÎµdE’G  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ÜÉ©dCG  ôjƒ£J  äÉeóN  ,  §FÉ°SƒdG  IOó©àe
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 ∫OÉÑJh πjó©J ,  π«ªëàdG  ≈∏Y IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d í«àJ âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒe ÒaƒJh
 âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒe ÒaƒJ , äÉfÉ«ÑdGh äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸGh »°VGÎa’G ™bGƒdG äÉjƒàfi
 ,  É¡dOÉÑJh  ¬∏jó©Jh  ójGõàŸG  ™bGƒdG  iƒàfi  π«ª–  ≈∏Y  IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ
 IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d í«àJ âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒe ÒaƒJh , äÉfÉ«ÑdGh äGÈÿGh äÉeƒ∏©ŸG
 , äÉfÉ«ÑdGh , äGÈÿGh , äÉeƒ∏©ŸGh , §∏àîŸG ™bGƒdG ¿ƒª°†e º°SÉ≤Jh πjó©J , π«ªëàdG ≈∏Y
 äÉ«›ôH ôjƒ£J ∫É› »`a QÉÑàN’Gh ôjƒ£àdG äÉeóNh , åëÑdGh á°Sóæ¡dGh º«ª°üàdG
 »æ≤àdG QhÉ°ûàdG , É¡ØFÉXhh á«fhÎµdE’G äÓ°UƒdG ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG á∏≤æàŸG äÉ≤«Ñ£àdG
 á«fhÎµdE’G äÓ°UƒdG ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG á∏≤æàŸG äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôH ôjƒ£J ∫É› »`a
 áfÉ«°Uh  ,  QÉÑàN’Gh  º««≤àdGh  ôjƒ£àdG  ôaƒj  …òdG  »Hƒ°SÉ◊G  èeÉfÈdG  ,  É¡ØFÉXhh
 OGóYCG  , á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh ádƒªëŸG á«Hƒ°SÉ◊G Iõ¡LCÓd á∏≤æàŸG äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J
 , AÉ«°TC’G âfÎfEGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG ä’É› »`a á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh äGô“DƒŸG º«¶æJh
 É«LƒdƒæµJh ájOôØdG äGQÉ°TE’G É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SÉH Ωóîà°ùŸG øe ¿É≤«à°S’G äÉeóN ÒaƒJ
 Úeóîà°ùŸG ≈∏Y ≥jó°üàdG äÉeóN ÒaƒJ , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÓeÉ©e »`a äÉ«›ÈdG
 ÊhÎµdE’G  ≥≤ëàdGh  º°üÿGh  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  ,  É«fhÎµdEG  ∫GƒeC’G  π≤f  ∫É›  »`a
 ÒaƒJ  ,  äÉ«›ÈdG  É«LƒdƒæµJh  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG  ≈∏Y  IóMGh  É«LƒdƒæµJ  ΩGóîà°SÉH
 ÈY á«fhÎµdEG  ájQÉŒ äÓeÉ©e AGôLEÉH Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d äÉÑ∏£dG á›ôH á¡LGh
  (PAAS) á°üæŸG áeóîc , á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , âfÎfE’G
 AGOCG  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  Ωó≤J  »àdG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿGh
 (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  á¡LGh  ÒaƒJh  ,  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdGh  ∫ÉªYC’G  äÓeÉ©e
 , ájƒjó«ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd äÉ«›ôH
 äÉ°üæe ∂dP »`a ÉÃ ( PAAS) áeóîc á°üæŸG , äÉfÉ«ÑdGh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG
 ájƒjó«ØdGh  á«©ª°ùdG  Qƒ°üdG  ∫É°SQEGh  á«fhÎµdE’G  á∏°SGôŸG  πLCG  øe á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈdG
 á∏°SGôª∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh ,  äÉfÉ«ÑdGh Ωƒ°SôdGh ¢Uƒ°üædGh ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh
 áeóN OQƒe , §FGôÿG º°SQ äÉeóÿ èeÉfôH ÒaƒJ , §FGôÿG äÉeóNh , á«fhÎµdE’G
 äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  äÉeóÿG  º°SÉ≤àd  äÉ«›ôH  øª°†àJ  »àdGh  (ASP)  äÉ≤«Ñ£àdG
 Úeóîà°ùŸG  ™e  §«£îàdG  á£°ûfCG  ,  Ωóîà°ùŸG  ™bƒe  ≈∏Y  É¡°VôYh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑàd
 äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉÑ∏£dG äÉeóN »eó≤eh äÉ«°UƒàdG Ëó≤Jh øjôNB’G
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 Úeóîà°ùŸG ™e §«£îàdG á£°ûfCGh , Ωóîà°ùŸG ™bƒe ¢VôYh º°SÉ≤àdG π¡°ùJ hCG øµ“ »àdG
 ,  á«YÉªàL’G §FGôÿG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh ,  äÉ«°UƒàdG OGóYEGh øjôNB’G
 º°SQ π¡°ùJ hCG  øµ“ »àdG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh
 Ωó≤e  ,  õé◊Gh  äÉ¶ØëàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  á«YÉªàL’G  §FGôÿG
 ∫ƒ°ü◊G hCG õé◊G øe Úµªà∏d »Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdG í«àj …òdG (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN
 ≥«Ñ£àdG  áeóN OQƒe ,  äÉeóÿGh ™∏°ùdG  AGô°T  hCG/h  Ö∏£d èeGôH  ÒaƒJ  ,  õé◊G  ≈∏Y
 AGô°T  hCG/h  AGô°ûdG  hCG/h  Ö∏£dG  π¡°ùJ  hCG  øµ“  »àdG  äÉ«›ÈdG  ∂dP  »`a  ÉÃ  (ASP)
 ™bƒe  º°SÉ≤Jh  ójó–h  åëÑ∏d  ™bƒª∏d  á«YGôŸG  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG
 »`a ÉÃ (ASP) äÉÑ∏£dG äÉeóN »eó≤eh ídÉ°üŸÉH á≤∏©àŸG çGóMC’Gh äÉeóÿG , ™∏°ùdG
 äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ™bƒe  º°SÉ≤Jh  ójó–h  åëÑ∏d  ™bƒª∏d  á«YGôŸG  äÉ«›ÈdG  ∂dP
 ÉgCÉ°ûfCG »àdG á°UÉÿG äÉYƒªéŸG IQGOEGh AÉ°ûfE’ äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , ΩÉªàg’G äGP çGóMC’Gh
 äÉ«›ÈdG ÒaƒJ ,  á«°VGÎa’G á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG  »`a  É¡«dEG  PÉØædGh  É¡JQGOEGh  Ωóîà°ùŸG
 , πª©dG ¢Uôah , á«°VQC’G äÉeÓ©dGh , ™bƒŸG ≈∏Y áªFÉ≤dGh á«∏ëŸG •É≤ædG ójó–h åëÑ∏d
 ójó–h åëÑ∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , ¢Vhô©dGh ¥ƒ°ùàdGh , á«aÉ≤ãdG çGó``MC’Gh , ¬```«aÎdGh
 »∏ãªÃ ∫É°üJ’G  øe Úeóîà°ùŸG  Úµ“h ójóëàd  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  πª©dG  ¢Uôa
 äÉeƒ∏©ª∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , á«°VGÎaG ¥ƒ°S Òaƒàd äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , äÉeƒµ◊G
 á≤∏©àŸG QÉÑNC’G Òaƒàd áeRÓdG äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , ™bƒŸG ≈∏Y ºFÉ≤dG ¢ù≤£dÉH á≤∏©àŸG
 π°UGƒàdGh πYÉØàdG π«¡°ùàd äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , É¡H É¡£HQ hCG ájQÉ÷G çGóMC’G hCG QÉÑNC’ÉH
 ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe , äÉ°üæŸGh (»YÉæ£°U’G AÉcòdG) á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh ô°ûÑdG ÚH
 áª¶æeh ô°ûÑdG ÚH π°UGƒàdGh πYÉØàdG π«¡°ùJ hCG Úµªàd äÉ«›ôH øª°†àj …òdG (ASP)
 ™bGƒdG  ÒKCÉJh  ójGõàŸG  ™bGƒdG  º«ª°üJh ,  äÉ°üæŸGh  (»YÉæ£°U’G AÉcòdG)  á«dhódG  ƒØ©dG
 , á«FôŸG - á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ƒjó«ØdGh Qƒ°üdG πjó©J »`a ΩGóîà°S’G ≈∏Y »°VGÎa’G
 á≤«≤◊G äÉjƒàfi π«ª– ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d »£©J âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒe ÒaƒJ
 í«àJ  âfÎfE’G  ≈∏Y  ™bGƒe  ÒaƒJ  ,  É¡eGóîà°SGh  É¡dOÉÑJh  É¡∏jó©Jh  á«°VGÎa’G
 »`a  çóMC’G  äÉfÉ«ÑdGh  iƒàëŸG  º°SÉ≤Jh  πjó©J  ,  π«ªëàdG  ≈∏Y  IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d
 πjó©Jh , π«ªëàdG ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d í«àJ âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒe ÒaƒJh , ™bGƒdG
 ¢UÉÿG  ÊhÎµdE’G  ƒjó«ØdGh  ,  §∏àîŸG  ™bGƒdÉH  á≤∏©àŸG  äÉfÉ«ÑdGh  äÉjƒàëŸG  º°SÉ≤Jh
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 øjÎ°ûª∏d ìÉª°ù∏d πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ á«Hƒ°SÉM èeGôH ÒaƒJ , âfÎfE’G ÈY äÉØ∏ŸG AGô°ûH
 , ájƒjó«ØdG äÉfÓYE’G ºFGƒb ™«Hh AGô°ûd âfÎfE’G ≈∏Y ájƒjó«ØdG äÉfÓYE’ÉH Ú©FÉÑdGh
 AGô°T »`a áeóîà°ùŸG á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdG äÉ°üæe ÚH ™ª÷Gh ( PAAS) áeóîc á°üæŸG
 áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh äÉfÓYE’G ô°ûfh
 øY ÆÓHE’Gh ò«ØæàdGh QÉµàH’Gh , ≈∏ãŸG èFÉàædG ≥«≤–h º««≤Jh ™ÑàJ hCG ™«H hCG AGô°T »`a
 øª°†àj  …òdG  (ASP)  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN  Ωó≤e  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  ≥jƒ°ùàdGh  äÉfÓYE’G
 äÓªMh  á«fhÎµdE’G  á«eÓYE’G  äÉfÓYE’G  IQGOEGh  º«ª°üJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  äÉ«›ôH
 ≈∏Y IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d  í«àj  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y ÊhÎµdEG  ™bƒe ÒaƒJ ,  ≥jƒ°ùàdG
 ÒaƒJ  ,  »YÉªàL’G  »µÑ°ûdG  ÉgGƒàfi  IQGOEGh  »YÉªàL’G  »µÑ°ûdG  §HôdG  »`a  •Gôîf’G
 ,  Ωóîà°ùŸG  äÉHÉ°ùMh  á«YÉªàL’G  §FÉ°Sƒ∏d  áeÉ©dG  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  AÉ°ûfE’  äÉ«›ÈdG
 ƒjó«ØdGh , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG , Qƒ°üdG πjó©àH á°UÉÿG èeGÈdG ÒaƒJh
 ,  êPÉªædGh  (  á¶MÓŸG)  ójGõàŸG  ™bGƒdGh  á«aGôZƒJƒØdG  äÉë°TôŸG  ™e  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG
 äÉbÉ£Hh , äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , ácôëàŸG Qƒ°üdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh
 QÉ«J  ™e  πYÉØàdGh  IógÉ°ûŸG  äÉ«›ôH  ,  á«fhÎµdE’G  äÓ°UƒdGh  ,  á«Ø°UƒdG  äÉfÉ«ÑdG
 , ô°TÉÑŸG ƒjó«ØdGh , ƒjó«ØdGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG …CG , á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG
 ≈∏Y Qƒã©∏d äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , âfÎfE’G äÓ°Uhh , QÉÑNC’Gh , äÉfÓYE’Gh , ≥«∏©àdGh
 ƒjó«ØdGh Qƒ°üdG ÒaƒJh , iƒàëŸG »`a ∑GÎ°T’G πLCG øeh , iƒàëŸG …ô°TÉfh iƒàëŸG
 , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , á«Mô°ûdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£H ΩGóîà°SÉH ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh
 ™e ∑GÎ°T’Gh …CGôdGh ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d »°VGÎaG ™``ªà› AÉ``°ûfEG »`gh
 »eó≤eh É¡H á∏°üàŸG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh ƒjó«ØdGh …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸG , Qƒ°üdG
 π°UGƒàdG iƒàfi IQGOEGh , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdÉH á≤∏©àŸGh ( (ASP) äÉÑ∏£dG äÉeóN
 , ƒjó«ØdGh , …ô°üÑdG - äƒ°üdGh , Qƒ°üdG ∫É°SQEGh , »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G
 ,  äÉfÓYE’Gh  ,  πFÉ°SôdGh  ,  ¢Uƒ°üædGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  ƒjó«ØdGh  ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh
(ASP) äÉÑ∏£dG äÉeóN »eó≤eh , äÉeƒ∏©ŸGh , á«eÓYE’G äÉfÓYE’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh
 äÉeóÿG π¡°ùJ »àdG (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd »æ«ÑdG í£°ùdG äÉ«›ôH ∂dP »`a ÉÃ
 á°üæŸG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ôjƒ£J  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«fhÎµdE’G
 IQGOEGh ,  »`YÉªàL’G π```°UGƒà∏d äÉ«``›ÈdG äÉ```°üæe ø```ª°†àJ »```àdGh (PAAS) á```eóîc
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 á«©ª°ùdG Qƒ°üdGh , Qƒ°üdG π≤fh , »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi
 , πFÉ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , äÉfÉ«ÑdGh , ƒjó«ØdGh , á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh , ájƒjó«ØdGh á«FôŸG
 äÉ«›ÈdG QÉéÄà°SGh , äÉeƒ∏©ŸGh , á«eÓYE’G ΩÓYE’G §FÉ°Shh äÉfÓYE’Gh , äÉfÓYE’Gh
 áWô°TCGh  Qƒ°üdG  ∫OÉÑJh  Égôjô–h Qƒ°üdG  π«ª– ≈∏Y IQó≤dG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  »àdG
 »µÑ°ûdG  iƒàëŸG  Gójó–h  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«ØdG
 äÉ«›ÈdG ÒaƒJ , »YÉªàL’G π°UGƒà∏d πFÉ°Sh AÉ°ûfEGh äÉfÓYE’Gh âfÎfE’G ≈∏Y ±ô©ŸG
 , ájƒjó«ØdGh á«FôŸG á«©ª°ùdGh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸG π«é°ùJh á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdÉH òNCÓd
 Qƒ°üdGh  ,  Qƒ°üdG  ∫É°SQEG  Úµ“h  ,  ßØ◊Gh  ,  π«ªëàdGh  π«ªëà∏d  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh
 äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  É¡H  á£ÑJôŸG  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  ,  ájƒjó«ØdGh  á«FôŸG  á«©ª°ùdG
 AÉ°ûfE’  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJh  ,  §FÉ°SƒdG  Oó©àe  »ªbôdG  ¬«aÎdÉH  á≤∏©àŸG  äÉjƒàëª∏d
 ÒaƒJh  ,  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dGh  ,  äÉcô°ûdGh  ,  OGôaCÓd  ÊhÎµdE’G  Qƒ°†◊G  áfÉ«°Uh
 , »°üî°T óYÉ°ùe èeÉfôHh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh π°UGƒà∏d Úæ∏©ª∏d äÉ«›ÈdG
 ΩGóîà°S’G  øª°†àJ  »àdG  á«fhÎµdE’G  ≥aGôŸG  ÒaƒJh  ,  á«YÉªàL’G  IóYÉ°ùŸG  äÉ«›ôH
 , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 ,  Qƒ°üdGh  ,  ájÒcòàdG  πFÉ°SôdGh  ,  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  äÉ¡«ÑæJ  ,  ájQƒØdG  πFÉ°SôdG
 âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  á«FôŸG  -  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«ØdGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  Ωƒ°SôdGh
 ájQÉŒ äÓeÉ©e AGôLEÉH Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d á«fhÎµdE’G IQÉéàdG èeÉfôH , ä’É°üJ’Gh
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G , âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdEG
 , º°SÉ≤àdG , åÑdG , º«°SƒàdG , º«¶æàdG , §HôdG , ôjôëàdG , ¢Vô©dG , ™ª÷G , PÉØædG πLCG øe
 , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , Qƒ°üdGh , á«fhÎµdE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh ÒaƒJh , ∫É°SQE’G , øjõîàdG
 øY äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdGh ájô°üÑdG - á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸG , ƒjó«ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh
 ÒZ  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ,  ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ≥jôW
 (VOIP)  âfÎfE’G  ∫ƒcƒJhôH  ÈY  äƒ°üdG  Ò°ù«J  »`a  É¡eGóîà°S’  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG
 , á«fhÎµdE’G ádÉ°SôdG , á«°üædG πFÉ°SôdG , ájƒjó«ØdG äÉŸÉµŸG , ∞JÉ¡dG äÉŸÉµe , äGAGóædG
 äÉeóN Ëó≤Jh , âfÎfE’G ≈∏Y »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdG äÉeóNh , ájQƒØdG ádÉ°SôdG
 ÈY »Jƒ°üdG PÉØædG π«¡°ùJ hCG Úµªàd äÉ«›ÈdG í«àJ »àdG äÉeóÿG (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG
 , á«°üædG πFÉ°SôdGh , ájƒjó«ØdG äÉŸÉµŸGh , ∞JÉ¡dG äÉŸÉµe , (VOIP) ¿ÎfE’G ∫ƒcƒJhôH
 , âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóNh , ájQƒØdG πFÉ°SôdGh , á«fhÎµdE’G ádÉ°SôdGh
 äÉ«›ÈdGh É«LƒdƒæµàdG ôjƒ£J ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ »gh , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG
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 á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdÉH  ´ÉØàfÓd äÉ«›ÈdG ÒaƒJ ,  ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY
 èeÉfÈdG ¢Vô©j …òdG (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ωó≤e , Égôjô–h ƒjó«ØdG áWô°TCGh
 , Égôjô–h ƒjó«ØdG áWô°TCGh á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ≈∏Y ´ÓW’G øe Úµªà∏d »Hƒ°SÉ◊G
 äÉ«›ôHh  OÉàY  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  áÑ©∏dG  èeGôHh  Iõ¡LCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ
 ôjƒ£Jh º«ª°üJ ,  §∏àîŸG ™bGƒdG  èeGôHh äGó©e ôjƒ£Jh º«ª°üJ ,  »°VGÎa’G ™bGƒdG
 ÒZ  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£àd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ÒaƒJh  ,  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCG  èeGôHh  äGó©e
 iƒàfi π≤fh , »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 á«fhÎµdEG  äÉëØ°U ÒaƒJ á©«ÑW »`a  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdGh  »°VGÎa’G  ™bGƒdG
 ™bGƒdGh  á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  ,  IOóëŸG  hCG  Ωóîà°ùŸG  ÉgOóëj  »àdG  äÉeƒ∏©ŸG  øª°†àJ
 AÉ°ûfE’  á«Hƒ°SÉ◊G  á›ÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdGh  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  iƒàfih  »°VGÎa’G
 äGP  äÉ«›ÈdGh  äGó©ŸG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  ÜÉ©dC’Gh  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  äÉgƒjó«a
 , §FÉ°SƒdG IOó©àe á«∏YÉØàdG äÉ«›ÈdG ôjƒ£J , äÉ«›ÈdG ôjƒ£J , IRõ©ŸG ≥FÉ≤◊G
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G ÒaƒJh , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG ìÓ°UEGh áfÉ«°U
 ,  ¢Vô©dG  ,  π«ªëàdG  ,  ∫ÉÑ≤à°S’G  ,  º°SÉ≤àdG  ,  ∫É°SQE’G  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ
 ,  á«©ª°ùdG  äÉØæ°üŸGh  ,  ájô°üÑdG  äÉØæ°üŸGh  ,  ¢üædGh  ,  iƒàëŸG  π≤fh  ™e  πYÉØàdGh
 äÉØæ°üŸGh  ≥FÉKƒdGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  äÉØæ°üŸGh  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉØæ°üŸGh
 É«LƒdƒæµàdG ôjƒ£J ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ »gh , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , á«fhÎµdE’G
 í«ë°üJ  …CG  ,  »æ≤àdG  ºYódG  äÉeóN  ,  á«ŸÉY  á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ∫ÓN  øe  äÉ«›ÈdGh
 äÉeóÿG  ,  äÉ«›ÈdG  äÓµ°ûeh  á«Hƒ°SÉ◊G  äGó©ŸG  ¢ü«î°ûJ  á©«ÑW  »`a  AÉ£NC’G
 äÉ«›Èd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ,  á«HÉë°ùdG  áaÉ°†à°S’G  äÉeóN  Gójó–h  ,  á«Hƒ°SÉ◊G
 ÊhÎµdE’G  øjõîàdG  »`a  É¡eGóîà°S’  âfÎfE’G  ≈∏Y  áMÉàŸG  ÒZ  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G
 ≈∏Y π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉ«›Èd âbDƒŸG ΩGóîà°S’Gh , äÉfÉ«Ñ∏d
 ,  äÉØ∏ŸG  º°SÉ≤J  äÉeóNh  á©°SƒŸGh  á«°VGÎa’G  äÉÄ«ÑdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  πLCG  øe  âfÎfE’G
 Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  É«LƒdƒæµàdG  ¿hRÉàéj  øjòdG  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  ≥aGôŸG  ÒaƒJ
 ≥aGôŸG  áaÉ°†à°SG  Gójó–h  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóNh  ,  á«fhÎµdE’G  äÉØ∏ŸG  π«ª–  øe
 äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  ÈY  á«∏YÉØàdG  äÉ°ûbÉæª∏d  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G
 IQGOEGh áaÉ°†à°SG , Gójó–h , äÉÑ∏£dG äÉeóN Ëó≤Jh âfÎfE’G ≈∏Y π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
 »`a  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ,  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  äÉ«›ÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh
 øe ó©H øY äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh , á∏≤æàŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG PÉØædGh á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G ä’É›
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 , ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh , ó«dÉH ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G ≈dEG iƒàëª∏d »µ∏°SÓdG º«∏°ùàdG πLCG
 ≥aGôŸG  ÒaƒJh  (ASP)  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉeóN  »eó≤eh  ,  á∏≤æàŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh
 Qƒ°üdGh  ájƒjó«ØdGh  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’G  π«ª–  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  »àdG  á«fhÎµdE’G
 âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ÒaƒJh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  ,  ¢Uƒ°üædGh  á«aGôZƒJƒØdG
 ájQƒØdG  á∏°SGôŸG  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  á«fhÎµdE’G  äÉ≤«Ñ£àdGh  äÉ«›È∏d
 , á«©ª°ùdG äGô“DƒŸGh ájƒjó«ØdG äGô“DƒŸGh (VOIP) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ÈY äƒ°üdGh
 Ú∏é°ùŸG  Úeóîà°ùŸG  IóFÉØd  ÊhÎµdEG  ™ªà›  AÉ°ûfEG  ,  Éªgh  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóNh
 ôØéŸG ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , äÉfÉ«ÑdG ÒØŒ äÉeóNh á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG »`a ácQÉ°ûª∏d
 øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOE’ äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ«›ÈdG ÒaƒJh , á©LÎ°ùŸG äÉfÉ«ÑdG º«∏°ùJh
 øFÉHõdG  ™e  äÉbÓ©dG  IQGOE’  »Hƒ°SÉ◊G  èeÉfÈdG  (ASP)  äÉÑ∏£dG  äÉeóN  »eó≤eh
 Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  »àdG  á«fhÎµdE’G  äÉ«›ÈdG  äÉ°üæe  äÉeóN  ÒaƒJh  (CRM)
 ∫ÉªYC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉ«°UƒàdGh  ä’ÉME’Gh  äÉ°VGô©à°S’Gh  ∞FÉXƒdG  ∞«æ°üJ  ≈∏Y  IQó≤dG
 äÉeóNh á«eƒµ◊G  ä’ÉcƒdGh áeÉ©dG äÉeóÿGh äÉeóÿG »eó≤eh ºYÉ£ŸG ,  ájQÉéàdG
 á›ôH á¡LGh øª°†àj …òdG äÉ≤«Ñ£àdG áeóN Ωó≤e , ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y , Üƒ°SÉ◊G
 äÉjƒàëŸG áaÉ°†à°SGh , øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOEÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh (API) äÉ≤«Ñ£àdG
 á«ª∏©dG  äÉeóÿG  ,  âfÎfE’G  ≈```∏Y  (  Rõ```©ŸG  ™```bGƒdGh  »````°VGÎa’G  ™````bGƒdG  )  á````«ªbôdG
 ,  åëÑdG  äÉeóNh  »YÉæ°üdG  π«∏ëàdG  ,  ¬```H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdGh  á«LƒdƒæµàdGh
 ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°ûdG  ÈY  Iõ¡LCÓd  ó©H  øY  IQGOE’G  ôaƒJ  »àdG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿGh
 ™ªL ™jRƒJh πjƒ“ Ö«JôJh Ò°ù«àd èeGôH ÒaƒJh ,  âfÎfE’G hCG  á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh
 á«fhÎµdE’G  ájÒÿG  ∫GƒeC’G  ™ªL  äÉeóÿ  äÉ«›ÈdG  ÒaƒJ  ,  äÉYÈàdGh  ∫GƒeC’G

. ‹ÉŸG íæŸG äÉeóNh

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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116584 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch äÉeóNh ≈¡≤ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóNh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG

∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

116585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG ÒaƒJ , ±QÉ©àdG äÉeóNh »µÑ°ûdG §HôdGh »YÉªàL’G ¢Vô©dG
 π°UGƒàdG ä’É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y É¡«a åëÑdG øµÁ äÉfÉ«H óYGƒbh á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG
 á«°üî°ûdG á«ªæàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ , ±QÉ©àdGh  á«YÉªàL’G áeó≤ŸGh »YÉªàL’G
 , á«©ªàéŸGh áeÉ©dG äÉeóÿGh , á«Yƒ£àdGh , ájÒÿGh , »JGòdG AÉaƒdGh , »JGòdG Ú°ùëàdGh
 ,  õé◊G  äÉëjô°üJ Gójó–h , øjôNBÓd ¬«ÑæàdG äÉeóN ÒaƒJh , á«fÉ°ùfE’G á£°ûfC’Gh
 , áHƒ∏£ŸG á«°üî°ûdG äÉÑ«JÎdG Ëó≤Jh , º«∏°ùàdG äÉ«∏ªY Ö«JôJh , äÉjÎ°ûŸG Ò°ù«Jh
 á«Ñ∏àd  ¿ƒHõdÉH  á°UÉN  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJh  ,  äÉeóÿGh  äÉéàæŸG  ¿CÉ°ûH  äÉ```«°UƒJ  º```jó≤Jh
 π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  á«fhÎµdEG  äGQÉ£NEGh  ÒcòJ  πFÉ°SQ  Ëó≤Jh  ,  ájOôØdG  äÉLÉ«àM’G
 »`a äÉeƒ∏©e øª°†àJ äÉfÉ«H óYGƒb πµ°T »`a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJh , ÊhÎµdE’G »YÉªàL’G
 ,  Úeóîà°ùŸG  øe ≥≤ëàdG äÉeóN , »YÉªàL’G ¢Vô©dGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG  ä’É›
. á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿGh , äÉcô°ûdG ájƒg øe ≥≤ëàdG äÉeóNh , ájƒ¡dG øe ≥≤ëàdG äÉeóNh
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 øe áYƒæ°üŸG  (iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGƒdG  ÒZ) äÉéàæŸG  ,  Qƒ°üdG  äGQÉWEGh  ÉjGôŸGh  çÉKC’G
 º¶Y hCG êÉ©dG hCG ΩÉ¶©dG hCG ¿hô≤dG hCG ¢UƒÿG hCG ¿GQõ«ÿG hCG ÜÉ¨dG hCG Ú∏ØdG hCG Ö°ûÿG
 hCG OGƒŸG √òg πµd á∏jóÑdG OGƒŸGh Ωƒ°TÒŸG hCG DƒdDƒ∏dG ¥ôY hCG ¿Éeô¡µdG hCG ±ó°üdG hCG äƒ◊G

. á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸG øe

IQÉéà∏d IôµàÑŸG øFGõÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 86279 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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118436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ábÉ«∏dG ƒjOƒà°SG äÉeóN , á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉª«∏©J .AGƒ¡dG ∞««µJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG ∫ƒ°üa
 ábÉ«∏dG ∫ƒ°üah º°ù÷G âëf ¢ShQOh , á«°VÉjôdG øjQÉªà∏d ¢ShQO ÒaƒJ »gh , á«fóÑdG
 ,  á«YÉª÷G øjQÉªàdG  ÖjQóJ ÒaƒJ »gh ,  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ƒjOƒà°SG  äÉeóN ,  á«YÉª÷G
 ábÉ«∏dG ÖjQóàdG äÉeóN .äÉYÉª÷Gh OGôaCÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG ÖjQóJ , ≥aGôŸGh , äGó©ŸGh
 , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh øjQÉªàdG øY äÉeƒ∏©e øª°†àj âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÒaƒJ , á«fóÑdG
 º```¡JóYÉ°ùŸ  OGô```aCÓd  á`«fóÑdG  ábÉ«∏dG  äGQÉ°ûà°SGh  »°üî°ûdG  ÖjQóàdGh  IóYÉ°ùŸG  º````jó≤J
 ÒaƒJ .á«eƒ«dG º¡JÉ«M »`a øjQÉªàdG Ú°ù–h ∞«µàdGh Iƒ≤dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG π©L ≈∏Y
 á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG ä’É› »`a äGôµ°ù©eh äGhófh πªY ¢TQhh ¢ShQO
 á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≥aGôe  ÒaƒJ  .á£∏àîŸG  ∫Éà≤dG  ¿ƒæah  áªcÓŸG  áªcÓeh  áªcÓŸGh
 Ö∏£àJ »àdG á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh áeÉ©dG á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôe ÒaƒJ .øjôªàdGh
. á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh áeÉ©dG ábÉ«∏dG ä’É› »`a õcôJh ájƒ°†Y

 
»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

118437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ábÉ«∏dG ƒjOƒà°SG äÉeóN , á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉª«∏©J , AGƒ¡dG ∞««µJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG ∫ƒ°üa
 ábÉ«∏dG ∫ƒ°üah º°ù÷G âëf ¢ShQOh , á«°VÉjôdG øjQÉªà∏d ¢ShQO ÒaƒJ »gh , á«fóÑdG
 ,  á«YÉª÷G øjQÉªàdG  ÖjQóJ ÒaƒJ »gh ,  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ƒjOƒà°SG  äÉeóN ,  á«YÉª÷G
 ábÉ«∏dG ÖjQóàdG äÉeóN .äÉYÉª÷Gh OGôaCÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG ÖjQóJ , ≥aGôŸGh , äGó©ŸGh
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh øjQÉªàdG øY äÉeƒ∏©e øª°†àj âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÒaƒJ , á«fóÑdG
 º```¡JóYÉ°ùŸ OGô`aCÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG äGQÉ°ûà°SGh »°ü````î°ûdG Ö```jQóàdGh Ió```YÉ°ùŸG º````jó≤J
 ÒaƒJ .á«eƒ«dG º¡JÉ«M »`a øjQÉªàdG Ú°ù–h ∞«µàdGh Iƒ≤dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG π©L ≈∏Y
 á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG ä’É› »`a äGôµ°ù©eh äGhófh πªY ¢TQhh ¢ShQO
 á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≥aGôe  ÒaƒJ  ,  á£∏àîŸG  ∫Éà≤dG  ¿ƒæah  áªcÓŸG  áªcÓeh  áªcÓŸGh
 Ö∏£àJ »àdG á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh áeÉ©dG á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôe ÒaƒJ , øjôªàdGh
 . á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh áeÉ©dG ábÉ«∏dG ä’É› »`a õcôJh ájƒ°†Y

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

118438 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ábÉ«∏dG ƒjOƒà°SG äÉeóN , á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉª«∏©J , AGƒ¡dG ∞««µJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG ∫ƒ°üa
 ábÉ«∏dG ∫ƒ°üah º°ù÷G âëf ¢ShQOh , á«°VÉjôdG øjQÉªà∏d ¢ShQO ÒaƒJ »gh , á«fóÑdG
 ,  á«YÉª÷G øjQÉªàdG  ÖjQóJ ÒaƒJ »gh ,  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ƒjOƒà°SG  äÉeóN ,  á«YÉª÷G
 ábÉ«∏dG ÖjQóàdG äÉeóN ,  äÉYÉª÷Gh OGôaCÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG ÖjQóJ , ≥aGôŸGh , äGó©ŸGh
 , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh øjQÉªàdG øY äÉeƒ∏©e øª°†àj âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÒaƒJ , á«fóÑdG
 º¡JóYÉ°ùŸ OGôaCÓd á«```fóÑdG á```bÉ«∏dG äGQÉ°û```à°SGh »```°üî°ûdG Ö``jQóàdGh Ió``YÉ°ùŸG º````jó≤J
 ÒaƒJ .á«eƒ«dG º¡JÉ«M »`a øjQÉªàdG Ú°ù–h ∞«µàdGh Iƒ≤dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG π©L ≈∏Y
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG ä’É› »`a äGôµ°ù©eh äGhófh πªY ¢TQhh ¢ShQO
 á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≥````aGôe  ô````«aƒJ  ,  á£∏àîŸG  ∫Éà≤dG  ¿ƒæah  áªcÓŸG  áªcÓeh  áªcÓŸGh
 Ö∏£àJ »àdG á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh áeÉ©dG á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôe ÒaƒJ , øjôªàdGh
 . á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh áeÉ©dG ábÉ«∏dG ä’É› »`a õcôJh ájƒ°†Y

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

118439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGó©e ,  ºµ∏dG  äGôc  ,  áªcÓŸG  »`a  ôjhóà∏d  äGó©e ,  áªcÓŸG  äGRÉØb  ,  áªcÓŸG  ¢SÉ«cCG
 ,  áªcÓŸG ¢SÉ«cCGh ,  áªcÓŸG äGRÉØb »gh , ¢ùØædG øY ´ÉaódG ¿ƒæah áªcÓª∏d á«°VÉjQ

. äÉªµ∏dGh

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ábÉ«∏dG ƒjOƒà°SG äÉeóN , á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉª«∏©J .AGƒ¡dG ∞««µJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG ∫ƒ°üa
 ábÉ«∏dG ∫ƒ°üah º°ù÷G âëf ¢ShQOh , á«°VÉjôdG øjQÉªà∏d ¢ShQO ÒaƒJ »gh , á«fóÑdG
 ,  á«YÉª÷G øjQÉªàdG  ÖjQóJ ÒaƒJ »gh ,  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ƒjOƒà°SG  äÉeóN ,  á«YÉª÷G
 ábÉ«∏dG ÖjQóàdG äÉeóN .äÉYÉª÷Gh OGôaCÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG ÖjQóJ , ≥aGôŸGh , äGó©ŸGh
 , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh øjQÉªàdG øY äÉeƒ∏©e øª°†àj âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÒaƒJ , á«fóÑdG
 º¡JóYÉ°ùŸ OGôaCÓd á«fóÑdG á```bÉ«∏dG äGQÉ°û```à°SGh »```°üî°ûdG Ö```jQóàdGh Ió```YÉ°ùŸG º````jó≤J
 ÒaƒJ .á«eƒ«dG º¡JÉ«M »`a øjQÉªàdG Ú°ù–h ∞«µàdGh Iƒ≤dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG π©L ≈∏Y
 á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG ä’É› »`a äGôµ°ù©eh äGhófh πªY ¢TQhh ¢ShQO
 á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≥aGôe  ÒaƒJ  ,  á£∏àîŸG  ∫Éà≤dG  ¿ƒæah  áªcÓŸG  áªcÓeh  áªcÓŸGh
 Ö∏£àJ »àdG á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh áeÉ©dG á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôe ÒaƒJ , øjôªàdGh
 . á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh áeÉ©dG ábÉ«∏dG ä’É› »`a õcôJh ájƒ°†Y

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
.  äGRƒ∏H , äÉ©Ñb , äÉà«cÉL , ƒdƒH ¿É°üªb , äÒ°T »J

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

118442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

. ºµ∏dG ¢SÉ«cCG h , ó«dG äÉMƒd , áªcÓŸG äGRÉØb

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ábÉ«∏dG ƒjOƒà°SG äÉeóN , á«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉª«∏©J .AGƒ¡dG ∞««µJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG ∫ƒ°üa
 ábÉ«∏dG ∫ƒ°üah º°ù÷G âëf ¢ShQOh , á«°VÉjôdG øjQÉªà∏d ¢ShQO ÒaƒJ »gh , á«fóÑdG
 ,  á«YÉª÷G øjQÉªàdG  ÖjQóJ ÒaƒJ »gh ,  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ƒjOƒà°SG  äÉeóN ,  á«YÉª÷G
 ábÉ«∏dG ÖjQóàdG äÉeóN .äÉYÉª÷Gh OGôaCÓd á«fóÑdG ábÉ«∏dG ÖjQóJ , ≥aGôŸGh , äGó©ŸGh
 , á«fóÑdG ábÉ«∏dGh øjQÉªàdG øY äÉeƒ∏©e øª°†àj âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÒaƒJ , á«fóÑdG
 º¡JóYÉ°ùŸ OGôaCÓd á«fóÑdG á```bÉ«∏dG äGQÉ°û```à°SGh »```°üî°ûdG Ö```jQóàdGh Ió```YÉ°ùŸG º````jó≤J
 ÒaƒJ .á«eƒ«dG º¡JÉ«M »`a øjQÉªàdG Ú°ù–h ∞«µàdGh Iƒ≤dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG π©L ≈∏Y
 á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dG ä’É› »`a äGôµ°ù©eh äGhófh πªY ¢TQhh ¢ShQO
 á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ≥aGôe  ÒaƒJ  ,  á£∏àîŸG  ∫Éà≤dG  ¿ƒæah  áªcÓŸG  áªcÓeh  áªcÓŸGh
 Ö∏£àJ »àdG á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh áeÉ©dG á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≥aGôe ÒaƒJ , øjôªàdGh
 . á£∏àîŸG á«dÉà≤dG ¿ƒæØdGh á«°VÉjôdG øjQÉªàdGh áeÉ©dG ábÉ«∏dG ä’É› »`a õcôJh ájƒ°†Y

»°S ∫G ∫G èæ«°ù«°ûfGôa ófhGQ 9 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 29681 , ÉæjQƒdÉc çƒK , π«Øfƒ°ùÑª«°S , âjÎ°S Úe iG ¿CG 847 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
70700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 
Ω.Ω.P.¢T IQÉéà∏d ∫Éfƒ«°TÉfÎfG »JÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 64713: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2011/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

86372 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 øe  øFÉHõdG  áeÉY  Úµªàd  ∂dPh  ,  Ò¨dG  ídÉ°üd  ™FÉ°†ÑdG  øe  á«∏«µ°ûJ  ™«ªŒ  äÉeóN
 √òg πãe Ωó≤J óbh , (π≤ædG áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h ) áLÉ◊G óæY É¡FGô°T h É¡àæjÉ©e
 ÈY Ö∏£dG äÉLƒdÉàc , á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ¥Gƒ°SCG , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe ∫ÓN øe äÉeóÿG
 ¥ƒ°ùàdG èeGôH hCG á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG πãe , á«fhÎµdE’G •É°ShC’G á£°SGƒH hCG ô°TÉÑŸG ójÈdG

. äÉjhÉª«chÎÑdG , á«dhÎÑdG äÉéàæŸG , ΩÉÿG §ØædG , äÉéàæª∏d ∂dPh , á«fƒjõØ∏àdG

IOhóëŸG IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG á«fÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 506515 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2014/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T  ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 32.indd   47 6/6/18   12:22 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
99163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG äÉeóN

 
 IQÉéà∏d …ôéæÿG Oƒ©°S øH óªM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1727 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2015/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
   

     Ω.Ω.¢T ìÉéædG IOÉb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 42.indd   1 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°üdG äÉjhÉª«µdG ™«H , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe

 
  á«dhódG ¢Só«Ñ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 247 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

  ä’hÉ≤ª∏d »ŸÉ©dG ‹ÉLOõdG ¿ÉØY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2356 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   2 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájó∏÷G ÖFÉ≤◊G IQÉŒh ájòMC’G IQÉŒh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG

 
  IQÉéà∏d ¥ô°ûdG ô°ü«b : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1973 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«ÑdG  ,  äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòà∏d á```°ü°üîàŸG  ô``LÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ù∏d

 IQÉéà∏d ∫ÉL »HGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q  882 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   3 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. ∫õ©dG ΩRGƒdh ôFÉà°ùdGh ÜGƒHC’Gh òaGƒædG πãe AÉæÑdG ΩRGƒd áYÉæ°U

 
  á«ŸÉ©dG IOƒé∏d IòaÉf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 618 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

111400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉØ¶æŸGh ¿ƒHÉ°üdGh π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á∏ª÷ÉH IQÉéàdG
 äGhOC’Gh á````«°SÉWô≤dGh â````«cƒŸGh OÉé°ùdGh á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’Gh äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dGh
 ƒ```jOGôdGh  á«```dõæŸG  Iõ```¡LC’Gh  á«©«Ñ£dG  äÉJÉÑædGh  QƒgõdGh  ájòMC’Gh  ÜÉ©dC’Gh  á«ÑàµŸG

. É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ùdGh ¿ƒjõØ∏àdGh
 

 Ω.Ω.¢T Qƒ°U ÉjGóg ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 427 : Ü ¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   4 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. çÉKC’G ™«H

 
 IóFGôdG è«∏ÿG êÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 518 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
 

  IQÉéà∏d …ó«©°SƒÑdG ó«©°S øH óªfi øH ¿Éª«∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 430 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   5 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°UÉN á°SQóe

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«còdG ∫É«LC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1508 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 IQÉéà∏d »°SQÉØdG ô°UÉf øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   6 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ájôëH äÉeóN

  ájôëÑdG äÉeóî∏d ºFÉ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 929 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115998 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸG áfÉ«°Uh Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T ïHÉ£ª∏d IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   7 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116526 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 
  Ω.Ω.¢T õeôg äÉeÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 387 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCG áaÉµH Ö«HÉfC’G ójó“
 

  IQÉéà∏d Iô°ùŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 423 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   8 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. äGQGƒ°ù°ùc’Gh π«°ûdGh ÖFÉ≤◊G

 
  á«bGôdG ™jQÉ°ûª∏d ÊGƒcõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

116753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOC’G
 

  »Hô¨dG πMÉ°ùdG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 Ü.Q 1154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   9 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°SQóe

 
  IQÉéà∏d ¿É› ÜÉ«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 643 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117429 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏M
 

  ájQÉéàdG QGóàbG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2452 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   10 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 
 IQÉéà∏d »Áô©dG ióf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 75 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«FÉHô¡µdGh í«HÉ°üŸGh IQÉfE’G äÉéàæe ™«H
 

  äÉ«FÉHô¡µdGh IQÉfEÓd ¿Éª∏°S øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 674 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 42.indd   11 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ±É÷G π«°ù¨dG

 
  Ω.Ω.¢T á«dhódG §«ëŸG áfGO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG 136 : Ü.Q 11 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
 

  IQÉéà∏d á«æWƒdG QÉªæ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü Q 330 : Ü ¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   12 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCÉH äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G ™«H

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ájô°ü©dG ähÈM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 728 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÖgòdGh äGôgƒéŸG ™«H
 

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d √Écô°Th »Ñ«æ÷G …óYÉ°ùdG »∏Y øH óªfi øH ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   13 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 äGó```©ŸGh Üƒ```°SÉ◊G Iõ¡`LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG , ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U

. Üƒ°SÉë∏d á«aô£dG

 äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd è«∏ÿG ÈY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

118420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°S’ ≈¡≤e
 

 Ω.Ω.¢T áµ∏ªŸG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 : Ü.Q 1507 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   14 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118540 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ôFÉ£ØdGh äÉæé©ŸG

 
 IQÉéà∏d ≈ë°†dG ábGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

        2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     

118560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H , …QÉŒ õcôe
 

  IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG ≥jƒ°ùdG QGƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   15 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°SGh ™«H çÉKCG

 
 Ω.Ω.¢T hÉæ°S ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 740 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

  IQÉéà∏d á«ÑgòdG IhQòdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   16 6/6/18   12:57 PM

-129-



(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæH OGƒe

 
 Ω.Ω.¢T 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

2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG
 

  Ω.Ω.¢T IOÉfQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1184 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 42.indd   17 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe , á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcôe

 
  Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ∫ÉeC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2738 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äƒjõdG πjóÑJh äÉÑcôŸG º«ë°ûJh π«°ùZ äÉ£fih äÉÑcôŸG ∂«fÉµ«e ìÓ°UEG

 Ω.Ω.¢T √O’hCGh óªMCG øH ódÉN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 723 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   18 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e

 
 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG óéŸG …QGƒ°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

  á«dhódG ¢VƒY øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 324 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   19 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG áæjRh äGQGƒ°ù°ùcG ™«H

 
 á«æWƒdG ¿GôªY ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

119252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG
 

 IóFGôdG ∫Éª°ûdG ájOÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,132 : Ü.Q 880 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 42.indd   20 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWCG á°VhQ

 
  IQÉéà∏d »Ñ«°†ŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 423 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

119477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW õcôe
 

  ájQÉéàdG ∫Éµ°TC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 215 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 42.indd   21 6/6/18   12:57 PM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
70352 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÚeCÉàdG Iô°SÉª°S

 
  Ω.Ω.¢T IQGOE’Gh äÉeóÿGh ÚeCÉà∏d ºîØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3946 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2011/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

83504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . AÉæÑdG OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

  Ω.Ω.¢T á«dhódG áKÓãdG ¿GƒdC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 74 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2013/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   1 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
93517 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.  É¡JÉ°SÉ≤eh É¡YGƒfCGh É¡dÉµ°TCG áaÉµH É¡JÉeõ∏à°ùeh äGQÉWE’G ôjó°üJh OGÒà°SGh ™«Hh IQÉŒ

  Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ΩhO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2121 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

99483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. »FÉ°ùf π«ªŒ ¿ƒdÉ°U
 

 IQÉéà∏d ájóæµdG AÉª°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2015/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   2 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
102034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e Ö«côJh ™«H

 
  IQÉéà∏d åjó◊G ¥ƒ°ùŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103657 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äGó©ŸGh ƒ¡∏dG äGhGOCG ÒLCÉJ , »`YÉæ°üdG Ö```°û©dG Ö````«côJh ™«H , á«°VÉjôdG äGhOC’G IQÉŒ
. á«°VÉjôdG

 
 »°VÉjôdG õ«ªàdG á«ÁOÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,130 : Ü.Q 1561 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/07/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   3 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«ÑW IOÉ«Y á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ºFÉ≤dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1908 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ°ûYC’G √É«e Ò£≤Jh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H
 

 IQÉéà∏d ácQÉÑŸG á°†¡ædG ‹ÉYCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   4 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàe ÒZ ™HÉ£e

 
 Iójó÷G ™jQÉ°ûª∏d ÒÿG QÉë°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸGh á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG
 

  IQÉéà∏d ΩÉ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , Qó°ùdG á∏M : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   5 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AÉ°†«ÑdG á°ûjôdG á∏°ù¨e

 
  IQÉéà∏d ¥ô°ûdG ÅaGôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

. êÉLõdG IQÉŒ
 

  IQÉéàdGh º«ª°üà∏d ∞«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 144 : Ü.Q 122 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   6 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸCG ¢TQh ¿OÉ©ŸG AÓWh IOGó◊G ¢TQh

 
 IQÉéà∏d ΩôµdGh ÒÿG ™HÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

107153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ájô£«H IOÉ«Y

 QÉ°û◊G äÓÑ£°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1803 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamt 50.indd   7 6/7/18   9:36 AM

-141-



(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. äÓÑ£°S’Gh ó«°üdGh øé¡dGh á«°ShôØdG ájófCG

 
  QÉ°û◊G äÓÑ£°SG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1803 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109364 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdG áÄÑ©Jh õ«¡Œh QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ
 

  IQÉéà∏d õ©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   8 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109680 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGòZ OGƒe ™«H

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÖgòdG ÜGôJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1644 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äƒjõdG  ,  Ö«∏◊Gh  ¢†«ÑdG  ,  äÉ«Hôe ,  äGhGô°†Nh ¬cGƒa ,  øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
. ¿ƒgódGh

 
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÖgòdG ÜGôJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1644 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ø°Tƒd , QƒîH , ¿ÉÑd , ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ¿ƒHÉ°U

 
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÖgòdG ÜGôJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1644 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. RÉ¨dG äÉfGƒ£°SÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  IQÉéà∏d á`````«ÑŸhC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi ,  ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dõæe ÊGhCGh äÉYÉ°Sh ¢ùHÓeh äÉ«dÉªµdGh ¬cGƒah äGhGô°†Nh á«FGòZ OGƒe

 
 »LôØŸG ìÓ°U ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 735 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112491 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉØ«µŸGh äÉLÓãdGh ä’É°ù¨dG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG
 

 IQÉéà∏d »ë«Ñ°üdG ôªY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 589 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ≥jô◊G áëaÉµeh QGòfE’G áª¶fCGh  á«FÉHô¡µdG áª¶fC’G Ö«côJh ™«Hh áfÉ«°U

  
 IQÉéà∏d Üô©dG ôëH Qƒî°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 508 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª÷ÉH ™«Hh âcQÉe ôHƒ°S
 

  Ω.Ω.¢T …QÉéàdG Iô°SC’G ¥ƒ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , 211 : Ü.Q 1653 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äÉÁôc

 
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÖgòdG ÜGôJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äÉÁôc
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÖgòdG ÜGôJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   13 6/7/18   9:36 AM

-147-



(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. QƒªàdG ∞«∏¨Jh ™«æ°üJ

 
  á∏eÉµàŸG á«∏NGódG ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 956 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh äGQÉ«°ùdG äGQGƒ°ù°ùcG ™«H

 
 IQÉéà∏d ΩƒéædG ôë°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 
 á«©«Ñ£dG äÉéàæª∏d á«fÉÑd : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ¢VGôaC’G IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi ,  ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«∏°ùJ ÜÉ©dCGh »gÓe

 IQÉéà∏d …ôØæ°ûdG »∏Y óªfi ó«©°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 93011114 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117719 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîHh Qƒ£Y
 

 Qƒ£©∏d øjõdG ≥ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉæé©e ôFÉ£a äÉjƒ∏M

 
  Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d »cREG ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á£aÉfi , »cREG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 ájQÉéàdG ™jQÉ°ûª∏d º¡jC’G ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 515 : Ü.Q 147 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ‹B’G Ö°SÉ◊G ™«Hh ôJƒ«ÑªµdG á›ôH

 
  IQÉéà∏d ‹Gõ¨dG »∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ≤à°ûeh ¿ÉÑdC’G êÉàfEG
 

 IQÉéà∏d …ƒ∏©dG ô°UÉf øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 302 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 
 á∏eÉµàŸG π«eREG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÓØ◊G º«¶æJ
 

 ¥OÉæØdG IQGOEGh äÉeóî∏d ôjô¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó∏d á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ájòZCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG

. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , á«ë°üdGh á°UÉÿG
 

 IQÉéà∏d …Òª÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h , 326 : Ü.Q 239 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118227 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG äGhOC’G
 

  Ω.Ω.¢T IhQòdG …ó– : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 99 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLhh äÉHhô°ûŸG Ëó≤J , »gÉ≤ŸG

 
 »ÑgòdG ähQÉb ôîa : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ¥OÉæØdGh ôcGòJ äGRƒé◊G
 

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d á«dhódG ¿É› ä’Éch : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG πª©dG ¬«LƒJh §«°ûæJ

 
 Ω.´.Ω.¢T áeGóà°ùŸG √É«ŸG äÉeóÿ á«fÉª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118478 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG
 

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG ¢ù«› ∫ƒ°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 
  ôgGõdG πÑ≤à°ùŸG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

118505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á©jô°ùdG ä’ƒcCÉŸGh …hÉ°ûŸG
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d πeÉµdG IQƒ£°SCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . áXƒÑdG äÓfi , ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi

  IQÉéà∏d á«°†ØdG »ª«©ædG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G ä’É°Uh äÉYÉb
 

  IQÉéà∏d »£«£≤dG ¿É£∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h , 326 : Ü.Q 358 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   24 6/7/18   9:36 AM
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(1247) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊G ™«Hh äÉéàæeh õÑÿG ™æ°U

 
  áãjó◊G Úª°SÉ«dG QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

117939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

  IQÉéà∏d ‹Gõ¨dG »∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamt 50.indd   25 6/7/18   9:36 AM
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون  من   )26( املادة  لأحكام  وفقا  ملكيتها 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33م .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3857
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/10/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 580 فـي 1996/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كامبينا نيدر لند هولدجن بي.فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فريز لند كامبينا نيدير لند بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ستاي�سنزبلني 4 ، 3818 اإل اإي اأمري�سفورت ، هولندا 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : هولندا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/12/29م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/5/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3858
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/10/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 580 فـي 1996/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كامبينا نيدر لند هولدجن بي.فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فريز لند كامبينا نيدير لند بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هولندية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ستاي�سنزبلني 4 ، 3818 اإل اإي اأمري�سفورت ، هولندا 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : هولندا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2015/12/29م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/5/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 51364

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/7/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 876 فـي 2008/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة �سو�سي كو �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماك�س هولدنغ �س.م.ل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الزلقا - وطى عمارة �سلهوب - بناية اكواريو�س - لبنان 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : لبنان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/5/29م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

م
رقم 

العالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

148279
�سركة الي�سرة فات�سن

2007/12/12التجارة وال�سناعة للتجارة العامة

248280
�سركة الي�سرة فات�سن

2007/12/12التجارة وال�سناعة للتجارة العامة

1998/9/15التجارة وال�سناعةبايجون كوربوري�سن318685
1998/8/30التجارة وال�سناعةوولفرين اآوتدورز ، اإنك418577

1998/8/30التجارة وال�سناعةوولفرين اآوتدورز ، اإنك518578

1998/8/30التجارة وال�سناعةوولفرين اآوتدورز ، اإنك618579
2008/8/19التجارة وال�سناعةنالكو كومباين752916

2008/8/19التجارة وال�سناعةنالكو كومباين852917

2008/10/6التجارة وال�سناعةابولو فاير ديتيكرتز ليمتد953809

2008/10/6التجارة وال�سناعةابولو فاير ديتيكرتز ليمتد1053810

2008/10/6التجارة وال�سناعةابولو فاير ديتيكرتز ليمتد1153811

1994/6/25التجارة وال�سناعةاأرورا فودز انك1210018

1318070
�ستادتلر مار�س جي ام بي ات�س 

1998/6/17التجارة وال�سناعةاند كومبني كي جي

2008/5/24التجارة وال�سناعةبارينج اأ�ست ماجنمنت ليمتد1451221
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م
رقم 

العالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1551460
�ستاندرد اند بوورز فاينان�سال 

�سريف�سيز األ األ �سي
2008/6/2التجارة وال�سناعة

2008/12/28التجارة وال�سناعة�سركة ينايع لبنان �س.م.ل1655291

1717863
�سي اند جية كالرك 
انرتنا�سيونال ليمتد

1998/5/19التجارة وال�سناعة

2008/6/14التجارة وال�سناعةاوين ، انك1851715

1952480
بي.اف �سينجز �ساينا

 بي�سرتو ، انك
2008/7/14التجارة وال�سناعة

2008/8/9التجارة وال�سناعةمريك كي جي اأ اأ2052807

2118967
الدكتور.اجننري.ات�س.�سي.اف. 

بور�س.اكتينجي�سل�سافت
1998/11/4التجارة وال�سناعة

2218968
الدكتور.اجننري.ات�س.�سي.اف. 

بور�س.اكتينجي�سل�سافت
1998/11/4التجارة وال�سناعة

2009/5/17التجارة وال�سناعةمركز لولو �س ذ م م2357308

2418327
امريون انرتنا�سيونال 

1998/7/27التجارة وال�سناعةكوربوري�سن

2008/6/22التجارة وال�سناعة�سركة باجة لل�سناعات الغذائية2551938
2008/5/27التجارة وال�سناعةاأل �ساينتز ريتايل ليمتد2651309

2008/5/27التجارة وال�سناعةاأل �ساينتز ريتايل ليمتد2751310

2008/5/27التجارة وال�سناعةاأل �ساينتز ريتايل ليمتد2851311

2008/5/27التجارة وال�سناعةاأل �ساينتز ريتايل ليمتد2951312

2008/5/27التجارة وال�سناعةاأل �ساينتز ريتايل ليمتد3051313
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م
رقم 

العالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2008/5/27التجارة وال�سناعةاأل �ساينتز ريتايل ليمتد3151314

3252759
اوت�سوكا فارما �سوتيكال

2008/8/4التجارة وال�سناعةكو ، ليمتد

3352760
اوت�سوكا فارما �سوتيكال 

2008/8/4التجارة وال�سناعةكو ، ليمتد

2008/1/12التجارة وال�سناعة�سركة جيت اك�س �س م ح3448540

2008/1/12التجارة وال�سناعة�سركة جيت اك�س �س م ح3548541

1998/7/6التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني3618186

2008/1/29التجارة وال�سناعةهاتون نا�سيونال بنك3748743

2008/4/22التجارة وال�سناعةويلو �سامل�سون فران�س3849896

2008/4/22التجارة وال�سناعةويلو �سامل�سون فران�س3949897

2008/5/24التجارة وال�سناعة�سعود بهوان لل�سيارات �س.م.م4051185

2008/5/24التجارة وال�سناعة�سعود بهوان لل�سيارات �س.م.م4151186

2008/5/24التجارة وال�سناعة�سعود بهوان لل�سيارات �س.م.م4251187

2008/5/24التجارة وال�سناعة�سعود بهوان لل�سيارات �س.م.م4351188

2008/5/24التجارة وال�سناعة�سعود بهوان لل�سيارات �س.م.م4451189

2008/5/24التجارة وال�سناعة�سعود بهوان لل�سيارات �س.م.م4551190

2008/5/24التجارة وال�سناعةجمموعة �سعود بهوان �س.م.م4651191

2008/5/24التجارة وال�سناعةجمموعة �سعود بهوان �س.م.م4751192

2008/5/24التجارة وال�سناعةجمموعة �سعود بهوان �س.م.م4851193

2008/5/24التجارة وال�سناعةجمموعة �سعود بهوان �س.م.م4951194
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م
رقم 

العالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2008/5/24التجارة وال�سناعةجمموعة �سعود بهوان �س.م.م5051195

2008/5/24التجارة وال�سناعةجمموعة �سعود بهوان �س.م.م5151196

5233271
�سركة الوحدانية للتجارة 

2004/5/11التجارة وال�سناعةالعامة)ذ.م.م(

5318530
ايرفايرت جاغفلوغزيغ

1998/8/22التجارة وال�سناعة جي ام بي ات�س

2008/10/12التجارة وال�سناعةبوكون�سينت اأ/ا�س5453847

2008/10/12التجارة وال�سناعةبوكون�سينت اأ/ا�س5553848

1998/9/26التجارة وال�سناعةبانك اأمريكا كوربوري�سن5618717

1998/9/28التجارة وال�سناعةبانك اوف اأمريكا كوربوري�سن5718750

2008/11/8التجارة وال�سناعة�سركة منتوجات ال�سيعة ذ.م.م5854378

2009/5/17التجارة وال�سناعةبادي امرييكنز ، انك5957315

2009/5/17التجارة وال�سناعةبادي امرييكنز ، انك6057316

2007/8/19التجارة وال�سناعةالبحار ال�سبع للنفط �س.م.م6146558

6252800
باوجي اويلفيلد ما�سيرني

2008/8/9التجارة وال�سناعة كو.ليمتد

633397
�سركة الرباعيات لل�سناعة 
والتجارة القاب�سة املحدودة

1989/11/22التجارة وال�سناعة

643398
�سركة الرباعيات لل�سناعة 
1989/11/22التجارة وال�سناعةوالتجارة القاب�سة املحدودة
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركـــــةالعالمة

1998/8/12التجارة وال�سناعةايرب هارد اتي.كو ، ا�س ، اأ118428

2008/5/31التجارة وال�سناعةماك�س هولدنغ �س.م.ل251364

2008/5/31التجارة وال�سناعةلوكهيد مارتني كوربوري�سن351366

2008/6/2التجارة وال�سناعةكيف �سربينجز ، اإنك451459

2008/6/16التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن551795

2008/6/21التجارة وال�سناعةبريجر كينغ كوربوري�سن651910

2009/4/20التجارة وال�سناعةال�سيد طارق قد�سي العطار756888

2009/4/20التجارة وال�سناعةال�سيد طارق قد�سي العطار856889

2009/4/20التجارة وال�سناعةال�سيد طارق قد�سي العطار956890

1051915
اآر ام �سي بروجكت ماجنمنت 

انرتنا�سيونال ، ال ال �سي
2008/6/21التجارة وال�سناعة

1151916
اآر ام �سي بروجكت ماجنمنت 

انرتنا�سيونال ، ال ال �سي
2008/6/21التجارة وال�سناعة

1998/5/30التجارة وال�سناعةويتابيك�س ليمتد1217985

2008/7/5التجارة وال�سناعةاولو�س تاير كو ، ليمتد1352205

2008/6/7التجارة وال�سناعةيارا نذرالند بي.فـي1451567

2008/6/7التجارة وال�سناعةيارا نذرالند بي.فـي1551568

2008/6/7التجارة وال�سناعةيارا نذرالند بي.فـي1651569
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركـــــةالعالمة

2007/1/1التجارة وال�سناعةتيتان ايند�سرتيز ليمتد1748413

2007/1/1التجارة وال�سناعةتيتان ايند�سرتيز ليمتد1848414

2007/1/1التجارة وال�سناعةتيتان ايند�سرتيز ليمتد1948415

2008/6/2التجارة وال�سناعة�سركة اإعمار العقارية2051379

2152203
غري�س كوزماتيك�س 

اند�سرتيز جي ام بي ا�س دي 
ان . بي ات�س دي 

2008/7/5التجارة وال�سناعة

�سركة انفيوجن الدولية2249561
2008/3/31التجارة وال�سناعة            للتجارة العامة 

�سركة انفيوجن الدولية2349562
2008/3/31التجارة وال�سناعة            للتجارة العامة 

�سركة انفيوجن الدولية2449563
2008/3/31التجارة وال�سناعة            للتجارة العامة 

دي�سكوفري كوميو نيكي�سنز 2550432
2008/5/11التجارة وال�سناعةال ال �سي

دي�سكوفري كوميو نيكي�سنز 2650433
2008/5/11التجارة وال�سناعةال ال �سي

دي�سكوفري كوميو نيكي�سنز 2750434
2008/5/11التجارة وال�سناعةال ال �سي

دياجو مك�سيكو كومري�سيال  2852746
2008/8/3التجارة وال�سناعةزدورا ا�س ا دي �سي فـي

2952771
هانغزهو هيكفي�سن دجيتل 
تكنولوجي كومبني.ليمتد

2008/8/5التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركـــــةالعالمة

دياجيو نورث3052990
2008/8/24التجارة وال�سناعة اأمريكا ، انك

3152885
يوين - ت�سارم كابو�سيكي 

كاي�سا )يوين - ت�سارم 
كوربوري�سن(

2008/8/17التجارة وال�سناعة

1998/9/13التجارة وال�سناعةامور با�سيفيك كوربوري�سن3218650

1998/8/24التجارة وال�سناعةيوبو كوربوري�سن3318555

1998/8/24التجارة وال�سناعةيوبو كوربوري�سن3418556

3553024
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى 
كاي�سا ) ني�سان موتور كو 

ليمتد(
1998/8/25التجارة وال�سناعة

2008/6/6التجارة وال�سناعةبوريلي�س ايه جي3618015

2008/6/6التجارة وال�سناعةبوريلي�س ايه جي3718016

1998/6/23التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين3818122

1998/6/23التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين3918123

1998/6/30التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين4018152

�سل براندز 4118189
1998/7/6التجارة وال�سناعةانرتنا�سيونال اأ جي

�سل براندز 4218293
1998/7/21التجارة وال�سناعةانرتنا�سيونال اأ جي

1998/8/15التجارة وال�سناعةاأملريال اإ�س.اأيه4318456

2008/7/8التجارة وال�سناعةجاكوار الند روفر املحدودة4452270

ميلينيوم اند كوبثورن 4553959
2008/10/25التجارة وال�سناعةانرتن�سنال ليم
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركـــــةالعالمة

ميلينيوم اند كوبثورن 4653960
2008/10/25التجارة وال�سناعةانرتن�سنال ليم

كابو�سيكي كاي�سا مايك 4717784
1998/5/2التجارة وال�سناعةديزاين جيميو�سو

كابو�سيكي كاي�سا مايك 4817785
1998/5/2التجارة وال�سناعةديزاين جيميو�سو

2008/10/6التجارة وال�سناعةيوروماركيت ديزاين�س ، انك4953772

2008/12/20التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5055140

2008/12/20التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون5155141

�سركة املزارع احلديثة 5247472
2007/10/23التجارة وال�سناعةللدواجن ) �س . م ع . ع (

ذا ترافيلرز 5318391
1998/8/9التجارة وال�سناعةاندمينيتي كومباين

1997/12/10التجارة وال�سناعةفيلدبوينت بي . فـي5417013

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي5518625

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي5618626

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي5718627

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي5818628

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي5918629

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6018630

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6118631

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6218632

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6318633
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركـــــةالعالمة

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6418634

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6518635

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6618636

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6718637

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6818638

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي6918639

1998/9/8التجارة وال�سناعةورث انرتنا�سيونال اأ جي7018640

جمموعة �ستاج للتجارة 7149349
2008/3/16التجارة وال�سناعةالعامة واملقاوالت

2008/3/2التجارة وال�سناعةماالبار جولد برايفت ليمتد7249159

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7318947
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7418948
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7518949
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7618950
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7718951
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7818952
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب / 7918953
1998/11/1التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنـــةا�شـــم ال�شركـــــةالعالمة

1998/11/15التجارة وال�سناعة�سيتل�س ب�ست كوفـي ال ال �سي8019063

1998/11/15التجارة وال�سناعة�سيتل�س ب�ست كوفـي ال ال �سي8119064

1998/11/15التجارة وال�سناعة�سيتل�س ب�ست كوفـي ال ال �سي8219065

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/ 8319118
1998/11/25التجارة وال�سناعةاأ/�ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/ 8419119
1998/11/25التجارة وال�سناعةاأ/�ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/ 8519120
1998/11/25التجارة وال�سناعةاأ / �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/ 8619121
1998/11/25التجارة وال�سناعةاأ/ �ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/ 8719122
1998/11/25التجارة وال�سناعةاأ/�ستار باك�س كوفـي كومبني

�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/ 8819123
1998/11/25التجارة وال�سناعةاأ/�ستار باك�س كوفـي كومبني

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 8953156
2008/9/9التجارة وال�سناعةتكنولوجي جي ام بي ات�س

كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 9053157
2008/9/9التجارة وال�سناعةتكنولوجي جي ام بي ات�س
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ا�ستــــدراك
اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر بيانـات ت�سجيل  اإلى  تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة 
الر�سمية  اجلريدة  فـي  املن�سورتني   ،  )116381  -  116380( رقمي  التجاريـتني  العالمتني 
العدد )1246( ، ال�سادر بتاريخ 18 رم�سان 1439هـ ، املوافــق 3 يونيو 2018م ، اإذ ورد �سكل 

العالمتني كالآتـي :
- العالمة التجارية رقم )116380( :

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

- العالمة التجارية رقم )116381( :

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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مكتب التميمي والربواين للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة الدقم العاملية �ش.م.م
يعلــن مكتب التميمي والربواين للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة 
 ، الـتجاري بالرقـم 1169000  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  العاملية �ش.م.م  بوابة الدقم 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/5/2م ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة م�شقط  - بناية االأ�شالة - بناية رقم : 223 - جممع رقم : 237 

مكتب رقم : 409 - �شارع رقم : 3701
�ش.ب : 109 ر.ب : 136 

هاتف رقم : 24218554 فاك�ش رقم : 24218553
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باال�شت نيدام عمان �ش.م.م

يعلــن مكتب التميمي والربواين للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقوم بت�سفية �سركـــة 
 ، الـتجاري بالرقـم 1094318  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  باال�ست نيدام عمان �ش.م.م 
فــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل  املوؤرخ 2018/3/26م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة م�شقط - بناية االأ�شالة - بناية رقم : 223 - جممع رقم : 237 

مكتب رقم : 409 - �شارع رقم : 3701
�ش.ب : 109 ر.ب : 136 

هاتف رقم : 24218554 فاك�ش رقم : 24218553
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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 مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كو�س عز للتجارة - ت�شامنية
�سركـــة  بت�سفية  يقوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الكثريي  يعلــن مكتب رجب 
كو�س عز للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1057016 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/17م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - حمافظة م�شقط
�س.ب : 3888 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24700138 فاك�س رقم : 24703387
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 مكتب هوروث ماك والغزايل �س.م.م - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شندوق بنك م�شقط ملوؤ�شر روؤو�س االأموال الكبرية 

فـي دول جمل�س التعاون ح�شب ت�شنيف وكالة �شتاندر اند بوز )ال�شندوق( 
بت�سفية  يقوم  اأنـه   - قانونيون  �س.م.م - حما�سبون  والغزايل  يعلــن  مكتب هوروث ماك 
�سندوق بنك م�سقط ملوؤ�سر روؤو�س االأموال الكبرية فـي دول جمل�س التعاون ح�سب ت�سنيف 
وكالة �ستاندر اند بوز )ال�سنــدوق( ، وامل�سجل لــدى الهيئــة العامــة ل�ســوق املال مب�سقط ، 
وفقا ملح�سر اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�سندوق فـي 2018/2/19م ، وللم�سفــي 
وحــده حــــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
الغربة - مقابل م�شقط جراند مول - مبنى املكتب - الطابق اخلام�س 

�س.ب : 971 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24035962/45/51/43  فاك�س رقم : 24587588

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�ســاه ميــر �سرفــر�ز �أحمــد
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليوط الطويلة للأ�سماك �ش.م.م
يعلن �شــاه ميــر �شرفــــراز اأحمــد اأنــه يقــوم بت�شفـيـــة �شركــة اخليـــــوط الطويلــــة للأ�سمـــاك 
�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�شجــــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1011994 ، وفقــــا التفــــاق 
ال�شركــاء املــوؤرخ 2018/4/12م ، وللم�شــفي وحـده حـق متثـيــل ال�شركة فـي الت�شفيــة اأمام 
الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�شفــي فـــي كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركــة على 

العنوان االآتـي : 
�لقرم - حمافظة م�سقط 
هاتف رقم : 99467464

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن خلفان بن �سعيد اللزامي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الياء للتجارة واملقاوالت - تو�سية
اأنه يقــوم بت�شفـيـــة �شركــة روابي الياء للتجارة  يعلن �شعيد بن خلفان بن �شعيد اللزامي 
واملقاوالت - تو�شية ، وامل�شجلــــة لـدى اأمانة ال�شجـل الـتجـاري بالرقم 1742736 ، وللم�شــفي 
وحـده حـق متثـيــل ال�شركة فـي الت�شفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�شفــي فـــي 

كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 310 ر.ب : 120
هاتف رقم : 99384545

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن خمي�ش بن را�سد احلو�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبداللـه ال�سعيدي و�سامل احلو�سني للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأنه يقــوم بت�شفـيـــة �شركــة عبداللـه ال�شعيدي  يعلن �شامل بن خمي�ش بن را�شد احلو�شني 
الـتجـاري  ال�شجـل  اأمانة  لـدى  وامل�شجلــــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة  احلو�شنــي  و�شالــم 
بالرقم 1564900 ، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/5/15م ، وللم�شــفي وحـده حـق متثـيــل 
ال�شركة فـي الت�شفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�شفــي فـــي كافــة االأمور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99434660

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن علي و�سامل بن خمي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �شامل بن خمي�ش بن را�شد احلو�شني اأنه يقوم بت�شفية �شركة اأحمد بن علي و�شامل بن 
الـتجـــاري بالرقــم  ال�شجـــل  اأمانـــة  لــــدى  ، وامل�شجلــــة  خمي�ش للتجــارة واملقـــاوالت �ش.م.م 
1497502 ، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 2018/5/15م ، وللم�شــفــي وحـــده حـق متثـيــل 
ال�شركة فـي الت�شفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�شفــي فـــي كافــة االأمور التـي 

تتعلـق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99434660

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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خويتم بن في�سل الهنائي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن في�سل و�سركائه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خويتـم بن في�شــل الهنائــي اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة بــن في�شــل و�شركائــه للتجـــارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقــم 1179976 ، وللم�شــفــي 
وحـــده حـق متثـيــل ال�شركة فـي الت�شفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�شفــي فـــي 

كافــة االأمور التـي تتعلـق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99339925

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

را�سد بن �سامل بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عادل �سليم احلجري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن را�شد بن �شامل بن حممد احلجري اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة عادل �شليم احلجري 
و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقــم 
1120842 ، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�شفي وحده حـق متثـيــل ال�شركة 
فـي الت�شفيــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع مراجعة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلـــق 

باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 99033330
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن ناجم بن حمد ال�سبلي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سيبي املتحدة �ش.م.م
يعلن حمد بن ناجم بن حمد ال�شبلي اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة م�شاريع امل�شيبي املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقــم 1702394 ،  وللم�شفي وحده 
حــــق متثـيــــل ال�شركـــة فـــي الت�شفيــــة اأمــام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي فــــي 

كافـــة االأمــور التـــي تتعلـــق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 364 ر.ب : 400
هاتف رقم : 97000041

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن را�سد بن علي اجلمادي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منفذ اخلالدية للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن را�شد بن علي اجلمادي اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة منفذ اخلالدية للتجارة - 
ت�شامنيــة ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقــم 1069740 ،  وللم�شفي وحده 
حـــق متثـيــل ال�شركـــة فـــي الت�شفيــــة اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــــع مراجعـــة امل�شفــــي فــــي 

كافـــة االأمــور التـــي تتعلـــق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 400

هاتف رقم : 99708520
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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مبارك بن عبداللـه بن مبارك الرا�سدي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد ومبارك الرا�سدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن مبارك بن عبداللـه بن مبارك الرا�شدي اأنه يقــوم بت�شفيــة �شركــة حممـــد ومبــارك 
الرا�شدي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقــم 
1173962 ،  وللم�شفي وحده حـق متثـيــل ال�شركـة فـــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميع 

مراجعة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلـــق باأعمال ال�شركــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96074452 - 99885557

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

�سليمان بن حممد بن �سيف احلجري
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوملة املتحدة �ش.م.م
املتحـــدة  العوملــة  �شركــة  بت�شفيــة  يقــوم  اأنه  احلجري  �شيف  بن  حممد  بن  �شليمان  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقــم 1038465 ،  وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2018/5/8م ، وللم�شفي وحده حـق متثـيــل ال�شركـة فـــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى 
العنوان  ال�شركــة على  باأعمال  تتعلـــق  التـــي  االأمــور  كافـــة  فــــي  امل�شفــــي  اجلميع مراجعة 

االآتـي : 
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 442 ر.ب : 400
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

-179-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

زاهر بن حممد بن عناد اليزيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليزاب للتجارة - ت�سامنية
اأنه يقوم بت�شفية �شركـة امليـــزاب للتجــارة -  بـــن عنــاد اليزيــدي  بـــن حممـــد  يعلــن زاهــر 
ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقــم 6075657 ، وفقا التفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2018/5/7م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى 
اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان 

االآتـي : 
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 130 ر.ب : 413  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

هيثم بن يو�سف الها�سمي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر االأزرق احلديثة �ش.م.م
يعلــن هيثم بن يو�شف الها�شمي اأنه يقوم بت�شفية �شركـة القمر االأزرق احلديثة �ش.م.م ، 
وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1087359 ، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 
اأمام الغـيــر ، وعلــى  2018/2/18م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية 
اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان 

االآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - حمافظة م�سقط

هاتف رقم :  96054456
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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في�سل بن عبداللـه بن �سليمان البلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اجلنوب املتحدة �ش.م.م
اأنه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة ريـــاح اجلنــوب  يعلــن في�شل بن عبداللـه بن �شليمان البلو�شي 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1101830 ، وفقا التفاق 
2018/2/13م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام  ال�شركاء املوؤرخ 
الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة 

على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 63 ر.ب : 120

هاتف رقم :  99333424
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سليمان بن �سعيد ال�سابعي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع الرائق �ش.م.م
يعلــن حممد بن �شليمان بن �شعيد ال�شابعي اأنه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة النبع الرائق �ش.م.م ، 
وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1490869 ، وفقـــا التفاق ال�شركـــاء املـــوؤرخ 
2017/12/24م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى 
اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان 

االآتـي : 
العذيبة - حمافظة م�سقط
�ص.ب : 1351 ر.ب : 130
هاتف رقم :  92660005

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن خلفان بن حمد احل�سرمي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج املراغة للتجارة �ش.م.م
يعلــن �شامل بن خلفان بن حمد احل�شرمي اأنه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة فلج املراغة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 6021387 ، وللم�شفــي وحــده 
فــــي  امل�شفــــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلــى   ، الغـيــر  اأمام  الت�شفية  فــي  ال�شركة  متثـيــل  حـــق 

كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - حمافظة م�سقط
 �ص.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتف رقم :  99795444

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

علــي بــن تقــي اللواتــي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهول للتجارة �ش.م.م
يعلــن علي بن تقي اللواتي اأنه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة ال�شهول للتجارة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة 
لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1245180 ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة 
فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق 

باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم :  99340034

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن عبدالرزاق بن دروي�ش البدري
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد البدري للتجارة
يعلــن خالد بن عبدالرزاق بن درويــ�ش البــدري اأنــه يقــوم بت�شفيـــة �شركــــة اأحمـــد وخالــد 
البدري للتجارة ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 9002499 ، وللم�شفــي 
وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي 

فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 87 ر.ب : 811

هاتف رقم :  99339950
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

علي بن داود بن �سليمان الزدجايل
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اإبراهيم بن داود بن �سليمان الزدجايل و�سركاه - تو�سية

اإبراهيم بن داود بن  اأنه يقوم بت�شفيـــة �شركــــة  يعلــن علي بن داود بن �شليمان الزدجايل 
اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم  �شليمان الزدجايل و�شركاه - تو�شية ، وامل�شجلــــة لــدى 
1263897 ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع 

مراجعــة امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 3283 ر.ب : 111
هاتف رقم :  99079970

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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غامن بن حمد بن هلل الفار�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق للعطور وم�ستح�سرات التجميل �ش.م.م
يعلن غامن بن حمد بن هالل الفار�شي اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة ال�شرق للعطور وم�شتح�شرات 
التجميل �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1046604 ، وللم�شفــي 
وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي 

فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 707 ر.ب : 111

هاتف رقم :  98246999
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن �سعود بن حمد احل�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل اجلمان للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن نا�شر بن �شعود بن حمد احل�شني اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة قوافـــل اجلمـان للتجــارة 
واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1036224 ، وفقا 
التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2018/5/16م ، وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية 
باأعمـــال  تتعلــــق  التـــي  االأمــور  كافـــة  فــــي  امل�شفــــي  وعلــى اجلميــع مراجعــة   ، الغـيــر  اأمام 

ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
والية القابل - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 337 ر.ب : 111
هاتف رقم :  98987970

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن خليفة بن �سعود ال�سناين
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة الباطنة العاملية �ش.م.م
اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة لوؤلوؤة الباطنة العاملية  يعلن خالد بن خليفة بن �شعود ال�شناين 
�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1151156 ، وللم�شفــي وحــده 
فــــي  امل�شفــــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلــى   ، الغـيــر  اأمام  الت�شفية  فــي  ال�شركة  متثـيــل  حـــق 

كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 256 ر.ب : 319
هاتف رقم :  93377739

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اآفاق خميليف الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن خالد بن خليفة بن �شعود ال�شناين اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة اآفاق خميليف الذهبية 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1116835 ، 
وللم�شفــي وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة 

امل�شفــــي فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 256 ر.ب : 319

هاتف رقم :  93377739
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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هلل بن عبداللـه بن �سحي ال�سناين
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سناين املتحدة �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن �شحي ال�شناين اأنــه يقــوم بت�شفيــة �شركــة م�شاريـــع ال�شنانــي 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1058106 ، وللم�شفــي 
وحــده حـــق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�شفــــي 

فــــي كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 451 ر.ب : 322
هاتف رقم : 96035367

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش البوا�سل �ش.م.م

يعلن هــالل بــن عبداللـه بــن �شحــي ال�شنانــي اأنـــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــــة اأر�ش البوا�شــل 
�ش.م.م ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1066311 ، وللم�شفــي وحــده 
فــــي  امل�شفــــي  ، وعلــى اجلميــع مراجعــة  الغـيــر  اأمام  الت�شفيــة  فــي  ال�شركــة  حــــق متثـيــل 

كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 451 ر.ب : 322
هاتف رقم : 96035367

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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الوليد بن حممد بن علي الربماين
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الفر�سان املتحدة - تو�سية
يعلن الوليد بن حممد بن علي الربماين اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة واحة الفر�شان املتحدة - 
تو�شيـــة ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــم 1110797 ، وللم�شفــي وحــــده 
فــــي  امل�شفــــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلــى   ، الغـيــر  اأمام  الت�شفية  فــي  ال�شركة  متثـيــل  حـــق 

كافـــة االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 19 ر.ب : 322
هاتف رقم :  99421440

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي

ح�سن بن �سامل بن �سليمان ال�سهي
�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البداية املتحدة للتجارة - تو�سية
يعلن ح�شن بن �شامل بن �شليمان ال�شهي اأنه يقوم بت�شفيـة �شركة البداية املتحدة للتجارة - 
تو�شيــة ، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1027127 ، وللم�شفــي وحــــده 
حق متثـيــل ال�شركة فــي الت�شفية اأمام الغـيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعـة امل�شفي فــــي كافـــة 

االأمــور التـــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 222 ر.ب : 311

هاتف رقم :  99360636
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه .
امل�سفــي
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فايز بن حممد بن حمد اجلمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو هزاع اجلمري للتجارة - تو�صية
يعلـن فايز بن حممد بن حمد اجلمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو هزاع اجلمري للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4102215 ،  وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 7 ر.ب : 417

هاتـف رقــم : 97044744
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صاعد بن حمد بن ر�صيد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صاعد بن حمد احلارثي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �ساعد بن حمد بن ر�سيد احلارثي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساعد بن حمد احلارثي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1318632 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 217 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 92501727
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صامي بن �صيف بن �صلوم النوتكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الإكليل الوردي للم�صاريع احلديثة �ص.م.م
يعلـن �سامي بن �سيف بن �سلوم النوتكي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الإكليل الوردي للم�ساريع 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1085964 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/4/18م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1341 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99232272

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

دروي�ص بن حيدر بن ح�صن البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفيهق - ت�صامنية
 ، الفيهق - ت�سامنية  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  البلو�سي  يعلـن دروي�ش بن حيدر بن ح�سن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1550829 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/25م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

حمافـظــة م�صقط
هاتـف رقــم : 92009901

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن ح�صن بن جابر املقبايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التما�صيح للم�صاريع احلديثة �ص.م.م
يعلـن عبداللـه بن ح�سن بن جابر املقبايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التما�سيح للم�ساريع 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  1170175 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
وليـة بو�صر - حمافـظــة م�صقط

هاتـف رقــم : 92828024
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صامل بن م�صلم بن �صامل اجل�صا�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجل�صر الف�صي للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �سامل بن م�سلم بن �سامل اجل�سا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اجل�سر الف�سي للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7047231 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

وليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
�ص.ب : 728 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 99334353
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

زكريا بن اأحمد بن عي�صى الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مطعم كرييل �ص.م.م
يعلـن زكريا بن اأحمد بن عي�سى الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مطعم كرييل �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1137042 ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1454 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 99327989
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن جمعة بن خمي�ص البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صدى الأثري للتجارة �ص.م.م

يعلـن خالد بن جمعة بن خمي�ش البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سدى الأثري للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1723200 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافـظــة م�صقط

�ص.ب : 182 ر.ب : 314
هاتـف رقــم : 98887787

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�صن بن داود بن ح�صن اللواتي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فريد التجارية - ت�صامنية
يعلـن ح�سن بن داود بن ح�سن اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فريد التجارية - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1015621 ، وفقــــا لتفاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/12م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية مطرح - حمافظة م�صقط
�ص.ب : 3449 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99243059

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صامل بن علي بن حمد الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صامل وماجد للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سامل بن علي بن حمد الرا�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سامل وماجد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1133917 ،  وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافـظــة الربميي

�ص.ب : 188ر.ب : 325
هاتـف رقــم : 92231737

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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تقي بن باقر بن �صليمان اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عمان ل�صناعة املواد العازلة �ص.م.م
املواد  ل�سناعة  عمان  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اللواتي  �سليمان  بن  باقر  بن  تقي  يعلـن 
وللم�سفـي   ،  1357000 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  العازلة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99340034

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

وليد بن �صليمان بن �صامل احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأ�صطورة الع�صرية �ص.م.م
يعلـن وليد بن �سليمان بن �سامل احلو�سني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الأ�سطورة الع�سرية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1086655 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/10/8م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

الوادي الكبري - حمافـظــة م�صقط
�ص.ب : 880 ر.ب : 131

هاتـف رقــم : 96360989
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأنور بن اأحمد بن حممد ال�صاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صاريع التجارية احلديثة �ص.م.م
يعلـن اأنور بن اأحمد بن حممد ال�ساملي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امل�ساريع التجارية احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1513362 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 645 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99229913
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

في�صل بن حميد بن حمد ال�صرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاهني عندام للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
يعلـن في�سل بن حميد بن حمد ال�سرجي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساهني عندام للتجارة 
واملقــــاولت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1180465 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95532166 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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را�صد بن حمدان بن حميد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع �صوء الفجر - ت�صامنية
اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريـع �ســـوء الفــجر -  يعلـن را�سد بن حمدان بن حميد املالكـي 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1263922 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 419 ر.ب : 400

هاتـف رقــم : 99686277
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حمد بن �صليم بن م�صلم اليزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال الثابتي للتجارة - ت�صامنية
يعلـن حمد بن �سليم بن م�سلم اليزيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جبال الثابتي للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1093193  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 139 ر.ب : 400

هاتـف رقــم : 95123213
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبداملجيد بن جمعة بن �صيف العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برهان الوثقى للتجارة - ت�صامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة برهـــان الوثقــى  يعلـن عبداملجيد بن جمعة بن �سيف العامري 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1277738 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة اإبراء - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ماجد بن حممد بن حمود املنجي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الوقيبة الوطنية 

 ، اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة م�ساريع الوقيبة الوطنية  يعلـن ماجد بن حممد بن حمود املنجي 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1044577 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
، وعلـــى  الغـري  اأمـــام  الت�سفـية  فـي  ال�سركــــة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2018/5/16م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ص.ب : 241 ر.ب : 423
هاتـف رقــم : 99472004

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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غريب بن �سعيد بن علي البو�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبال للخدمات الفنية �ش.م.م 
يعلن غريب بن �سعيد بن علـي البو�سعيــدي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة احلبــال للخدمــات 
وللم�سفــي   ،  1172306 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  الفنية 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
احليل - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 92920834
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ح�سن بن داود بن ح�سن اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط االأخ�سر للمواد الزراعية �ش.م.م 
اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اخلط الأخ�سر للمواد  اللواتي  يعلن ح�سن بن داود بن ح�سن 
الزراعية �ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1514482 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
الوادي الكبري - والية مطرح - محافظة م�سقط

�ش.ب : 2091 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99243059

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خليل بن نا�سر بن علي احلارثي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم لالأملنيوم والزجاج �ش.م.م 
يعلن خليل بن نا�سر بن علي احلارثي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة النجم لالأملنيوم والزجاج 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1103038 ، وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
فنجـــاء - والية بدبد - محافظة الداخلية

�ش.ب : 82 ر.ب : 114
هاتف رقم : 96787997

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قريات لالأ�سماك �ش.م.م 

يعلن خليل بن نا�سر بن علي احلارثي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة قريات لالأ�سماك �ش.م.م  ،
وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1521888 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
فنجـــاء - والية بدبد - محافظة الداخلية

�ش.ب : 82 ر.ب : 114
هاتف رقم : 96787997

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم ال�سموع �ش.م.م 
يعلن تقي بن باقر بن �سليمان اللواتي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة مطعم ال�سموع �ش.م.م  ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1158376 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99340034

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سالم بن عبداللـه بن فايز العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعل العامري للتجارة - تو�سية 
يعلن �سالم بن عبداللـه بن فايز العامري اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اأبو م�سعل العامري 
للتجارة - تو�سية  ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1732013 ، وللم�سفــي 
وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
املعبيلة ال�سمالية - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 92519532
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يون�ش بن عبداللـه البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوام خلدمات التنظيف �ش.م.م 
يعلــن يونــ�ش بــن عبداللـــه البلو�سي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة العــوام خلدمــات التنظيــف 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1114240 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
والية قريات - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 99183828
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
محمد بن علي بن جمعة الزدجايل

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل املا�سية �ش.م.م 

يعلن محمد بن علي بن جمعة الزدجايل اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة املعامل املا�سية �ش.م.م  ،
وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1767836 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 298 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99475511

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مالك اأر�سد بن حميداللـه
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روبينة حميد واإخوانها للتجارة - ت�سامنية 
يعلن مالك اأر�سد بن حميداللـه اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة روبينة حميد واإخوانها للتجارة -

لتفــاق  وفقــا   ،  1280619 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 3142 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99342316

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خمي�ش بن محمد بن �سعيد العدوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خمي�ش بن محمد بن �سعيد العدوي و�سريكه - ت�سامنية 

يعلن خمي�ش بن محمد بن �سعيد العدوي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركــة خمي�ش بن محمد بن 
بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - و�سريكه  العدوي  �سعيد 
، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل  املـــوؤرخ 2018/3/15م  ال�سركـــاء  ، وفقــا لتفــاق   5042135
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب : 777 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99361472

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نا�سر بن هالل بن خلفان احلارثي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مو�سي �ش.م.م 
يعلن نا�سر بن هالل بن خلفان احلارثي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اأبو مو�سي �ش.م.م  ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1606476 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 287 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99322666

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمد بن �سيف بن �سعيد الكلباين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان البانة للتجارة - تو�سية
يعلن محمد بن �سيف بن �سعيد الكلباين اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة فر�سان البانة للتجارة -
تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1120232 ، وللم�سفــي وحــده حــق 
متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99797496

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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�سيف بن عبداللـه بن نا�سر العدوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سيف بن عبداللـه بن نا�سر العدوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سيف بن عبداللـه بن نا�سر العدوي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة �سيف بن عبداللـه بن 
نا�سـر العـدوي و�سريكــه للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري 
بالرقـــم 1409239 ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
هاتف رقم : 95193490

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن نا�سر بن عبداللـه البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الراقية لل�سياحة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن نا�سر بن عبداللـه البلو�ســي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اخلدمــات الراقيــة 
لل�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1669338 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب : 62 ر.ب : 116 
هاتف رقم : 99337690

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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فايز بن محمد بن حمد اجلمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر ال�سقلة للتجارة - تو�سية
يعلن فايز بن محمد بن حمد اجلمري اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة بندر ال�سقلة للتجارة -

وحــــده  وللم�سفــي   ، بالرقـــم 1062595  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 114 ر.ب : 416 
هاتف رقم : 97044744

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سعود بن عي�سى العمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبداللـه بن �سعود ونا�سر بن عبداللـه العمري للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن �سعود بن عي�سى العمري اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة عبداللـه بن �سعود 
ونا�سر بن عبداللـه العمري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري 
بالرقـــم 5017351 ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 372 ر.ب : 111 
هاتف رقم : 99202761

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-204-



اجلريدة الر�سمية العدد )1247(

توفيق بن عبداحل�سني بن جمعة اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوزع الع�سري �ش.م.م
يعلن توفيق بن عبداحل�سني بن جمعة اللواتي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة املوزع الع�سري 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1683276 ، وللم�سفــي وحــــده 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط

�ش.ب : 1497 ر.ب : 112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خلفان بن جمعة بن �سرور البطا�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يون�ش البطا�سي واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلن خلفان بن جمعة بن �سرور البطا�سي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اأبو يون�ش البطا�سي 
واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3187810 ، 
وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
والية اخلابورة - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 98189986
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن زهران بن عبداللـه البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلد الدولية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن زهران بن عبداللـه البلو�ســي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة احلــد الدوليــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1010145 ، وللم�سفــي وحــــده 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99319897

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سليمان بن محمد بن را�سد احلب�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان و�سيف احلب�سي للتجارة - ت�سامنية
و�سيـف  �سليمــان  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــه  را�سد احلب�سـي  �سليمــان بن محمد بن  يعلــن 
احلب�سي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 6074154 ،
فــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل  املوؤرخ 2018/3/25م  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان الآتـي :
�ش.ب : 105 ر.ب : 400
هاتف رقم :99377991

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن �سلطان امل�سروري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحالم االأزياء �ش.م.م
يعلــن اأحمد بن �سامل بن �سلطان امل�سروري اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة اأحالم الأزياء �ش.م.م ،
اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1563254 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلــة لــدى 
2018/5/6م ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

القرم - والية بو�سر
�ش.ب : 415 ر.ب : 111
هاتف رقم :99350230

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

هالل بن زاهر بن عبداللـه النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الداخلية للتجارة �ش.م.م
يعلــن هــالل بــن زاهــر بــن عبداللـه النبهانــي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة ربـــوع الداخليـــة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 5103436 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/3م ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان الآتـي :
اخلو�ش - والية ال�سيب
�ش.ب : 1 ر.ب : 123

هاتف رقم : 98200008
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عماد بن را�سد بن �سليم االأبروي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حوافز العاملية �ش.م.م
يعلــن عماد بن را�سد بن �سليم الأبروي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة حوافز العاملية �ش.م.م ، 
اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1106729 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلــة لــدى 
2018/3/12م ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان الآتـي :

القرم - والية بو�سر - محافظة م�سقط
�ش.ب : 556 ر.ب : 100
هاتف رقم :99373112

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن علي بن �سامل الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البناء احلديثة �ش.م.م
يعلــن نا�سر بن علي بن �سامل الوهيبي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع البناء احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1026811 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفــي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

الآتـي :
العتكية - والية العامرات - محافظة م�سقط

�ش.ب : 1314 ر.ب : 112
هاتف رقم : 94030626 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نا�سر بن ماجد بن جمعة امل�سعودي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع امل�سعودي املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

امل�سعودي  اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع  امل�سعودي  يعلــن نا�سر بن ماجد بن جمعة 
املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 
وعلى   , الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1068769
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 256 ر.ب : 319

هاتف رقم : 93335775 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم �سحم املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلــن نا�سر بن ماجد بن جمعة امل�سعودي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع ن�سيم �سحم 
املتحدة للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1170598 , 
وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 256 ر.ب : 319
هاتف رقم : 93335775 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سامل بن نا�سر ال�سعيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مندو�ص الفار�ص للتجارة - تو�سية
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة مندو�س الفار�س  يعلــن عبداللـه بن �سامل بن نا�سر ال�سعيدي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1057915 , وللم�سفـي 
وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 215 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99554545 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

فاطمة بنت محمد بن �سالح ال�سيزاوية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعالن الوطنية �ص.م.م
تعلــن فاطمـة بنــت محمد بــن �سالــح ال�سيزاويــــة اأنــهــا تقــــوم بت�سفـيــة �سركــــة ال�سعـــــالن 
الوطنية �س.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1002710 , وللم�سفــية 
وحــــدهاحــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 573 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99555027 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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داود بن م�سبح بن بخيت ال�سبلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �سحار الف�سية للتجارة - ت�سامنية
يعلــن داود بن م�سبح بن بخيت ال�سبلي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة جوهرة �سحار الف�سية 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1193494 , وللم�سفـي 
وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 93800308 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه القليبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا اجلفرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه القليبي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة �سجايا اجلفرة للتجارة 
 ,  1139039 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنيــة   - واملقــاوالت 
وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 99559696 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ح�سن بن �سامل بن �سليمان ال�سهي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ال�سالم اجلديد �ص.م.م
يعلــن ح�سن بن �سامل بن �سليمان ال�سهي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة جنوم ال�سالم اجلديد 
اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1154658 , وللم�سفـي وحــــده  �س.م.م , وامل�سجلــة لــدى 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 222 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99360636 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يون�ص بن مراد بن اإ�سماعيل البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذى الزعفران للتجارة - ت�سامنية
اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ســـذى الزعفــران  يعلــن يون�س بن مراد بن اإ�سماعيل البلو�سي 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1044456 , وللم�سفـي 
وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 157 ر.ب : 321

هاتف رقم : 92882066 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خليل اللـه بن �سهراب البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوردة احلمراء العاملية �ص.م.م
العاملية  الوردة احلمراء  اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  البلو�سي  اللـه بن �سهراب  يعلــن خليل 
�س.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1105499 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
روي - والية مطرح - محافظة م�سقط

�ص.ب : 336 ر.ب : 119
هاتف رقم : 99104710 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
هيثــم بــن يو�ســـف الها�سمــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي مطرح للقوارب �ص.م.م

يعلــن هيثــم بــن يو�سف الها�سمي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة مرا�سي مطرح للقوارب �س.م.م ,
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1796879 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة 
2018/2/18م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

اخلوير ال�سمالية - محافظة م�سقط
هاتف رقم : 96054456 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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را�سد بن خمي�ص الرا�سبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ص بن �سامل بن حمد الرا�سبي و�سركاه - تو�سية
حمد  بن  �سامل  بن  خمي�س  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنــه  الرا�سبي  خمي�س  بن  را�سد  يعلــن 
 4047281 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - و�سركاه  الرا�سبي 
, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال 

ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 99220169 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

علي بن حمود بن عبداللـه التهامي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يرمي �ص.م.م
يعلــن علي بن حمود بن عبداللـه التهامي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة يرمي �س.م.م , وامل�سجلة 
لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1416898 , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة 
التـي تتعلق  , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور  الغـيــر  اأمــام  فـي الت�سفـيــة 

باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 707 ر.ب : 111

هاتف رقم : 98246999 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عي�سى بن �سعيد بن علي العلوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باليوز �ص.م.م
يعلــن عي�سى بن �سعيد بن علي العلوي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة باليوز �س.م.م , وامل�سجلة 
لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1592475 , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة 
التـي تتعلق  , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور  الغـيــر  اأمــام  فـي الت�سفـيــة 

باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 1107 ر.ب : 117
هاتف رقم : 99474201

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

فايز بن محمد بن حمد اجلمري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم ال�سقلة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن فايز بن محمد بن حمد اجلمري اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة ن�سائم ال�سقلة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1076431 , وللم�سفـي 
وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 114 ر.ب : 416

هاتف رقم : 97044744 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفـي 
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اأنور بن اأحمد بن محمد ال�ساملي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم العمراين للبناء والتعمري �ص.م.م
يعلــن اأنور بن اأحمد بن محمد ال�ساملي اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركة التقدم العمراين للبناء 
والتعمري �س.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1613634 , وللم�سفـي 
وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ص.ب : 645 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99229913 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإبراهيم بن نا�سر بن �سعيد البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�سبة ال�سيب للتجارة - ت�سامنية
يعلــن اإبراهيم بن نا�سر بن �سعيد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة ه�سبة ال�سيب للتجارة -
ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1437240 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/14م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
�ص.ب : 389 ر.ب : 113

هاتف رقم : 99611400 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خليل بن نا�سر بن علي احلارثي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديثة خلدمات الزجاج �ص.م.م
يعلــن خليل بن نا�سر بن علي احلارثي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة احلديثة خلدمات الزجاج 
وحــــده  وللم�سفـي   ,  1089276 بالرقــم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة   , �س.م.م 
حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
فنجاء - والية بدبد - محافظة الداخلية

�ص.ب : 954 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99744498 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم للخدمات اللوج�ستية �ص.م.م

يعلــن خليــل بن نا�ســر بــن علــي احلارثــي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�سهـــم للخدمــات 
اللوج�ستية �س.م.م , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1047941 , وللم�سفـي 
وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
فنجاء - والية بدبد - محافظة الداخلية

�ص.ب : 82 ر.ب : 114
هاتف رقم : 96787997 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يون�ص بن حبيب بن �سمبيه امل�سافر
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحريات ال�سغرى للتجارة - تو�سية
اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة البحريات ال�سغرى  امل�سافر  يعلــن يون�س بن حبيب بن �سمبيه 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1789619 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/24م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
محافظة م�سقط

هاتف رقم : 99444146 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإبراهيم بن محمد بن علي ال�سحي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن امل�سعودية لل�سكراب - تو�سية

يعلــن اإبراهيم بن محمد بن علي ال�سحي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة ركن امل�سعودية لل�سكراب -
تو�سية , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1127905 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/10م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي :
والية خ�سب - محافظة م�سندم

�ص.ب : 170 ر.ب : 811
هاتف رقم : 92279987 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سرور بن عبداللـه الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سامل اأبناء �سرور الكندي للتجارة
و�سامل  �سركة عبداللـه  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الكندي  بن عبداللـه  �سرور  بن  يعلــن عبداللـه 
اأبناء �سرور الكندي للتجارة ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــــــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 3083780 ، 
وللم�سفي وحده حق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمـــام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 32 ر.ب : 325 

هاتـف رقــم : 99366343
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

را�سد بن حممد بن حممود العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة را�سد بن حممد بن حممود العجمي و�سريكه - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن حممد بن حممود العجمي اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـة را�سد بن حممد بن 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة    ، ت�سامنية   - و�سريكه  العجمي  حممود 
1085856 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 588 ر.ب : 319 
هاتـف رقــم : 97066921

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ح�سني بن علي بن خمي�ص الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء امل�سرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سحراء امل�سرة للتجارة 

 ،  1048028 بالرقــــم  التجـــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - واملقاولت 

وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 95403141
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سمال العاملية �ص.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة واحة ال�سمال العاملية  يعلن ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي 

وحــده  وللم�سفـــي   ، بالرقــــم 1117801  التجـــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �س.م.م 

حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 95403141
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع جنوم �سحم احلديثة للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع جنوم �سحم  يعلن ح�سني بن علي بن خمي�س الزعابي 
احلديثة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1186687 ، 
وللم�سفـــي وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95403141

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خمي�ص بن علي بن خمي�ص الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا الريا�ص للتجارة - ت�سامنية
يعلن خمي�س بن علي بن خمي�س الزعابي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سجايا الريا�س للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1124555 ، وللم�سفـــي وحــده 
حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95403141

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإ�سماعيل بن علي بن خمي�ص الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزعابي للخدمات التجارية �ص.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة الزعابي للخدمات  اإ�سماعيل بن علي بن خمي�س الزعابي  يعلن 
التجارية �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1266666 ، وللم�سفـــي 
وحــده حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95403141

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن علي بن خمي�ص الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املميزة للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة املدينة املميزة للتجارة -  يعلن خالد بن علي بن خمي�س الزعابي 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل التجـــاري بالرقــــم 1287904 ، وللم�سفـــي وحــده 
حق متثــيـل ال�ســــركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 95403141

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن علي بن حمدان ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرتفعات اجلنوب املتحدة - تو�سية
مرتفعات  م�ساريع  �سركــــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـه  ال�سيزاوي  حمدان  بن  علي  بن  بدر  يعلـن 
اجلنوب املتحدة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمــانـــة ال�سجــل الـتجاري بالــرقــم 1118704 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99721092
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإبراهيم بن عبداللـه بن �سليمان الرحيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق االأخ�ساب العاملية للتجارة �ص.م.م
يعلــن اإبراهيم بن عبداللـه بن �سليمان الرحيلي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركة اآفاق الأخ�ساب 
 ،  1260648 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   ، �س.م.م  للتجارة  العاملية 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة علــى العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99206450
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجــــب هــــــذا الإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن قا�سم بن غلوم العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة واحة القرى الوطنية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن حممد بن قا�سم بن غلوم العجمي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة واحة القرى الوطنية 
للتجارة واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بـــالـرقـم 1054229 ، 
وللم�ســفــــي وحــــده حـــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 453 ر.ب : 311 
هاتـف رقــم : 95527288

كمــــا يدعــــــو امل�سفــي مبوجــــب هـــــذا الإعـــــالن دائنــــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سمرية بنت حممد بن علي امل�سكرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيف اليماين للتجارة واملقاوالت - تو�سية
اليماين  ال�سيف  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  امل�سكرية  علي  بن  حممد  بنت  �سمرية  تعلـن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1005746 ،
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحدها  وللم�سفـية   ، 2018/5/24م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة اإبراء - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 166 ر.ب : 413
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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هود بن �سليمان بن �سامل ال�سملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سملي واملقبايل �ص.م.م
يعلـن هود بن �سليمان بن �سامل ال�سملي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركـة ال�سملي واملقبايل �س.م.م ، 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجاري بـــالـرقــم 1079681 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
2018/5/29م ، وللم�ســفــــي وحــــده حـــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

 والية عربي - حمافظة الظاهرة
هاتـف رقــم : 99066133

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خليفة بن عو�ص بن علي اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج الفيافـي العربية �ص.م.م
يعلــــن خليفة بن عو�س بن علي اليعقوبي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركــة وهج الفيافـي العربية 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــة ال�سجــــل الـتجـاري بالــرقم 1088706 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 459 ر.ب : 516 
هاتـف رقــم : 95556668

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خمي�ض بن عو�ض بن را�شد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار العلو الذهبية - ت�شامنية
يعلـــن خمي�ض بن عو�ض بن را�سد العلوي اأنـــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة اأنوار العلو الذهبية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لدى اأمـانـــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 1081087 ، وللم�سفـــي وحـــده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ض.ب : 63 ر.ب : 500 

هاتـف رقــم : 96588484
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء ال�شفري للتجارة - ت�شامنية

ال�سفري  �سماء  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـــــوم  اأنـــه  العلوي  را�سد  بن  عو�ض  بن  خمي�ض  يعلـــن 
 ،  1000580 بالرقـم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمـانـــة  لدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وللم�سفـــي وحـــده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ض.ب : 343 ر.ب : 500 
هاتـف رقــم : 99389309

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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في�سل بن �سنني بن حمد اليعقوبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيم املتحدة �ص.م.م
 ، املتحدة �س.م.م  يقـــوم بت�سفية �سركـة غيم  اأنه  اليعقوبي  يعلن في�سل بن �سنني بن حمد 
حــــــــق  وحـده  وللم�سفــــي   ،  1075082 بالرقـم  الـتجاري  ال�سـجـل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجلــة 
متثيــــــل ال�سركـــة فـــي الت�سفيــــــة اأمــام الغـــيـر ، وعلـــى اجلميــــــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمـور التــي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 519 ر.ب : 511 
هاتـف رقــم : 96778588

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نايف بن حميد بن را�سد اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات فهود �ص.م.م
يعلن نايف بن حميد بن را�سد اليعقوبي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة مرتفعات فهود �س.م.م ، 
وامل�سجــلـة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7074662 ، وفقــــا لتفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/23م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

 والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ص.ب : 77 ر.ب : 516 

هاتـف رقــم : 99338040
كمــــا يدعــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــــدم بادعــاءاتهــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حميد بن حمدان بن نا�سر املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو قي�ص املقبايل للتجارة - تو�سية
قي�س  اأبو  م�ساريع  �سركــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنـه  املقبايل  نا�سر  بن  بن حمدان  يعلــن حميد 
املقبايل للتجارة - تو�سية ، وامل�سجــلـة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1126392 ، 
وفقــــا لتفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/5/21م ، وللم�سفــــي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 96779750
كمــــا يدعــــو امل�سفــي مبوجـــب هــــذا الإعــــــالن دائنــي ال�سركــــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن �سالح بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي واأحمد اأبناء �سالح الكلباين - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن �سالح بن علي الكلباين اأنه يقـــوم بت�سفيــــة �سـركـــة علي واأحمد اأبناء �سالح 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1112319 ، وفقــــا  الكلباين - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لدى 
لتفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/5/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99314666
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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هالل بن نا�سر بن عبداللـه امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون ال�سمال للتجارة �ص.م.م
ال�سمال  مزون  �سـركـــة  بت�سفيـــة  يقـــــوم  اأنه  امل�سلحي  عبداللـه  بن  نا�سر  بن  هالل  يعلـــن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7065841 ، وفقــــا لتفــــاق 
ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/5/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99422627
كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن عبيد بن جمعة البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع م�سارب الوطنية - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع م�سارب الوطنية -  يعلــن نا�سر بن عبيد بن جمعة البلو�سي 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1085824 ، وفقــــا لتفــــاق 
الت�سفـية  فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/15م  املــــوؤرخ  ال�سركــــــاء 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركة 

علــى العنوان الآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم : 99106610
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حميد بن حممد بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سا احلديثة للتجارة �ص.م.م
يعلن حميد بن حممد بن حميد البحري اأنــه يقوم بت�سفية �سـركـة مر�سا احلديثة للتجارة 
لتفــــاق  وفقــــا   ،  1029506 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �س.م.م 
ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفـــي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 237 ر.ب : 516
هاتـف رقــم : 93321888

كمــــا يدعــــــو امل�سفــــي مبوجـــــب هــــذا الإعــــــالن دائنــــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن مبارك اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اليعقوبي احلديثة - تو�سية
يعلن �سعيد بن حممد بن مبارك اليعقوبي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركة م�ساريع اليعقوبي 
احلديثة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمــانـــــة ال�سجل الـتجـاري بالــرقــم 1073006 ، وفقــــا 
لتفــــاق ال�سركــــــاء املــــوؤرخ 2018/5/30م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية �سنك - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 89 ر.ب : 514
هاتـف رقــم : 99345797

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن را�سد بن حميد البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر العرب الذهبي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن بــدر بن را�سد بن حميد البحــري اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــــة �سقــر العـــرب الذهبــي 
وفقــــا    ، بالرقـم 1099150  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، - ت�سامنية  للتجارة 
فـــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفــي   ، 2018/3/5م  املــــوؤرخ  ال�سركــــــاء  لتفــــاق 
الت�سفـية اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال 

ال�سركة علــى العنوان الآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 372 ر.ب : 516
هاتـف رقــم : 99882271

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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