
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1249(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات 
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                          وزارة القـــوى العامـلــــة 
اإيقـــــــاف  با�ستمـــــــرار   2018/6/13 فـــــي  �ســــــادر  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/246 
الت�سريــح با�ستقدام قــوى عاملـــة غيـــر  عمانيــة 

ب�سفة موؤقتة فـي بع�ض املهن .
                                �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

اأحكـام  بعـ�ض  بتعديـل   2018/6/13 فـــــي  �ســـادر  قــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/129 
الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون اإقامــة الأجانــب .

                                                          هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم 
�ســــــادر فـــــي 2018/6/6 ب�ســـــــاأن اإ�ســــــدار نظــــــام  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/25 
الرقابــة علــى الطـــرق  وحمايتهـــا فــي املنطقــــة 

القت�ساديـة اخلا�ســة بالدقــم .
نظــــام  اإ�ســــــدار  ب�ســـــاأن  فـــــي 2018/6/6  �ســــــادر  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/26 
الرقابـة ال�سحيـة والنظافة العامــة فـي املنطقــة 

القت�سادية اخلا�سة بالدقم .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة 
        وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2018/7/1 باإعــالن تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة .
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 

الإعــالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بانتقال ملكيتها .

جملـــــ�س املناق�صــــــات
اإعالن عن دعوة التاأهيل امل�شبق رقم 2018/7 .

اإعالن عن طرح املناق�شة رقم 2018/8 .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املخازن املميزة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق التعاون احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللولو لالأعمال والتطوير �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزيرة للمالحة �س.م.ع.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مراحب الكامل للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شم�س امل�شرقة لل�شياحة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع زهر الربيع - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبارك بن �شعيد بن حمود ال�شبيبي و�شريكته 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما للتنوير - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نواخذ الغبرياء للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخور العني �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شدير املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز ال�شرقية الرتفيهي �س.م.م .

اإعـــالن عــــن بــدء اأعمــــال الت�شفـيــــة ل�شركــة امل�شــرق للدرا�شــات القت�شاديـــة وتدقيــق 
احل�شابات - ت�شامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجارة العاملية ملا وراء البحار - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الداخلية الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريان القرحة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو جنيد اجلديدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج جربوه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زمن التقنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقاء للتدريب وتنمية القدرات الإبداعية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية حللول الأمتتة والقيا�ض امل�سمونة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرو�ض الزاهر للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم ال�سرق العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعماق اخلليج احلديثة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع غالء الوطنية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى الروي�ض للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبهان ال�سكيلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رولة للخدمات التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البليز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج جر�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج �سني�سلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبحان للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي النعمان احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإطاللة نخل الوطنية للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زحل املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبحار للم�ساريع املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماأرب للعقارات �ض.م.م .
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 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور م�سقط الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعا�سد للخدمات الفنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخل�سيبــي واليعربي لالأعمال التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلياة لتعليم ال�سياقــــة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحث املتكامل �ض.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج م�سقط لال�ستثمار العقاري �ض.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذاكرة ال�ساملة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنز املكان للمقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سليمان بن �سامل النهدي و�سركـاه - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رويال جمان �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط الأزرق ال�ساملة �ض.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقد الذهبي للهدايا �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارث وعبداللـه الوهيبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرز النقي �ض.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ض املدينة �ض.م.م .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العز لتطوير امل�ساريع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نوى - تو�سية .

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثناء الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سن حيدر دروي�ض لالإطارات والبطاريات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النا�سر الدولية �ض.م.م .
العبــودي  وطـــالل  اخلرو�سـي  عبدامللـك  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمرية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االحتاد املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحراء امل�شرات التجارية - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرا�شي احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هالل الالهوري وولده للتجارة واملقاوالت - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طائر ال�شنينة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبــو مر�شــد الكيومي للتجــارة واملقــاوالت - تو�شيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اربد لالإن�شاءات - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هنــوف ال�شويـــق للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد بن حممد بن علـــي واإخوانـــه للتجــــارة .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابت�شامة الباطنة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع االأندل�ش الوطنيـة للتجــارة واملقــاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد عبدالفتاح حممد ال�شيزاوي للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدانة الف�شية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرامي �شحار للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز امل�شيبي التجاري - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد الظاهري واأوالده للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريــع الرديــدة احلديثة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريا�ش امل�شرات التجارية - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شد االأهلية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدواين للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو جالل العرميي للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكرم التجارية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عا�شفة البحر �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف غويلة للتجارة - ت�شامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود الهوتي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن �سلطان واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء جعالن الع�سرية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل وحميد للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات البيداء للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء عندام للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفتاح الحرتاف للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العود لالإنتاج الفني والتوزيع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سطرجن للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار الر�ستاق للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلب الأ�سد املتميزة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربج الفولذي للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساد احلديثة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدن املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجماد العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ عجمان �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع امل�ستقبل للتجارة والإعمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفكر الالمع �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكون الربونزي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج ال�ساطع للتجارة والت�سويق �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب ال�سامل - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظفرة املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار العايل للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادية وهاربر �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر العيون املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات العمد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمابز ال�سويداء احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طوا�ض الربميي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمر لبنان للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي الكعبي ورا�سد بن عبداللـه 

الكعبي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي والغافري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد للموا�سي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد و�سلطان للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار النخبة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار هيلي لال�ستثمار - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع اجلديدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سميني للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرو�سة لتجارة اللحوم واملوا�سي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزاين و�سركاه للنقليات - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجن التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى اإبراهيم وخمي�ض مبارك للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافل احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دعد �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة الأولى �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املي�سم لال�ستثمار والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلطنة خلدمات حقول النفط - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز مزون الطبي �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سداقة الدولية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
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وزارة القـــوى العامـلــــة 

قــرار وزاري

رقــم 2018/246

با�صتمــرار اإيقـــاف الت�صريــح 

با�صتقدام قوى عاملة غري  عمانية ب�صفة موؤقتة فـي بع�ض املهن

ا�ستنادا اإلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم 2003/35 ،

واإلى القـــرار الـــوزاري رقــــم 2018/38 ب�ســــاأن اإيقـــــاف الت�سريــح با�ستقــدام القــوى العاملـــــة 

غري العمانيـة ب�سفــة موؤقتــة فـي بعـــ�ض املهــن ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقــــرر

املــادة الأولـــى

ت�ستمــــر فتــــرة اإيقــاف الت�سريــح با�ستقـــدام القوى العاملة غيـــر العمانيــــة  ب�سفــــة موؤقتــــة 

فـي من�سـاآت القطـــاع اخلـــا�ض للمهن املحـددة فـي القرار الوزاري رقـم 2018/38 امل�سـار اإليــه 

وملــدة )6( �ستـــة اأ�سهــر اأخرى، تبداأ من 30 يـوليــو 2018م .

املــادة الثانيـــة

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميــة .

 

 �صدر فـي : 28 مـن رم�صـــــان 1439هـ

املوافـــــق : 13 مـن يونيــــــــــو 2018م
عبدالـله بن نا�صر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة 
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�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

قــــرار

 رقـــم 2018/129 

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفـيذيـة لقانــون اإقامــة الأجانــب

ا�ستنادا اإلى قانون اإقامة الأجانب ال�ســادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقم 95/16 ،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانــب ال�سادرة بالقــرار رقــم 96/63 ،

واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولــــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها .

املــادة الثانيـــــة 

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

املــادة الثالثــــــة 

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

�ســـدر فـي : 28 مـن رم�ســـــــان 1439هـ 

املوافـــــــق : 13 مـن يونيــــــــــو 2018م

الفريق / ح�ســن بـن حم�ســن ال�سريقــي

املفت�ض العام لل�سرطة واجلمارك
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تعديـــالت علـى بعـــ�ض اأحكـــــام 

الالئحــة التنفـيذيـة لقانـون اإقامـة الأجانـب

املــادة ) 1 (

ي�ستبـــدل بكلمة " املناطق" الواردة فـي تعريف "ال�سلطة املخت�سة" من املــادة )1( من الالئحة 
التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها كلمة " املحافظات " .

املــادة ) 2 (

املــادة )1( من الالئحة التنفـيذية  "تاأ�سرية الدخول" الواردة فـي  ي�ستبدل بتعريف عبارة 
لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، التعريف الآتي :

- تاأ�سرية الدخول : اإجازة ت�سمح بدخول الأجنبي اإلى ال�سلطنة .

املــادة )3( 

الأجانب  اإقامة  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  من   )2( املــادة  من   )1( البند  بن�ض  ي�ستبدل 
امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

1- املنافذ اجلوية : 

مطار م�سقط الدويل ، ومطار �ساللة ، ومطار �سحار ، ومطار الدقم .

املــادة ) 4 (

ي�ستبــــدل بن�ســـــو�ض البنــــود اأرقــــام )3/اأ ، 3/ب ، 3/ج ، 7 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19( مـــــن املــادة 
)10( من الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، الن�سو�ض الآتية :

املــادة ) 10 ( 
 )3/اأ( التاأ�سيــرة ال�سياحيــة

متنحها ال�سلطة املخت�ســة لالأجنبـــي بق�ســــد ال�سياحـــــة ، وتخولــــــه الدخــــــول والإقامــــــة 
فـي ال�سلطنـــة ، وتنق�ســم اإلــى :

1 - تاأ�سرية �سياحية ملــدة ع�سرة اأيام : 
متنحهــــا ال�سلطــة املخت�ســة لرعايـــا الـــدول التي حتددهــا ، بنــاء على طلبهــم ،   -
ملــدة )10( ع�سرة اأيام ، قابلة للتمديد ملــدة مماثلة ، كما متنح مبعرفة ممثليات 
ال�شلطنــــة فــــي اخلـــارج بالتن�شيـــق مع ال�شلطـــة املخت�شـــة ، وي�شتـــرط الدخــــول 

اإلى ال�سلطنة خالل �سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية .
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متنحها ال�سلطة املخت�سة لرعايا الدول التي حتددها ، ملــدة )10( ع�سرة اأيام ،   -
قابلــة للتمديد ملــدة مماثلة ، بناء على طلب �ساحب عمـــل حملـــي م�ســـرح لـــه 
، مقابـــل �شمان مايل ي�شدر  ، وحتت م�شوؤوليتــه  ال�شياحي  الن�شاط  مبمار�شة 
بتحديـــده قـــرار من املفتـــ�ش العـــام ، وي�شرتط الدخــول اإلى ال�شلطنــة خــــالل 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية .

2 - تاأ�سرية �سياحية ملــدة �سهر واحد :

متنحها ال�سلطة املخت�سة لرعايا الدول التي حتددها ، بناء على طلبهم ، ملــدة   -
�سهـــر ، قابلـــة للتمديـــد ملــدة مماثلـــة ، كمـــا متنــح مبعرفـــة ممثليــــات ال�سلطنـــة 
ال�شلطنة  اإلى  الدخول  وي�شرتط   ، املخت�شة  ال�شلطة  مع  بالتن�شيق  اخلارج  فـي 

خالل �سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية .

قابلــــة   ، �سهـــر  ملــدة   ، التي حتددهـــا  الـــدول  املخت�ســة لرعايـــا  ال�سلطة  متنحها   -
للتمديد ملــدة مماثلة ، بنــاء على طلـــب �ساحب عمل حملي م�سرح له مبمار�سة 
الن�شاط ال�شياحي ، وحتت م�شوؤوليته ، مقابل �شمان مايل ي�شدر بتحديده قرار 
من املفت�ش العام ، وي�شرتط الدخول اإلى ال�شلطنة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من 

تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية .

3 - تاأ�سرية �سياحية ملــدة عام واحد :

متنحها ال�سلطة املخت�سة لرعايا الدول التي حتددها ، بناء على طلبهم ، ملــدة   -
عام واحد ، كما متنح مبعرفة ممثليات ال�شلطنة فـي اخلارج ، وتخول حامليها 
دخول ال�شلطنة لأكرث من مرة خالل فرتة �شريانها ، على األ تزيد مدة الإقامة 
فـي كل مرة على �شهر ، وي�شرتط الدخول اإلى ال�شلطنة خالل �شهر من تاريخ 

اإ�سدار التاأ�سرية .

بناء   ، واحد  عام  ملــدة   ، حتددها  التي  الدول  لرعايا  املخت�سة  ال�سلطة  متنحها   -
على طلب �شاحب عمل حملي م�شرح له مبمار�شة الن�شاط ال�شياحي ، وحتت 
 ، العــام  املفتـــ�ض  من  قــرار  بتحديـــده  ي�ســـدر  مايل  �سمان  مقابل   ، م�سوؤوليته 
وتخول حامليها دخول ال�شلطنة لأكرث من مرة خالل فرتة �شريانها ، على األ 
تزيد مدة الإقامة فـي كل مرة على �شهر ، وي�شرتط الدخول اإلى ال�شلطنة خالل 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية .
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املــادة ) 10 ( 
)3/ب( تاأ�سرية زيارة املقيمني فـي دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية 

متنحهــا ال�شلطــة املخت�شــة لالأجانـب املقيمــني فـي دول جملــــ�ش التعاون لـــدول اخلليـــج 
التي حتددها ،  املهن  ال�شياحة من ذوي  ال�شلطنة بق�شد  الراغبني فـي زيارة   ، العربية 
وذلك دون كفـيل ، وتخول حاملها دخول ال�سلطنة ملرة واحدة والإقامة فـيها ملــدة اأربعة 
اأ�شابيـــع ، قابلــــة للتمديـــد ملــدة اأ�شبـــوع ، وي�شتــــرط الدخـــول اإلــــى ال�شلطنــة خـــالل �شهــــر 

من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية .

املــادة ) 10 ( 

 )3/ج( تاأ�سيـــرة زيــارة ركـاب ومالحــي ال�سفــن ال�سياحيــة ، وتنق�ســـم اإلـــى : 
1 - تاأ�سرية ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة )48( ثمان واأربعني �شاعة فاأقل : 

، وحتـــت  ال�سياحيـــة  ال�سفـينـــة  بنـــاء علـــى طلـــب وكيـــل  ال�سلطــة املخت�ســة  متنحهـــا 
م�شوؤوليته ، لركاب ومالحي ال�شفن ال�شياحية الراغبني فـي زيارة ال�شلطنة بق�شد 
ال�سياحة ، وتخــول حاملهـــا الدخـــول والإقامة فـيهــا ملــدة ل تزيـــد علـــى )48( ثمـان 
اإ�شدار  تاريـــخ  من  �شهر  خالل  ال�شلطنة  اإلى  الدخول  وي�شرتط   ، �شاعة  واأربعــني 

التاأ�سرية . 
تاأ�سرية زيــــــارة ركاب ومالحي ال�سفـن ال�سياحية ملدة تزيـــد على )48( ثمان واأربعني   - 2

�ساعة ، ول تتجاوز )10( ع�سرة اأيام : 
متنحهــا ال�سلطــة املخت�سـة بنــاء علــى طلـــب وكيــل ال�سفـينـــة ، وحتــت م�سوؤوليــتـــه ، 
لركاب ومالحي ال�شفـــن ال�شياحية الراغبني فـي زيــارة ال�شلطنة بق�شد ال�شياحة ، 
ثمـــان  تزيــــد علــى )48(  ملـدة  فـيهـــا  الدخـول والإقامـــة  التاأ�سيـــــرة حاملهــا  وتخـــول 
واأربعني �شاعة ، ول تتجــــاوز )10( ع�شرة اأيام ، وي�شتـرط الدخول اإلى ال�شلطنة خالل 

�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية . 
3 - تاأ�سرية زيارة ركاب ومالحي ال�سفن ال�سياحية ملــدة �سهر واحد : 

وحتـــت   ، ال�سياحيـــة  ال�سفـينـــة  وكيــل  طلـــب  علــى  بنـــاء  املخت�ســـة  ال�سلطــة  متنحها 
م�شوؤوليته ، لركاب ومالحي ال�شفن ال�شياحية الراغبني فـي زيارة ال�شلطنة بق�شد 
، وي�شرتط  �شهر  ملــدة  فـيها  والإقامة  الدخول  التاأ�شرية حاملها  ، وتخول  ال�شياحة 

الدخول اإلى ال�سلطنة خالل �سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية . 
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املــادة ) 10 ( 

 7- تاأ�سيــرة التعاقــد للعمــل  

متنحها ال�سلطة املخت�سة بناء على طلب كفـيل حملي ، وحتت م�سوؤوليته لالأجنبي الذي 
تتطلب طبيعة عمله اإجراء اختبارات اأولية من قبل بع�ض اجلهات احلكومية ، متهيدا 
للتعاقد معه من قبل كفـيله ، �سريطة اإح�سار الكفـيل ما يفـيد موافقة اجلهة احلكومية 
املخت�سة على ذلك ، وتخول التاأ�سرية حاملها الدخول اإلى ال�سلطنة والإقامة فـيها ملــدة 
�شهريــــن ، قابلــــة للتمديـــد ل�شهـــر اآخر ، وي�شتـــرط الدخـــول اإلـــى ال�شلطـــنة خـــــالل )3( 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية . 

املــادة ) 10 ( 

 14- التاأ�سيـــرة الدرا�سيــة  

متنحها ال�سلطة املخت�سة بناء على طلب كفـيل حملي ، وحتت م�سوؤوليته لالأجنبي القادم 
للدرا�شــــة ، ب�شـــرط اأن يكـــون الكفـيـــل حا�شـــال علــى ترخي�ش باإن�شاء املوؤ�ش�شة التعليمية 
ال�شلطنة خالل )3(  اإلى  الدخول  وي�شرتط   ، املخت�شة  �شادر من اجلهة  التدريبية  اأو 

ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية . 

املــادة ) 10 ( 

 15- تاأ�سيــرة مــالك 

متنحهــا ال�سلطــة املخت�ســـة بدون كفـيــــل لالأجنبـــي الـــذي ميتــلك وحــدة مبنيــة باأحـــد 
املجمعات ال�شياحية املتكاملة بال�شلطنة ، كما يجوز منحها ل�شخ�شني طبيعيني ميثالن 
قانونـــا مـــالك الوحـــدة املبنيـــة متــى كـــان املـــالك �شخ�شا اعتباريــــا ، وي�شتـــرط الدخـــول 

اإلى ال�سلطنة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية . 

املــادة ) 10 ( 

 16- تاأ�سيــرة التحــاق مبـــالك 

متنحهــــا ال�سلطــــة املخت�سة بدون كفـيـــل لـــزوج الأجنبـــي مــالك الوحــدة املبنيــة احلا�ســل 
على اإقامة مالك فـي ال�شلطنة ولأفــراد اأ�شرتــه من الدرجـــة الأولــى ، وي�شتـــرط الدخــول 

اإلى ال�سلطنة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار التاأ�سرية . 
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املــادة ) 10 ( 

 19- تاأ�سرية مرافقي مواطني دول جمل�ض التعاون لدول اخلليـج العربيــة 

متنـــح لالأجانـــب املقيمــني بـــدول جملـــ�ش التعاون لـــدول اخلليـــج العربيـــة مـــن الفئــــات 
كفـيلهم  برفقة  لل�سلطنة  دخولهم  يكون  اأن  �سريطة   ، املخت�سة  ال�سلطة  حتددها  التي 
اإحدى دول جمل�ش  ملواطن  الأجنبية  للزوجة  ، كما يجوز منحها  اأفراد عائلته  اأحد  اأو 
التعاون لدول اخلليج العربية ، �شريطة اأن يكون دخولها لل�شلطنة برفقة الزوج اأو اأحد 
اأفراد عائلته ، وتخول التاأ�سرية حاملها دخول ال�سلطنة ملرة واحدة ، والإقامة فـيها ملــدة 
�شهر ، قابلة للتمديد ل�شهر اآخر ، وي�شرتط الدخول اإلى ال�شلطنة خالل �شهر من تاريخ 

اإ�سدار التاأ�سرية .

املــادة ) 5 (

اإقامـــة  لقانــــون  التنفـيذية  الالئحة  من   )10( املــادة  من  الأخرية  الفقرة  بن�ض  ي�ستبدل 
الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

"لل�سلطة املخت�سة حتويل التاأ�سريات املن�سو�ض عليها فـي البنود ) 3/د ، 3/هـ ، 4 ، 5 ، 
6 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ( مــن هـــذه املـــادة اإلى تاأ�سرية عمـــــل اأو عمــــل موؤقـــــت اإذا 
توافرت �سروطها ، ووفقا لل�سوابط التي حتددها ال�سلطة املخت�سة ، وبعد �سداد الر�سم 

املقرر لذلك .
كما يجوز للمدير العام متديد التاأ�سريات الواردة فـي هذه املــادة ، وذلك فـي احلالت 
الطارئة اأو لظروف اإن�سانية يقدرها ، ملــدة ل جتاوز مدة التاأ�سرية الأ�سلية ، على اأن 

يقدم �ساحب ال�ساأن امل�ستندات الدالة على ذلك" .

املــادة ) 6 (

ي�ستبــدل بنــ�ض الفقــرة الأولــى من املــادة )29( مــــن الالئحـــة التنفـيذيـــة لقانـــون اإقامـــة 
الأجانب امل�سار اإليها ، الن�ض الآتي :

" املــادة )29(

 حتـــدد ر�ســــوم تاأ�سريات الدخول ، ور�ســـوم جتديـــد الإقامـــة ، ور�ســـوم الت�ساريـــح الربيــــة 
على النحو الآتي : ".
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املــادة ) 7 (

اإقامة الأجانب  املــادة )30( من الالئحة التنفـيذية لقانون  ي�ستبدل بن�ص البند )6( من 

امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي : 

املــادة ) 8 (

ت�ساف اإلى عجز البند )1( من املــادة )14( من الالئحة التنفـيذية لقانون اإقامة الأجانب 

امل�سار اإليها ، عبارة ) اأو موظف اأجنبي يعمل لدى اإحدى اجلهات احلكومية ( .

املــادة ) 9 (

ي�ساف اإلى البند اأول : تاأ�سريات الدخول ، من املــادة )29( من الالئحة التنفيذية لقانون 

اإقامة الأجانب امل�سار اإليها ، ت�سل�سالن جديدان ، ن�سهما الآتي :

الغرامـــــةاملخالفـــةت

)10( ريالت عن كل يومعدم املغادرة فـي حالة انتهاء التاأ�سرية6 

نــــوع التاأ�شيـــرةت
الر�شـوم امل�شتحقـة

 ) بالريــــال العمانـــي(

طلب حتويل التاأ�سرية28 
)50( 

غري م�سرتدة

)5(تاأ�سرية زيارة �سياحية ملــدة )10( ع�سرة اأيام29 
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هيئـة املنطقـة االقت�صاديـة اخلا�صـة بالدقـم 

قـــــرار

 رقم 2018/25 

ب�صاأن اإ�صدار نظـام الرقابة على الطـرق  

وحمايتهــا فــي املنطقــة االقت�صاديـة اخلا�صــة بالدقــم 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة 
بالدقم واإ�سدار نظامها , 

واإلى نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/ 2013 , 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمــــل فـي �ســاأن الرقابــة على الطــرق  وحمايتهـا فـي املنطقــة االقت�ساديــة اخلا�سـة بالدقـم  
باأحكام النظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق , اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�صـدر فـي : 21 مـن رم�صـــــــــــــــان 1439هـ

املـوافــــق :   6  مـن يونيــــــــــــــــــو 2018م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري
                                                                            رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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نظــام الرقابــة علـى الطـرق
وحمايتهــا فــي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صـــة بالدقـــم

الف�صـــل االأول
تعاريـــف واأحكــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات و العبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها , 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الهيئــــــة :

هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم .

املنطقــــة :

املنطقة االقت�سادية اخلا�سة الكائنة بوالية الدقم .

الرئيـــ�س :

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .  

الدائـرة املخت�صـة :

دائرة اإدارة املرافق العامة بالهيئة .  

الطريـــق :

والالفتات  والعبارات  اجل�سور  وت�سمل   , املنطقة  فـي  والرتابية  االإ�سفلتية  الطرق  �سبكة 
وال�سواخ�س واحلواجز والدهانات , وغري ذلك من اأجزاء الطريق .

املركبــــة :

و�سيلة من و�سائل النقل اأو اجلر , اأعدت لل�سري بقوة اآلية اأو ج�سدية على الطريق , ومعدة 
لنقل االأ�سخا�س اأو احليوانات اأو االأ�سياء , وت�سمل - ب�سفة خا�سة - ال�سيارات وال�ساحنات 
واحلافالت والقاطرات واملقطورات واجلرارات واملعدات والدراجات , وال ت�سمل القطارات .

املعـــــدات :

املعدات التي تتحرك على جنزير مطاطي اأو معدين .
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اإحرامـات الطريـق :

امل�ساحة التي ترتك للطريق ، وخطوط اخلدمات .

الرتخيــــــ�س :

موافقة الدائرة املخت�سة على القيام باأي عمل طبقا الأحكام هذا النظام .

املــادة )2( 

ت�سري اأحكام هذا النظام على الطريق فـي املنطقة , وفـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـيه , 
ت�سري اأحكام القوانني واللوائح والنظم ذات ال�سلة بتنظيم وحمايــة الطريق املعمول بها 

فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 3 ( 

حتدد الهيئة اإحرامات الطريق وفقا للمخطط ال�سامل للهيئة .

املــادة ) 4 ( 

يكـــون للموظفــــني , الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطــة املخت�ســة قانونـــا باالتفـــاق 
مع الرئي�س , �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام هذا النظام .

الف�صــل الثانـــي

تنظيــم وحمايــة الطريــق

املــادة ) 5 ( 

يلتزم م�ستخدمو الطريق احلفاظ على �سالمته ونظافته , ويحظر عليهم القيام باأي عمل 
من �ساأنه االإ�سرار بالطريق , وعلى وجه اخل�سو�س االآتي :

حمل اأو جر اأي �سيء يوؤدي اإلى خد�س �سطح الطريق .  - 1

املخ�س�سة  واملخارج  املداخل  اإال من خالل  منه  اأو اخلروج  الطريق  اإلى  الدخول   - 2
لذلك .

اإلقاء اأو ترك اأي مواد �سلبة على الطريق .  - 3

�سكب الزيوت اأو املحروقات اأو اأي مواد كيميائية على الطريق .  - 4
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املــادة ) 6 ( 

يحـــظر اإجـــراء اأي قطــع للطــرق االإ�سفلتيــة اإال بعد احل�سول على ترخي�س بذلك , ويجب 
اأن يت�سمن الرتخي�ص حتديد �سروط القطع وكيفـيته .

املــادة ) 7 ( 

يحظر احلفر حتت الطريق اإال بعد احل�سول على ترخي�س بذلك .
وفـي جميع االأحوال يحظر احلفر فـي مواقع املن�ساآت اخلر�سانية مثل اجل�سور والعبارات .

املــادة ) 8 ( 

يحظر اإقامة اأي اإ�سارات اأو الفتات خا�سة اأو اأقوا�س فـي م�سار الطريق اأو �سمن اإحراماته 
اإال بعد احل�سول على ترخي�س بذلك , وا�ستيفاء املتطلبات التي حتددها الهيئة , ويجب 
االأقوا�س  اأو  الالفتات  اأو  االإ�سارات  تقام عليه  الذي  املوقع  الرتخي�س حتديد  يت�سمن  اأن 

وحمتواها و�سوابط وطريقة و�سعها .

املــادة ) 9 ( 

يحظر اإقامة اأي اإن�ساءات دائمة اأو موؤقتة , اأو القيام باأي زراعات اأو حفريات اأو اأعمال ردم 
اأو غري ذلك من االأعمال داخل اإحرامات الطريق , اإال بعد احل�سول على ترخي�س بذلك .
وفـي جميــع االأحــوال يحظــر القيــام بــاأي مــن االأعمــال املذكــورة , علــى مداخـــل العبــارات 

وخمارجها , وعلى قنوات ت�سريف املياه .

املــادة ) 10 ( 

يحظر اإجراء اأي اأعمال فـي الطريق  واإحراماته , وب�سفة خا�سة متديدات املياه والكهرباء 
واأعمدة االإنارة والهاتف وال�سرف ال�سحي والغاز وت�سريف مياه االأمطار اإال بعد احل�سول 

على ترخي�س بذلك .

املــادة ) 11 ( 

يحظر متديد اأي خدمات فـي اجلزيرة الو�سطية للطرق املزدوجة اأو اإقامة اأي اأعمال , فـيما 
عدا الت�سجري وخطوط اإنارة الطرق وت�سريف مياه الأمطار واأنابيب الري ومنافذ مترير 

اخلدمات امل�ستقبلية .
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املــادة ) 12 ( 

يحظر على م�ستخدمي الطريق ت�سيري املركبة ذات االأوزان اأو االأبعاد التي تزيد على االأوزان 

بعد احل�سول على ترخي�س  اإال   , املرور  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  فـي  املحددة  واالأبعاد 

بذلك .  

املــادة ) 13 ( 

يلتزم قائدو ناقالت الرمل اأو االإ�سمنت وغريها من املواد االأخرى امل�سابهة بتغطية حمولة 

الناقلة قبل ال�سري على الطريق .

املــادة ) 14 ( 

العاملة  الكيماوية واملياه وال�سرف ال�سحي  اأن تتوافر فـي ناقالت البرتول واملواد  يجب 

باملنطقة املوا�سفات املتعلقة باالأمن وال�سالمة , واأن تكون مزودة بقفل حمكم , وذلك ملنع 

تناثر حمتوياتها على الطريق .

املــادة ) 15 ( 

يلتــزم قائـــد املركبــة - اإذا اقت�ست ال�سرورة تغيري اإطـــار املركبـــة على الطريـــق امل�سفلـــت - 

اأن ي�سع حتـت الرافعـة قاعدة منا�سبــة لتوزيــع احلمـــل والــــوزن , جتنبا حلـــدوث اأي تلــــف 

للطريق مع �سرورة و�سع اإ�سارات التحذير الالزمة .  

كما يلتزم با�ستخدام االأدوات امل�سموح بها لتثبيت املركبة عند تغيري االإطارات وعند وقوفها 

على املنحدرات , واإزالة اأي مواد اأو خملفات من الطريق قبل مغادرة املوقع .

املــادة ) 16 ( 

يحظـــر علــى املعــدات ال�سيـــر علــى الطريـــق مـــا لـــم تكــن حمملـــة علـــى ناقـــالت خم�س�ســـة 

لذلك اأو با�ستخــدام املواد املنا�سبة لعـدم االإ�ســرار ب�سطــح الطريــق , وذلك بعـــد احل�ســـول 

على الرتخي�س الالزم .
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املــادة ) 17 ( 
يحظر اإن�ساء ما ياأتي  اإال  بعد احل�سول على ترخي�س بذلك :

مداخل وخمارج حمطات الوقود . - 1

مداخل وخمارج الك�سارات وامل�ساريع قيد التنفـيذ . - 2

التقاطعات على الطريق . - 3

طرق اإ�سفلتية اأو ترابية . - 4

التحويالت بكافة اأنواعها . - 5

املــادة ) 18 ( 
يلتـــــزم املرخــــــ�س لـــه للقيام بـــاأي عمــل طبقـــــا الأحكـــام هـــذا النظــــام , عـــدم غلـــق الطريـــــــق 

اإال بعد احل�سول على ت�سريح بذلك من الهيئة , وبعد ا�ستيفاء التن�سيق مع �سرطة عمان 

ال�سلطانية لتاأمني �سالمة املرور فـي موقع العمل .

الف�صــل الثـــالث

اأحكـــام الرتخيـــ�س

املــادة ) 19 ( 

ي�سرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة )6( من هذا النظام االآتي :

تقدمي اخلرائط التف�سيلية ب�سيغة ورقية , واإلكرتونية , مو�سحا عليها تفا�سيل  - 1

االأعمال املراد تنفـيذها , واالأبعاد الهند�سية لقطع الطريق .

اأن يتعذر احلفر حتت ج�سم الطريق , واأال توجد فتحات )تكتات( الأنابيب اخلدمات  - 2

بالقرب من املوقع .

اأن تكون عملية القطع بخطوط م�ستقيمة ، وعلى كامل �سماكة الطبقات الإ�سفلتية  - 3

با�ستخدام اأدوات فنية وتقنيات حديثة خم�س�سة للغر�س ذاته , وب�سكل عمودي , 

وبعر�س )2( مرتين كحد اأدنى , وبعمـق اإجمالــي ال يقــل عــن )1.5( متــر ون�ســف 

من �سطح االإ�سفلت .
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اإزالة جميع خملفات القطع  ونقلها اإلى الأماكن املخ�س�سة لذلك .   4

تغطية الأنبوب الذي يتم و�سعه تغطية تامة طبقا للموا�سفات الفنية املعتمدة    5

على اأن ترتفع مبقدار )10( ع�سرة �سنتمرتات على الأقل من �سطح الأنبوب .

األ تقل طبقات الر�سف للجزء املقطوع من الطريق عن طبقات الر�سف املوجودة    6

بالطريق القائم وباملوا�سفات واملقايي�س املعتمدة .

تقدمي �سمان م�سرفـي مببلغ )5000( خم�سة اآلف ريال عماين للطرق املفردة ،    7

ومبلغ )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين للطرق املزدوجة ، �ساري املفعول ملـدة )6( 

�ستة  اأ�سهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال ، ويجب جتديده فـي حالة تاأخر تنفـيذ 

الأعمال عن املوعد املحدد .

املــادة ) 20 ( 

ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة )7( من هذا النظام ، الآتي :

تقدمي اخلرائط التف�سيلية ب�سيغة ورقية واإلكرتونية ، مو�سحا عليها تفا�سيل    1

الأعمال املراد تنفـيذها وعمق واجتاه الأنبوب  مع اإحداثيات امل�سار .

2    ، الإ�سفلت  الأدنى للعمق هو )1٫5( مرت ون�سف بني �سطح  اأن يكون احلد  يجب 

وال�سطح الأعلى للأنبوب .

تقدمي �سمان م�سرفـي مببلغ )5000( خم�سة اآلف ريال عماين �ساري املفعول ملـدة    3

)6( �ستــة اأ�سهــر بعـد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال ، ويجب جتديده فـي حالة تاأخر 

تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .

املــادة ) 21 ( 

ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املادتني )9 ، 10( من هذا النظام ، الآتي :

تقدمي اخلرائط التف�سيلية ب�سيغة ورقية واإلكرتونية ، مو�سحا عليها تفا�سيل    1

الأعمال املراد تنفـيذها .
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تقدمي �سمان م�سرفـي مببلغ )2000( األفـي ريال عماين �ساري املفعول ملـدة )6(    2
�ستة اأ�سهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال ، ويجوز جتديده فـي حالة تاأخر تنفـيذ 

الأعمال عن املوعد املحدد .

ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سلمة التي حتددها الهيئة .   3

املــادة ) 22 ( 

ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة )12( من هذا النظام ، الآتي :
تقدمي خمطط تو�سيحي للمركبة مبينا فـيه توزيع املحاور ، وعددها .    1

تقدمي خمطط يبني خط �سري املركبة .   2

احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة .   3

املــادة ) 23 ( 
ي�شرتط لطلب الرتخي�ص طبقا لأحكام املــادة )17( من هذا النظام ، الآتي :

تقدمي اخلرائط التف�سيلية ب�سيغة ورقية واإلكرتونية ، مو�سحا عليها تفا�سيل    1
ومن�ساآت   ، الفرعي  الطريق  وم�سار  والتحويلت  والتقاطعات  واملخارج  املداخل 

ت�سريف املياه ، اإن وجدت ، واأي من�ساآت اأخرى قريبة من موقع العمل .

تقدمي �سمان م�سرفـي مببلغ )5000( خم�سة اآلف ريال عماين للطرق الإ�سفلتية ،    2
�ســـاري املفعـــول ملــــدة )6( �ستة اأ�سهر بعـــد انتهـــاء فتـــرة تنفـيـــذ الأعمــال ، ويجـــــب 

جتديــده فـي حالة تاأخر تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .

تقدمي �سمان م�سرفـي مببلغ )1000( األف ريال عماين للطرق الرتابية ، �ساري    3
املفعول ملـدة )6( �ستة اأ�سهر بعد انتهاء فرتة تنفـيذ الأعمال ، ويجب جتديده فـي 

حالة تاأخر تنفـيذ الأعمال عن املوعد املحدد .

تنفـيذ الأعمال طبقا للوائح واملوا�سفات املعتمدة فـي ال�سلطنة .   4

املــادة ) 24 ( 

يلتــزم املرخــ�س لـه بتحمــل م�سوؤوليــة كافــة الأ�سرار التــي حتــدث للطريــــق ، ومرافقـــه ، 
وم�ستخدميه .
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املــادة ) 25 ( 

يقدم طلب الرتخي�س من ذوي ال�ساأن اإلى الدائرة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�س , 

مرفقــــا بـــه امل�ستـــندات املحـــددة فـــي النمـــوذج , ومــا يفـيــد �ســداد الر�ســـوم املبينــة فـي امللحــق 

رقم )2( املرفق بهذا النظام , وتقدمي ال�سمان امل�سرفـي املحدد طبقا الأحكام هذا النظام .  

وفـي جميع االأحوال يكون للهيئة طلب اأي م�ستند اأو بيان تراه الزما للبت فـي الطلب .

املــادة ) 26 ( 

تتولى الدائرة املخت�سة درا�سة الطلب والبت فـيه خالل )10( ع�سرة اأيام عمل من تاريخ 

تقدميه م�ستوفـيا كافة امل�ستندات املطلوبة , وفـي حال رف�س الطلب , يجب اأن يكون قرار 

الرف�س م�سببا .

املــادة ) 27 ( 

يخطر مقدم الطلب بالقرار ال�سادر برف�س طلبه على العنوان املدون فـي الطلب , ويجوز 

له التظلم منه مبوجب طلب يقدم اإلى الرئي�س خالل )60( �ستني يومــا من تاريخ اإخطاره 

املوؤيدة  امل�ستندات  به  ويرفق   , التظلم  اأ�سباب  الطلب  فـي  يو�سح  اأن  , على  الرف�س  بقرار 

لذلك .

املــادة ) 28 ( 

تتم درا�سة التظلم والبت فـيه خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه , ويخطر �ساحب 

ال�ســـاأن بنتيجـــة تظلمــه , ويعــد انق�ســاء املـــدة امل�ســار اإليهــا دون البــت فـيــه قرارا بالرف�س , 

وفـي جميع االأحوال يكون قرار الرئي�س ال�سادر فـي التظلم نهائيا .

املــادة ) 29 ( 

يجب على �ساحب الرتخي�س االلتزام بحدود الرتخي�س ال�سادر له , و االنتهاء من االأعمال 

املرخ�س بها فـي امليعاد املحدد له , وااللتزام بتجديد الرتخي�س خالل )30( ثالثني يوما 

قبل تاريخ انتهائه .
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الف�صــل الرابـــع

اجلــــزاءات

املــادة ) 30 ( 

التي حتددها  املـدة  اأ�سباب املخالفة خالل  باإزالة  النظام  اأحكام هذا  يلتزم كل من يخالف 

�لد�ئرة �ملخت�شة ب�شرط �أال تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما ، وفـي حالة عدم االلتزام بذلك 

يجوز للد�ئرة �ملخت�شة �إز�لة �أ�شباب �ملخالفة ، مع �إعادة �حلال �إلى ما كان عليه قبل �لقيام 

باالأعمال خ�شما من مبلغ �ل�شمان �ملودع لديها ، وفـي حال عدم كفايته يتم �لتنفـيذ على 

نفقة �ملخالف ، وفـي حالة خ�شم مبلغ �ل�شمان �ملودع لدى �لد�ئرة �ملخت�شة الإز�لة �أ�شباب 

�ملخالفة ، يتعني عليها �إعادة �حت�شاب قيمة �ل�شمان �مل�شرفـي �إذ� كانت �الأعمال �مل�شرح بها 

غري منتهية ، مع �إلز�م �ملخالف بتقدمي �ل�شمان �مل�شرفـي �ملعدل .

املــادة ) 31 ( 

مع عدم �الإخالل باأي عقوبة �أ�شد من�شو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر ، يعاقب على �ملخالفات 

�ملبينة فـي �مللحق رقم )1( �ملرفق بهذ� �لنظام بالغر�مات �الإد�رية �ملن�شو�ص عليها فـيه .

وفـي حالة ��شتمر�ر �ملخالفة يجوز للهيئة فر�ص غر�مة �إد�رية على �ملخالف مبا ال يجاوز 

)100( مائة ريال عماين عن كل يوم ت�شتمر فـيه �ملخالفة ، وبحد �أق�شى )1000( �ألف ريال 

عماين .  

املــادة ) 32 ( 

تخت�ص �لد�ئرة �ملخت�شة بتوقيع �لغر�مات �الإد�رية وفقا الأحكام هذ� �لنظام .
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امللحــق رقــم ) 1 (

قائمـة املخالفـات والغرامــات االإداريــة 

نـــوع املخالفـــةم 
الغرامـــة

)بالريال العماين(

3000احلفر اأو القطع فـي الطريق  دون ترخي�س1

2
تركيب )اإ�سارات , الفتات , اأقوا�س( 

فـي م�سار الطريق اأو �سمن اإحراماته دون ترخي�س
1000

3
الزراعة واحلفريات والردم 

وغريها داخل اإحرامات الطريق دون ترخي�س
1000

4
اإقامة متديدات املياه والكهرباء 

واأعمدة االإنارة والهاتف وال�سرف ال�سحي والغاز 
وت�سريف مياه االأمطار فـي الطريق اأو اإحراماته دون ترخي�س

3000

5
ت�سيري املعدات واملركبات ذات االأوزان

 اأو االأبعاد اال�ستثنائية على الطريق دون ترخي�س
200

6
اإن�ساء تقاطعات اأو طرق اإ�سفلتية فرعية 

اأو مداخل موؤقتة على الطرق دون ترخي�س
10000

7
اإن�ساء تقاطعات اأو طرق ترابية فرعية

 اأو مداخل موؤقتة على الطرق دون ترخي�س
3000
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نـــوع املخالفـــةم 
الغرامـــة

)بالريال العماين(

200عدم جتديد الرتخي�س اأو جتاوز مدته8

1000عدم االلتزام باال�سرتاطات العامة اأو اخلا�سة لكل ترخي�س9

1000غلق  الطرق دون ت�سريح10

500عدم قطع طبقات االإ�سفلت واالأ�سا�س ح�سب املوا�سفات11

12
عدم ردم احلفر واإعادة احلال 

اإلى ما كان عليه بعد االنتهاء من العمل فـي املوقع
1000

13
اإتالف اللوائح واحلواجز ومن�ساآت الت�سريف

 )املعابر - اجل�سور  اإلخ( , اأو اأي ممتلكات تخ�س الهيئة
1000

1000خلط االإ�سمنت على الطرق االإ�سفلتية14

15
عدم و�سع لوحات اإر�سادية اأو اإ�سارة حتذيرية

 عند منطقة العمل والتي ت�سبب خطرا على م�ستخدمي الطريق
1000

16
عدم �سيانة التحويالت واللوحات االإر�سادية

 اأو التحذيرية عند منطقة العمل
500

تابع : امللحق رقم )1( قائمة املخالفات والغرامات االإدارية 
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امللحــق رقــم ) 2 (

ر�صـــوم الرتاخيــــ�س 

نــوع الرتخيـــ�سم 
ر�صوم االإ�صدار

)بالريال العماين( 
ر�صوم التجديد 

)بالريال العماين( 

5050قطع الطريق االإ�سفلتي1

5050احلفر حتت الطريق2

3
تركيب )اإ�سارات , الفتات , اأقوا�س( 

فـي م�سار الطريق اأو �سمن اإحراماته 

)250( اإلى م�ساحة 
)30( مرتا مربعا , 
وما يزيد على ذلك 
كل مرت ريال واحد

250

4
الزراعة واحلفريات والردم

 وغريها داخل اإحرامات الطريق 
3030

5
متديدات خدمات )الكهرباء , املياه , 

الغاز , الهاتف , ال�سرف ال�سحي ,
 اأعمدة االإنارة( اأ�سفل الطريق 

2020

6
ت�سيري املعدات واملركبات ذات االأوزان
 اأو االأبعاد اال�ستثنائية على الطريق 

3030

5050 اإن�ساء التقاطعات واملداخل واملخارج 7

5050اإن�ساء الطريق 8
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قـــــرار
 رقم 2018/26 

ب�صـاأن اإ�صـدار نظـام الرقابـة ال�صحيـة 
والنظافة العامة فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة 
بالدقم واإ�سدار نظامها , 

واإلى نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79  , 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمــــل بنظـــام الرقابـــة ال�سحيــــة والنظافــــة العامــــة فــــي املنطقـــة االقت�ساديـــة اخلا�ســـة 
بالدقم املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يجب على امل�سروعات �سواء اتخذت �سكل موؤ�س�سة فردية اأو �سركة اأو فرع ل�سركة اأو موؤ�س�سة 
اأجنبية , واالأن�سطة املهنية واحلرفـية القائمة فـي املنطقــة االقت�ساديــة اخلا�ســة بالدقم 
توفـيق اأو�ساعها وفقا الأحكام النظام املرفق خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ 

العمل به .

املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار , والنظام املرفق , اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الرابعــــة 

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

�صـدر فـي : 21 مـن رم�صــــــــــــــان 1439هـ
املـوافــــق :  6   مـن يونيــــــــــــــــــو 2018م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري
                                                                         رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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نظام الرقابة ال�صحية والنظافة العامة 
فــي املنطقــة االقت�صاديــة اخلا�صــة بالدقــم

الف�صــل االأول
تعاريف واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها , 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 
الهيئـــــــــة :

هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم .
املنطقـــــــة :

املنطقة االقت�سادية اخلا�سة الكائنة بوالية الدقم .
املجلــــــــ�س :

جمل�س اإدارة الهيئة .
الرئيـــــــ�س :

رئي�س املجل�س .
الرئيــ�س التنفـيذي :

الرئي�س التنفـيذي للهيئة .  
امل�صروعـــــات : 

امل�سروعات التي يرخ�س باإقامتها فـي املنطقة , �سواء اتخذت �سكل موؤ�س�سة فردية اأو �سركة 
, واالأن�سطة املهنية واحلرفـية التي يرخ�س مبزاولتها  اأجنبية  اأو موؤ�س�سة  اأو فرع ل�سركة 

فـي املنطقة .  
الن�صـاط	االقت�صـادي	:	

�أي ن�ساط جتاري �أو �سناعي �أو زر�عي �أو �سياحي �أو عقاري �أو �إعالمي �أو خدمي �أو مهني ، 
واأي اأن�سطة اأخرى يتطلبها العمل داخـل املنطقــة مبـــا ال يتعـــار�س مـــع القوانـــني النافـــذة 

فـي ال�سلطنة .
املن�صـــــاأة : 

اأي مبنى , ثابت �أو متحرك ، يز�ول به �لن�ساط �القت�سادي فـي �ملنطقة .
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الرتخيـ�س ال�صحــي : 
املوافقة التي ت�سدرها الهيئة .

البطاقـة ال�صحيـــة: 
بطاقة ت�سدرها �لهيئة تثبت خلو حامل �لبطاقة من �الأمر��ض �ملعدية . 

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذا النظام على امل�سروعات التي تزاول ن�ساطا اقت�ساديا فـي املنطقة . 
وفـيما مل يــرد ب�ساأنه ن�س خا�س - فـي هــذا النظــام - ت�سري اأحكـــام القوانـــني واللوائـــح 

والقرارات ذات ال�سلة , املعمول بها فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 3 (

تلتزم امل�سروعات بتمكني موظفـي الهيئة الذين لديهم �سفة ال�سبطية الق�سائية من الدخول 
والتفتيـــ�س عليهـــا , ومتكينهـــم مـــن ممار�ســـة اخت�سا�ساتهـــم املقــررة قانونــا , واطالعهم 

على ال�سجالت وامل�ستندات املطلوبة .

الف�صل الثاين

الرقابة ال�صحية  

املــادة ) 4 (

ال يجوز للم�سروعات مز�ولة �أي ن�ساط �قت�سادي فـي �ملنطقة �إال بعد �حل�سول على �لرتخي�ض 
ال�سحي , وذلك بعد ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة 

املحددة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذا النظام , و�سداد الر�سوم املقررة . 

املــادة ) 5 (

ال يجوز للمركبات �خلا�سة بنقل �ملياه �أو �ملو�د �لغذ�ئية �أو �الأ�سمــاك مز�ولــة ن�ساطهـــا فـي 
املنطقة اإال بعد احل�سول على الرتخي�س ال�سحي , مع االلتزام باالآتي :

 اأ - ا�ستعمال املركبة وفقا للغر�س املخ�س�س له .
ب - اإجراء ال�سيانة الدورية للمركبة للتاأكد من اأن اأجهزة التربيد والتجميد تعمل 

ب�سكل جيد ول�سمان عدم وجود �أي ت�سرب للمياه �أثناء عملية �لنقل و�لتوزيع . 
ج - عدم تفريغ اأي مياه باالأماكن غري املخ�س�سة لذلك .
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املــادة ) 6 (

ال يجـــــوز الأي �سخـــ�س طبيعـــي العـــمل فـــي اأحـــد االأن�سطـــة االقت�ساديـــة املحــددة بامللحـــق 
رقم )2( املرفق بهذا النظام اإال بعد احل�سول على البطاقة ال�سحيـــة , وذلك بعـــد اإجراء 

الك�سف الطبي الالزم عليه من املوؤ�س�سات ال�سحية التي حتددها الهيئة .

املــادة ) 7 (

يقدم طلب الرتخي�س ال�سحي وطلب البطاقة ال�سحية اإلى الدائرة املختـــ�سة بالهيـــئة , 
مـــن �ساحـــب �ل�ســـاأن �أو مـــن ميثلـــه قانونـــا ، علــى �لنموذج �ملعد لهذ� �لغر�ض ، مع �إرفاق 
�مل�ستند�ت �ملحددة به ، ويجوز للهيئة ��ستيفاء �مل�ستند�ت و�لبيانات �لتي تر�ها الزمة للبت 
اإذا مل يقم مقدم  فـي الطلب , ويعترب طلب الرتخي�س , وطلب البطاقة ال�سحية ملغى 
 )20( خالل  الهيئة  تطلبها  التي  اأو  بالنموذج  املحددة  امل�ستندات  كافة  با�ستكمال  الطلب 

ع�سرين يوم عمل من تاريخ طلبها .

املــادة ) 8 (

تتولى الدائرة املخت�سة بالهيئة درا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية 
 , النظام  بهذا  املرفق   )1( رقم  امللحق  فـي  املحددة  العامة  بال�سحة  ال�سلة  ذات  لالأن�سطة 
وبعد اإجراء املعاينات الالزمة للمن�ساأة , واإ�سدار قرارها ب�ساأنه , بالقبول اأو الرف�س , وذلك 
خالل )10( ع�سرة �أيام عمل من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا كافة �مل�ستند�ت �ملطلوبة ، وفـي 

حالة الرف�س يجب اأن يكون القرار م�سببا .
ويعد �نق�ساء �الأجل �مل�سار �إليه دون �لبت فـي �لطلب قر�ر� بالرف�ض .

املــادة ) 9 (

تكون مدة الرتخي�س ال�سحي , والبطاقة ال�سحية �سنة واحدة , تبداأ من تاريخ االإ�سدار , 
وقابلة للتجديد ملدة ، �أو ملدد �أخرى ، بناء على طلب يقدم من �ساحب �ل�ساأن �أو من ميثله 
قانونا قبل انتهاء الرتخي�س ال�سحي اأو البطاقة ال�سحية مبدة ال تقل عن )30( ثالثني 
يوما , وذلك �سريطة ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة 

املحددة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذا النظام , و�سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ) 10 (

يجب و�سع الرتخي�س ال�سحي فـي مكان بارز ي�سهل االطالع عليه من ذوي االخت�سا�س , 
كما يجب على العاملني احلا�سلني على البطاقة ال�سحية االحتفاظ بها ب�سفة م�ستمرة , 

واإبرازها اإلى املوظف املخت�س كلما طلب منهم ذلك .
الف�صــل الثالــث 

النظافــة العامــة 

املــادة ) 11 (

تلتزم امل�سروعات باتخاذ كافة التدابري الالزمة للمحافظة على النظافة العامة , وب�سفة 
خا�سة ما ياأتي : 

, وال�ساحات واحلرم  , الداخلية واخلارجية  اأجزاء املن�ساأة  1 - النظافة امل�ستمرة لكل 
اخلارجي للمواقف التي تخدم املن�ساأة .

2 - جمع النفايات فـي اأكيا�س بال�ستيكية , وو�سعها فـي احلاويات املخ�س�سة لذلك .

3 - توفـري �حلاويات �ملنا�سبة لتخزين �لنفايات �لناجتة من ن�ساطها ، وفقا لل�سروط 
واملوا�سفات ال�سحية املعتمدة من الهيئة .

4 - نقل النفايات ب�سفة دورية اإلى مواقع التخل�س منها , واملحددة من قبل الهيئة .

املــادة ) 12 (

تلتزم امل�سروعات باتخاذ االإجراءات والتدابري الالزمة ملكافحة احل�سرات واالآفات , ومنع 
تو�لد وتكاثر و�نت�سار �لقو�ر�ض و�لبعو�ض و�لذباب و�حل�سر�ت �الأخرى ، وغريها من �الإجر�ء�ت 

والتدابري املقررة من قبل الهيئة .  

املــادة ) 13 (

يجب املحافظة على النظافة العامة فـي املنطقة , ويحظر القيام باالآتي :
�أي نفايات فـي �الأماكن �لعامة  �أو حرق  �إفر�ز  �أو  �إ�سالة  �أو  �أو و�سع  �أو ترك  �إلقاء   - 1

باملنطقة .
2 - التخل�س من النفايات فـي غري املواقع املحددة من قبل الهيئة .
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3 - رمي النفايات فـي االأرا�سي الف�ساء , امل�سورة اأو غري امل�سورة , اأو ال�ساحات املفتوحة 
واالأودية .

4 - رمي �الأنقا�ض ، و�أجز�ء �الأ�سجار و�الأثاث و�الأجهزة �لكبرية ، وما �سابهها بجو�ر 
حاويات جمع النفايات . 

5 - �إلقاء جثث �حليو�نات �لنافقة �أو خملفات �حليو�نات �ملذبوحة فـي حاويات جمع 
النفايات اأو فـي االأماكن العامة . 

6 - �إلقاء �ملو�د �مل�ستعلة مثل �لفحم �أو غريه فـي حاويات جمع �لنفايات �أو فـي �لطرقات 
اأو املرافق العامة .

7 - ترك �لنفايات د�خل �ملوؤ�س�سات �لغذ�ئية ، �أو �إلقائها حولها .

8 - اأي ممار�سات اأخرى من �ساأنها االإخالل بال�سحة العامة والنظافة العامة .

املــادة ) 14 (

تلتـــزم امل�سروعـــات بالتخلـــ�س مـــن ميـــاه ال�ســـرف ال�سحـــي مـن خالل نقلها بال�سهاريج 
اإلى حمطات ال�سرف ال�سحي التي حتددها الدائرة املخت�سة بالهيئة .  

اإن�ساء حمطات معاجلة خا�سة الإعادة ا�ستخدام املياه املعاجلة , وفقا  ويجوز للم�سروعات 
لل�سروط و�ملو��سفات �لتي حتددها �لهيئة .

الف�صـــل الرابـــع

اجلـزاءات االإداريــة 

املــادة ) 15 (

للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذ� �لنظام ، �أن تتخذ �أحد �الإجر�ء�ت �الآتية :
1 - اإنذار املخالف , واإخطاره بت�سحيح الو�سع , واإزالة اأ�سباب املخالفة خالل االأجل 

الذي حتدده له , اأو القيام مبا�سرة باإزالة املخالفة على نفقته اخلا�سة .  

2 - فر�س غرامة اإدارية ال تتجاوز قيمتها )200( مائتي ريال عماين , وفقا للملحق 
رقم )3( املرفق بهذا النظام . 
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3 - وقف �لرتخي�ض �ل�سحي ، �أو �لبطاقة �ل�سحية ، موؤقتا ملدة ال تتجاوز )6( �ستة 

اأ�سهر .

4 - اإلغاء الرتخي�س ال�سحي , اأو البطاقة ال�سحية .

وال يجوز للهيئة اتخاذ اأحـــد االإجراءيـــن املنـــ�سو�س عليهمـــا فـــي البنديـــن رقمـــي )3 , 4( 

من هذه املادة , اإال بعد اإخطار امل�سروع باملخالفة املن�سوبة اإليه , وحتديد اأجل لــه لت�سحيحها , 

وانق�ســـاء االأجـــــل املذكـــــــــــــــور , دون ت�سحيح املخالفة . 

املــادة ) 16 (

يخطر �ساحب ال�ساأن بالقرار ال�سادر برف�س طلبه طبقا حلكم املادة )8( , والقرار ال�سادر 

 , الهيئة  ب�سجالت  املدون  العنوان  على  وذلك   , النظــام  هذا  من   )16( املادة  حلكم  وفقــا 

الرئــــي�س خـــــــــــالل )60( �ستني  اإلى  الـــقـــرار مبوجب طلب يقدم  ويجـــــــوز له التظلم من 

به  ويرفق   , التظلم  اأ�سباب  الطلب  فـي  يو�سح  اأن  , على  بالقرار  اإخطاره  تاريخ  يوما من 

امل�ستندات املوؤيدة لذلك .

املــادة ) 17 (

ويخطر   ، تقدميه  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  فـيه  و�لبت   ، �لتظلم  در��سة  تتم 

�ساحب �ل�ساأن بنتيجة تظلمه ، ويعد �نق�ساء هذه �ملدة دون �لبت فـيه قـــر�ر� بالرفـــ�ض ، 

وفـي جميع االأحوال , يكون قرار الرئي�س ال�سادر فـي التظلم نهائيا . 
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امللحــق رقــم ) 1 (

اال�صرتاطات ال�صحية للأن�صطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة

الق�صـــــم االأول

)اال�صرتاطات ال�صحية العامة للأن�صطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة(

اأوال : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملبنى :
1 - اأن ي�سمح الت�سميم الداخلي للمن�ساأة ب�سهولة ان�سياب كافة مراحل العمل وفقا 

ملبداأ ال�سري لالأمام ل�سمان �سالمة الغذاء .

2 - اأن يكـــون مبنـيـا مـــن املواد الثابتـــة - كالطابــــوق اأو االإ�سمنت امل�سلح اأو االأملونيوم اأو 

االألياف الزجاجية اأو ما ماثلها من حيث اجلودة اأو املظهر- وفقا لال�سرتاطات 

الفنية والقيا�سية املعمول بها . 

3 - مينع منعا باتا ا�ستخدام االإ�سبي�ستو�س )Asbestos( اأو اأي مادة يدخل فـــي تركيبهـــا 

اأو اأي مادة �سارة .

4 - اأن تكون االأ�سقف بارتفاعات منا�سبة بحيث ال تقل عن )3م( ثالثة اأمتار ، ومطلية 

بلون فاحت واأمل�س �سهل التنظيف يحول دون تراكم امللوثات والقاذورات ، ويقلل 

من تكاثف االأبخرة ، ومنو البكترييا والفطريات ، وميكن تركيب اأ�سقف معلقة 

فـي حالة جتاوز ال�سقف )3م( ثالثة اأمتار .

5 - اأن تكون االأر�سيات من مواد غري منفــذة للمــاء وغري ما�سة ، �سهلة التنظيف 

والغ�سيل ، مانعة لالنزالق ، ومــن مــواد ال تتاأثر باملنظفات ال�سناعية ، وذات 

�سطح م�ستو خال من الت�سقق واحلفــر ، وت�سميــم مبيل كاف لت�سريف ال�سوائل 

اإلى مواقع الت�سريف املخ�س�سة .

6 - اأن تكون مناطق ات�سال االأر�سيات مع اجلدران مقو�سة )يف�ســل مبيـــل 45 درجــة 

مئوية( ، وحمكمة الغلق ومل�ساء ، حتى ال ت�سمح بتجمع ال�سوائل اأو الرت�سبات .
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7 - �أن تكون �الأر�سيات من �لبالط �أو �ل�سر�ميك �أو رخام عايل �ملقاومة لالحتكاك 

اأو التاآكل اأو من اخلر�سانة امل�سلحة املغطاة باإحدى املواد العازلة عالية املقاومة , 

�أو �أي من �ملو�د �ملعتمدة فنيا لالأر�سيات مبا يتنا�سب مع نوع �لن�ساط . 

8 - يجب اأن تك�سى جدران اأماكن ت�سلم املواد االأولية التح�سري واالإعداد , الطبخ , 

العر�س , واالأماكن التي يتطاير منها اأبخرة اأو زيوت متطايرة , كذلك اأماكن 

�لغ�سيل لالأدو�ت و�ملعد�ت ، مغا�سل �الأيدي ودور�ت �ملياه ب�سر�ميك فاحت �للون 

�إلى �ل�سقف �أو ما ماثلها من حيث �جلودة �أو �ملظهر ، وفـيما عد� ذلك تدهن 

�جلدر�ن بطالء منا�سب ، �أو ما ماثله من حيث �جلودة �أو �ملظهر .

9 - اأن تكون االأبواب من االأملونيوم والزجاج بحيث تكون غري منفذة للماء , وغري 

ما�سة , وذات اأ�سطح مل�ساء �سهلة التنظيف على اأن تغلق ذاتيا باإحكام .

 , اأي معدن غري قابل لل�سداأ  اأو من  النوافذ من االأملونيوم والزجاج  اأن تكون   - 10

, وقابلة  الن�سيــج �سيق ملنع دخول احل�سرات والقوار�س  ب�ســـلك �سبكــي  مزودة 

للفـك والرتكيب لي�سهل تنظيفها و�سيانتها , على اأن تكون عتبات النوافذ من 

الداخل مائلة ملنع ا�ستخدامها كاأرفف .

ثانيا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالتمديدات الكهربائية :

اآمنــة , وغري مك�سوفة ومطابقة للموا�سفات  اأن تكون التمديدات الكهربائية   - 1

الفنية املعتمدة .

امل�ستخدمة  واالأجهزة  واملعدات  املرافق  مــع  الكهربائيــة  االأحـــمال  تتنا�ســـب  اأن   -  2

باملن�ساأة .

3 - اأن تكون االإ�ساءة جيدة )طبيعية - �سناعية( فـي جميع مرافق املبنى , ويف�سل 

�الإ�ساءة �ل�سناعية ب�سرط �أال تغري عند ��ستخد�مها من طبيعة �الألو�ن ، على 

اأن تكون امل�سابيح حممية بغطاء بال�ستيكي , وحمكمة االإغالق .
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4 - توفـري التهوية اجليدة )طبيعية - �سناعية( ملنع ارتفاع درجة احلرارة , وتراكم 

املناطق  الهواء من  واأن يكون اجتاه   , امللوث  الهواء  , والإزالة  والغبار  االأبخرة 

�أعلى  وتركيب مد�خن   ، فعالة  �سحب  �أجهزة  تركيب  مع  �مللوثة  �إلى  �لنظيفة 

�أماكن �لطبخ و�الأفر�ن ، مزودة مبر�سحات للدخان و�لزيت ذ�ت كفاءة عالية ، 

ومطابقة للمو��سفات �لقيا�سية �ملعتمدة وفقا لنوع وحجم �لن�ساط .

�لت�سغيل  �أحمال  5 - يجب توفـري مولد كهربائي �حتياطي ذي قدرة تتنا�سب مع 

ال�ستخدامه فـي حالة انقطاع التيار , وخا�سة فـي م�سانع االأغذية وامل�ستودعات 

واملخازن الغذائية .

6 - نقاط �لكهرباء �ملوجودة فـي �ملناطق �لرطبة تكون من �لنوعية �مل�سادة للمياه 

. ) Water Proof (

7 - تزويـــد مناطـــق ت�سلـــم املــــواد االأوليـــة , االإعـــداد والتجهيـــز , الطبــخ , التعبئة 

والتغليف , املخازن وامل�ستودعات الغذائية باأجهزة لقيا�س درجة احلرارة تكون 

فـي اأماكن بارزة .

ثالثا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بتو�سيالت املياه :

اأنابيب املياه والرتكيبات والتجهيزات ال�سحية كمغا�سل املياه  اأن تكون جميع   - 1

م�سنوعة من مواد غري قابلة لل�سداأ اأو التفاعل مع املياه ومطابقة للموا�سفات 

الفنية املعتمدة .

املعتمدة  القيا�سية  للموا�سفات  امل�ستخدمة مطابقة  امليــــاه  تكـــون خزانـــات  اأن   -  2

خلزانات مياه ال�سرب , وتكون ذات اأغطيــة حمكمـــة االإغــالق , ويتـــم و�سعهــا 

فـي اأماكن غري معر�سة الأ�سعة ال�سم�س املبا�سرة اأو اأي اإ�سعاع اآخر م�سر .  

, ومطابقـــة  عاليـــة  كفـــاءة وجودة  ذات  املياه  لتنقية  تركيب مر�سحات  يتم  اأن   -  3

للموا�سفات القيا�سية املعتمدة .
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رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملرافق ال�سحية ونظام ال�سرف ال�سحي :
1 - ينبغي اأن تتوفر باملن�ساأة دورات مياه واأماكن ا�ستحمام ومغا�سل للأيدي كافـية 

ومنا�سبة ، وذلك ح�سب االآتي :

2 - يجب اأن تتوفر اال�سرتاطات االآتية فـي مواقع غ�سيل االأيدي وفقا للآتي :
 اأ - اأن تكون موجودة فـي مكان منا�سب ، و�سهل الو�سول اإليه .

ب - توفـري حنفـيات مياه تفتح بالقدم ، اأو باأي و�سيلة اأخرى غري اللم�س املبا�سر باليد .

ج - اأن تكون مزودة ب�سابون �سائل ، واأوراق تن�سيف ت�ستخدم ملرة واحدة .

د - توفر كميات كافـية من املياه على درجة حرارة منا�سبة .

هـ - �سهلة التنظيف ، مع �سيانتها واإبقائها نظيفة با�ستمرار .

و - مزودة بلوحة تو�سيحية تبني اأن املوقع خم�س�س لغ�سل االأيدي فقط .

اأن تكون اأحوا�س الغ�سيل مزودة باملحاب�س اللزمة ملنع رجوع املياه العادمة ،   - ٣
التفتيـــ�س واخلزانات اخلا�سة بطريقة متنع  واأحــــوا�س  بفتحـــات  ومو�سولـــة 

ت�سرب املياه والروائح الكريهة .

4 - يجب اأن تكون اأنابيب تو�سيلت ال�سرف ال�سحي بعيدة عن �سبكة تو�سيلت 
املياه ال�ساحلة لل�سرب باملن�ساأة . 

عدد الأفراد
مغا�سل 

ال�ستحمام
دورات املياه 
)مراحي�ض(

عدد مغا�سل 
اليد

111من 1 اإلى 10
222من 11 اإلى 20
444من 21 اإلى 40
666من 41 اإلى 60
888من 61 اإلى 80
101010من 80 اإلى 100

اأكرث من 100
دورة مياه

 لكل10 اأفراد 
اإ�سافـيني

دورة مياه
 لكل 10 اأفراد 

اإ�سافـيني

دورة مياه
لكل 10 اأفراد 

اإ�سافـيني
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5 - يجب و�سـع نظـــام منف�ســـل خلطـــوط ت�سريـــف دور�ت �مليــــاه و�مليـــاه �لناجتـــة 
عن التنظيف باملن�ساأة .

6 - ينبغي اأن تكون دورات املياه واأماكن اال�ستحمام وفقا لال�سرتاطات االآتية :

�أ - �أن يكون موقعها مالئما ، وميكن �لو�سول �إليها ب�سهولة من قبل جميع �لعاملني .

ب - اأن تكون مغلقة متاما , واأن تكون اأبوابها مركبة باإحكام , وذاتية االإغالق .

ج - اأن تكون �سهلة التنظيف وجيدة التهوية وم�ساءة جيدا .

د - اأن تكون منف�سلة متاما عن املناطق التي يتم فـيها تــداول املـــواد الغذائيـــة 
اأو اأي مواد ذات عالقة باالأغذية .

7 - ينبغي توفـري غرف لتبديل املالب�س اإذا كان العمال ي�ستبدلون مالب�سهم ب�سورة 
روتينية باملن�ساأة , وتكون ذات اإ�ساءة وتهوية جيدة , ومزودة بخزائن اأو غريها 
من املرافق املنا�سبة حلفظ متعلقات العمال , واأن تكون مرافق املوظفـني الذكور 

منف�سلة عن مرافق االإناث . 

8 - يجب توفـري حنفـيات مبواقع غ�سيل االأيدي تعمل باللم�س , اأو باالأرجل .

9 - اأن تكون متديدات ال�سرف ال�سحي مطابقة للموا�سفات الفنيــة املعتمـــدة , واأن 
�أخرى  �أي مو�د  �أو  بالبالط  �ملك�سوفة مبطنة  �لد�خلية  �ل�سرف  و�سائل  تكون 

معتمدة من جهة االخت�سا�س , ومغطاة ب�سبك من مادة غري قابلة لل�سداأ .

خام�صا : ا�سرتاطات االأمن وال�سالمة :
1 - يجب االلتزام مبتطلبات الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف . 

2 - اأن يتـــــم تزويـــد مبنـــى املن�ســــاأة باأجهـــزة االإنــــذار الكهربائيـــة الالزمــة للتنبيه 
فـي احلاالت الطارئة .

3 - توفـري عدد كاف من �سناديق االإ�سعافات االأولية باملن�ســـاأة حتتـــوي علـــى كافـــة 
املتطلبات اخلا�سة باالإ�سعاف االأويل , حمكم االإغالق و�سهل الو�سول اإليه .

4 - توفــــري اأ�سطوانات ملكافحــة احلريق , وفقا ملوا�سفات االأمن وال�سالمة املعتمدة , 
ومتابعة �سيانتها ب�سكل دوري .
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5 - تخ�سي�س خمارج للطوارئ باملن�ساأة , مع وجود لوائح تو�سح خمارج الطوارئ 
وخطة الطوارئ معتمدة من اجلهة املخت�سة .

6 - ل�سق بطاقة بيان على عبوات املبيدات واملنظفات واملطهرات واأي مادة كيميائية 
اأخـــرى , والتـــي ت�ســـكل خـــطرا علـــى ال�سحة العامة , على اأن يو�سح بها ا�سم 
�ل�سنف ، وطريقــة �ال�ستعمــال ، كمـــا مينع منعا باتا تخزين �أي من هذه �ملو�د 

فـي اأماكن االإنتاج املختلفة .

7 - التزام العاملني باملن�ساأة باملالب�س املخ�س�سة للعمل , كل ح�سب اخت�سا�سه .

�صاد�صا : مكافحة احل�سرات واالآفات والقوار�س :
1 - يجب مكافحة �الآفات د�خل �ملن�ساأة وفـي �الأماكن �ملحيطة بها ، وتوثيق ذلك من 
خالل برنامج معد لهذه الغاية , والتعاقد مع �سركات متخ�س�سة فـي احلاالت 

التي حتددها الهيئة .

�لكهربائية  كال�سو�عق  و�لقو�ر�ض  �حل�سر�ت  ملكافحة  �ملثلى  �لطرق  ��ستخد�م   -  2
واالأجهزة الفوق �سوتية على اأن تو�سع بعيدا عن اأماكن التح�سري والتجهيز .

3 - ا�ستخدام املبيدات احل�سرية املنا�سبة وامل�سرح بها , وذلك فـي حال عدم فعالية 
حلماية  الالزمة  االحتياطات  اأخذ  �سرورة  مع  املكافحة  فـي  ال�سابقة  الطرق 
االأغذية واالآالت واالأدوات والتوقف عن تداول الغذاء , وفقا للتعليمات املتوفرة 

باملن�سور للمبيد احل�سري املعتمد . 

4 - تغطية النوافذ بال�سلك ال�سيق الن�سيج )ال�سبك( ملنع دخول احل�سرات واالآفات .   

5 - عدم �ل�سماح بدخول �أو وجود �لطيور �حلية و�حليو�نات مثل �لكالب و�لقطط ، 
با�ستثناء �الأن�سطة �ملرخ�ض لها مثل تد�ول �لكائنات �لبحرية �حلية .

�صابعا : النظافـــة العامـــة :
1 - و�سع املل�سقات االإر�سادية اخلا�سة باتباع قواعد النظافة العامة باملن�ساأة , بحيث 

تكون ظاهرة جلميع العاملني .

 , املياه  املنـــ�ساأة واالأجهزة واالأدوات وخزانات  االلتـــزام بنظافـــة جميــع مرافـــق   - 2
وتطهري االأر�سيات واحلوائط واالأ�سطح واالأجهزة واالأدوات يوميـــا , ومبــــواد 

معتمدة ، مع مر�عاة عدم تاأثريها على �ملو�د �لغذ�ئية ومياه �ل�سرب .
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3 - ا�ستخدام املنظفات واملطهرات ومواد التعقيم املنا�سبة , وامل�سموح با�ستخدامها 
مع االلتزام باإر�سادات اال�ستخدام املحددة . 

4 - مينع منعا باتا ��ستخد�م منا�ســف �لقـــما�ض فــــي جتفــــيف �أ�سطــــح �لتجهيـــز�ت 
املخ�س�سة لتداول الغذاء , وت�ستـــبدل باملنا�ســـف الورقيـــة عاليــة االمت�سا�س , 

اأو بالهواء اجلاف .
الغ�سل  باملـــاء اجلاري -  : )ال�سطـــف  املراحــــل  الغ�سل متعدد  اأ�سلوب  ا�ستخدام   - 5
با�ستخــدام املنظفـــات - ال�سطــف باملــاء اجلــاري للتخلــ�س مــن املــادة املنظفــة - 

التجفـيف( فـي اأعمال غ�سل التجهيزات .
6 - توفـري اأوعية للنفايات مقاومة للحريق , وذات اأغطية حمكمة االإغالق , وتفتح 
اأكيا�س  وا�ستخدام   , باليد  املبا�سر  اللم�س  غري  اأخرى  و�سيلة  باأي  اأو   , بالقدم 
باأول فـي االأماكن  اأوال  التخلــ�س منها  النفايـــات حلـــني  بال�ستيكيـــة لتجمـــيع 

واحلاويات املخ�س�سة لذلك .
داخل وخارج  املتعددة  ب�سورها  النفايات  لت�سريف  واآمنة  منا�سبة  اآلية  توفـري   -  7

املبنى ب�سورة �سليمة �سحيا , وبيئيا وفق اللوائح والقوانني املتبعة .
اأوعية النفايات كلما ا�ستدعى االأمر , وذلك با�ستخدام مواد  8 - تنظيف وتطهري 

التنظيف واملطهرات املنا�سبة .    
9- تنظيف وتطهري خزان املياه مبعدل )2( مرتني على االأقل فـي ال�سنة مع مراعاة 

اإغالقه باإحكام , وب�سفة م�ستمرة .
10 - يجب �إعد�د برنامج نظافة للمن�ساأة ، و�أن يكون موثقا .

11 - االهتمام بالنظافة اخلارجية للمن�ساأة .
ثامنا : ال�سيانــــة :

1 - �أن تتم �ل�سيانة �لدورية للمبنى ، ومر�فقه من �لد�خل و�خلارج كلما �قت�ست 
احلاجة .

ال�سحي والكهرباء  املياه وال�سرف  ال�سيانة الالزمة ل�سبكة متديدات  اأن تتم   -  2
كلما �قت�ست �حلاجة .

العاملني  و�سالمة  �سالمتها  على  للمحافظة  دوري  ب�سكل  التجهيزات  �سيانة   -  3
عليها ح�سب برنامج معد لذلك .
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باملن�ساأة  امل�ستخدمة  واملوازين  احلرارة  درجات  قيا�س  الأجهزة  معايرة  اإجراء   -  4
ب�سكل دوري ومن قبل �سركات معتمدة .

5 - فـي �أثناء عمل �أي �سيانة باملن�ساأة يجب مر�عاة �أال توؤثر على �سالمة �الأغذية 
املتداولة وكذلك العاملني بها ومرتاديها .

6 - �سرورة �إغالق �ملن�ساأة عند �إجر�ء �أي �أعمال �سيانة رئي�سية توؤثر على عمليات 
تداول الغذاء .

تا�صعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالعاملني :
1 - احل�سول على بطاقات �سحية �سارية املفعول �سادرة من الهيئة تفـيد خلوهم 
من االأمرا�س املعدية , وااللتزام باإجراء الفحو�سات الطبية والدورية عليهم .

2 - توفـري قائمة باأ�سماء العاملني باملن�ساأة لالطالع عليها خالل الزيارات التفتي�سية .

3 - يجب عدم ال�سماح الأي �سخ�س يعاين من اأي مر�س اأو اأن يكون م�سابا بجروح 
ملتهبة , اأو بالتهابات جلدية اأو تقرحات اأو اإ�سهال القيام باالآتي :

اأ - العمل فـي تداول االأغذية اأو القيام باأي عمل له ات�ســـال مبا�ســـر , اأو غري 
مبا�سر بالغذاء . 

ب - ممار�سة �أي ن�ساط مرتبط بال�سحة �لعامة مثـل �حلالقــة ، �لغ�سيل ، �لكي ، 
وغريها من االأن�سطة .

4 - يجب على متداويل االأغذية االلتزام باالآتي :

اأ - املحافظة على النظافة ال�سخ�سية .

ب - تكرار غ�سل اليدين باملاء وال�سابون قبل بدء العمل , وبعد مل�س اأي م�سدر 
للتلوث .

ج - عدم الب�سق فـي مكان العمل . 

د - اأن تتم العناية بتقليم ونظافة االأظافر .

هـ - مينع �رتد�ء �حللي ، و�خلو�مت ، و�ل�ساعات ، و�لدبابي�ض فـي �أثناء �لعمل .

و - عدم تناول املاأكوالت وامل�سروبات داخل املن�ساأة اإال باالأماكن املخ�س�سة لهذا 
الغر�س .
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ز - عدم التدخني باملن�ساأة اإال باالأماكن املخ�س�سة لهذا الغر�س .

ح - االمتناع نهائيا عن النوم فـي املن�ساأة , خا�سة فـي االأماكن املخ�س�سة لتداول 
الغذاء .

5 - يجب اأن يرتدي عمال املن�ساأة املالب�س املنا�سبة لطبيعة عملهم , وااللتزام باالآتي :

�أ - �أن يتم �رتد�ء زي موحد ، ونظيف فـي �أثناء �لعمل .

ب - اأن يتم ارتداء مالب�س واقية واأغطية راأ�س نظيفة .

ج - يجب �رتد�ء �أحذية خا�سة ح�سب مقت�سى �حلاجة فـي �أثناء �لعمل .

ي�ستخدم مرة  الذي  النوع  قفازات �سحية غري منفذة من  ارتداء  يتم  اأن   - د 
واحدة , مع مراعاة اأن ارتداء القفازات ال يغني عن غ�سل االأيدي جيدا .

هـ - �رتد�ء كمامة لتغطية �الأنف ، و�لفم حيثما يلزم ذلك .

الق�صم الثاين

)اال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة باالأن�صطة ذات العلقة بال�صحة العامة(

اأوال : �ال�سرت�طات �ل�سحية �خلا�سة مبمار�سة ن�ساط �حلالقة للرجال :
1 - حتدد مرافق حمالت احلالقة للرجال على النحو االآتي :

 اأ - موقع انتظار الزبائن .

 ب - موقع احلالقة .

                  ويجوز اإ�سافة دورة مياه .
2 - يلزم ملمار�سة ن�ساط �حلالقة للرجال ��ستيفاء �ال�سرت�طات �ل�سحية �خلا�سة 

االآتية :

اأ - توفـيــر �سنــدوق لالإ�سعافات االأولية جمهــز بكافـــة االأدوات وامل�ستلزمـــات 
الطبية الالزمة .

 ب - �أن يكـون �ملحـل جمهــز� باأرفــف و�أدر�ج كافـيــة حلفـــظ �ملنا�ســــف و�لفـــوط 
واأدوات ومواد التجميل .

امل�ستخدمــة  املحــل واالأدوات واالأجهــزة  ج - االلتــزام باحلفــاظ علــى نظافــة 
ب�سفة م�ستمرة .
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د - اللتزام مبكافحة احل�سرات والقوار�ض وفقا لأحكام الق�سم الأول .

اأن يكون املحل جمهزا باأوعية جلمع النفايات من مواد مقاومة للحريق  هـ - 
اأو الأماكن املعدة  تفتح ب�سغط القدم حلني التخل�ض منها فـي احلاويات 

لذلك .

و - التخل�ض من النفايات ال�سائلة مبراعاة املعايري البيئية املعتمدة من اجلهة 
املخت�سة ، واللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .

ز - يجب على العاملني باملحل اللتزام بال�سرتاطات ال�سحية للعاملني ، وفقا 
لأحكام الق�سم الأول من امللحق رقم )1( من هذا النظام .

٣ - بالإ�سافة اإلى ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة املن�سو�ض عليها فـي ثانيا يجب اأن 
تكون مرافق حمل احلالقة للرجال م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة 

الآتية :

اأ - ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة فـي موقع انتظار الزبائن :

1 - اأن تتنا�سب م�ساحتـه مع حجم العمل على األ تقل عن )9 م2( ت�سعة اأمتار 
مربعة . 

2 - اأن تكون الكرا�سي اأو الكنبات املخ�س�سة لنتظار الزبائن ذات جودة عالية .

٣ - تزويد املحل باأجهزة ت�سلية كالتلفاز .

ب - ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع احلالقة :

1 - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على األ تقل عن )16م2( �ستة ع�سر 
مرتا مربعا . 

2 - اأن يكون جمهزا بعدد كاف من اأحوا�ض الغ�سيل مزودة مب�سدر للمياه 
ال�ساخنة ، ومزودة باملنظفات واملطهرات الالزمة لغ�سيل ال�سعر وتطهري 

اأدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام .

 ٣ - اأن يكون املحل جمهزا بعدد كاف من اأدوات ومعـدات احلالقـــة علــى اأن 
تكون من مواد ل ت�سداأ ، و�سهلة التنظيف والتطهري .
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 4 - اأن يكون املحل مزودا باأجهزة لتعقيم اأدوات احلالقة مطابقة للموا�سفات 
القيا�سية املعتمدة بواقع جهاز واحد مقابل كل كر�سي حالقة .

5 - �أن يكون �ملحل جمهز� بعدد كاف من مر�يل وفوط �حلالقة من �لقما�ض 
غري القابل لالمت�سا�س مع مراعاة املحافظة عليها نظيفة با�ستمرار .

6 - �أن يكون مزود� مبعاطف بي�ساء نظيفة ال�ستخد�م �لعاملني فـي �أثناء �لعمل .

 7 - توفـري جهاز لتعقيم �لفوط .

8 - اأن يكون جمهزا بعدد منا�سب من كرا�سي احلالقة توزع بطريقة ت�سمح 
الكر�سي  املرت بني  بوجود م�سافة فا�سلة ال تقل عن )1.5م( مرت ون�سف 

واالآخر .

ج - اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه :

1 - فـي حالة اإ�سافة دورة مياه يجب اأن تكون م�ستوفـية لال�سرتاطات , وفقا 
تفتح  واأال   , النظام  هذا  من   )1( رقم  امللحق  من  االأول  الق�سم  الأحكام 

مبا�سرة على غرفة احلالقة .

يكن  الكيميائية ما مل  امل�ستح�سرات  ا�ستخدام  له  املرخ�س  - يحظر على   2
م�سرحا با�ستخدامها من قبل اجلهات املخت�سة .

ثانيا : �ال�سرت�طات �ل�سحية �خلا�سة مبمار�سة ن�ساط ت�سفـيف �ل�سعر و�لتجميل للن�ساء :
اأ - حتدد مرافق حمالت ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء باالآتي :

1 - موقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن .

2 - موقع ت�سفـيف ال�سعر والتجميل .

3 - دورة مياه .

 ب - يلزم ملمار�سة ن�ساط ت�سفـيف �ل�سعر و�لتجميل للن�ساء ��ستيفــاء �ال�سرت�طـــات 
ال�سحية االآتية :

1 - اأن يكون جميع العاملني باملحل من الن�ساء .

2 - اأن تكون الواجهة االأمامية للمحل م�سنوعة من مــواد حاجبـــة للروؤيـــة 
من اخلارج , وفـي حال ا�ستخدام واجهات زجاجــية يجــب تركيــب �ستائر 

من الداخل .
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3 - اأن يكون جمهزا بعدد كاف من اأدوات ت�سفـيف ال�سعر .

4 - اأن يكون مزودا بعدد كاف من املرايل النظيفة امل�سنوعة من القما�س غري 
القابل لالمت�سا�س , مع مراعاة املحافظة عليها با�ستمرار .

5 - تخ�سي�س زي موحد للعامالت باملحل , مع مراعاة املحافظة عليه نظيفا 
با�ستمرار .

6 - اأن يكون مزودا باأجهزة لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة فـي ت�سفـيف ال�سعر 
للت�سفـيف  خم�س�س  كر�سي  كل  مقابل  واحد  جهاز  بواقع  والتجميل 

وتوفـري املطهرات واملنظفات املنا�سبة .

وامل�ستلزمات  االأدوات  بكافة  جمهز  االأولية  لالإ�سعافات  �سندوق  توفـري   -  7
الطبية الالزمة .

8 - �أن يكون �ملحـــل جمـــهز� باأرفــــف و�أدر�ج كافــــية حلفظ �ملنا�سف و�لفوط 
واأدوات ومواد التجميل .

9 - االلتزام باحلفاظ على نظافة املحل واالأدوات واالأجهزة امل�ستخدمة ب�سفة 
م�ستمرة .

10 - االلتزام مبكافحة احل�سرات والقوار�س وفقا الأحكام الق�سم االأول .

مقاومـــة   مـــواد  مـــن  النفايات  جلمع  باأوعية  جمهــــزا  املحـــل  يكـــون  اأن   -  11
للحريق تفتح ب�سغط القدم حلني التخل�س منها فـي احلاويات اأو االأماكن 

املعدة لذلك .

املعاييـــر البيئيـــة املعتمـــدة  12 - التخلـــ�س مـــن النفايـــات ال�سائلـــة مبراعـــاة 
من اجلهة املخت�سة وااللتزام باحلفاظ على نظافة البيئة املحيطة باملحل .

13 - و�سع الفتة عند مدخل املحل حمررة باللغتني : العربية , واالإجنليزية 
تو�سح خ�سو�سية �لن�ساط للن�ساء فقط .

لذلك  م�ستقل  موقع  تخ�سي�س  يجب  احلناء  بنق�س  القيام  حالة  فـي   -  14
باملحل , ويحظر ا�ستخدام اأو خلط املواد البرتولية باحلناء .
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الوجه يلزم تخ�سي�س موقع  اأو تنظيف  ال�سعر  باإزالة  القيام  15 - فـي حالة 
منف�سل باملحل جمهز ب�سرير منا�سب مرتفع عن م�ستوى �سطح االأر�س 
ا�ستخدام  كل  بعد  ال�سرير  تنظيف  ويراعى   , التنظيف  عملية  لت�سهيل 

با�ستعمال االأدوات ومواد التنظيف املنا�سبة .
واالأدوات  واالأجهزة  واالأ�سطح  واحلوائط  االأر�سيات  وتطهـــري  تنظيـــف   -  16

يوميا با�ستخدام مواد مطابقة للموا�سفات القيا�سية املعتمدة .
 ج - يجب اأن تكون مرافق حمل ت�سفـيف ال�سعر والتجميل م�ستوفـية اال�سرتاطات 

ال�سحية االآتية :
1 - اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ا�ستقبال وانتظار الزبائن :

اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )9م2( ت�سعة 
اأمتار مربعة .

ب - اأن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء االأمامي من املحل .
ج - اأن يكون جمهزا مبقاعد النتظار الزبائن يتنا�سب عددها مع عدد 
كرا�سي الت�سفـيف مبا ال يقل عن )3( ثالثة مقاعد مقابل كل كر�سي 

خم�س�س للت�سفـيف .
2 - اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ت�سفـيف ال�سعر :

اأ - اأن تتنا�سب م�ساحته مع حجم العمل على اأال تقل عن )20م2( ع�سرين 
مرتا مربعا .

ب - اأن يكون جمهزا بطاوالت ومرايا منا�سبة .
ج - اأن يكون جمهزا بكرا�سي للت�سفـيف ال تقـل امل�سافــة بيــن كـــل منهــا 

عن )1.5م( مرت ون�سف املرت .
امل�ستخدمـــة  العاملــني واالأدوات  اأن يكــون جمهــزا مبغ�سلـــة الأيــدي  د - 

ومت�سلة مب�سدر للمياه ال�ساخنة .
هـ - اأن يكون مزودا باأجهزة ومواد كيماوية لتعقيم االأدوات امل�ستخدمة 
فـي عملية الت�سفـيف وغريها من اأن�سطة املحل , مطابقة للموا�سفات 

القيا�سية املعتمدة .

و - اأن يكون جمهزا مبغ�سلة خا�سة اأو اأكرث لغ�سل ال�سعر .

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1249(

3 - اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بدورة املياه :

اأ - اأن تكون م�ستوفـية لال�سرتاطات وفقا الأحكام الق�سم االأول من امللحق 
رقم )1( من هذا النظام .

ب - فــــي حـــال ا�ستخـــدام الليزر باملحــل يجــب احل�ســـول علـــى ت�سريــح 
من اجلهة املخت�سة .

ج - يحظر على �ملرخ�ض له مبز�ولة ن�ساط ت�سفـيف �ل�سعر و�لتجميل 
للن�ساء ا�ستخدام االآتي :

1- امل�ستح�سرات واملواد الكيماوية ما مل يكن م�سرحا بها من قبل 
اجلهات املخت�سة .

2- اإجراء عمليات حقن مادة البوتك�س )Botox( ومو�د �لتعبئة مثل 
. )Perlane( الربلني , )Restylane( ري�ستالني

3- اإجراء عمليات تق�سري الب�سرة )Peeling( من الدرجة املتو�سطة 
والقوية .

4 - بيع وا�ستخدام الو�سفات لالأغرا�س العالجية .

5 - اإجراء عمليات �سفط الدهون .

6 - �إجر�ء عملية ثقب �الأذن .

7 - الو�سم .

ثالثا : �ال�سرت�طات �ل�سحية �خلا�سة مبمار�سة ن�ساط مغ�سلة مالب�ض :
اأ - حتدد مرافق مغا�سل املالب�س باالآتي :

1 - موقع ا�ستالم وفرز املالب�س .

2 - موقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س .

3 - املخزن .

4 - موقع كي املالب�س , فـي حال قيام �ملحل مبمار�سة هذ� �لن�ساط .

5 - موقع ت�سليم املالب�س .
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ب - يلزم ملمار�سة ن�ساط غ�سيل �ملالب�ض ��ستيفاء �ال�سرت�طات �ل�سحية �الآتية :

1 - اأن يكون موقع املغ�سلة باإحدى املناطق التجارية اأو ال�سناعية باملنطقة .

2 - اأن يكون املحل مزودا بعدد كاف من املالب�س بي�ساء اللون للعاملني باملغ�سلة , 
ويراعى االلتزام باملحافظة على نظافتها با�ستمرار .

اأن�سطة غ�سيل املالب�س م�ستوفـية اال�سرتاطات ال�سحية  اأن تكون مرافق  ج - يجب 
االآتية :

1 - اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ت�سلم وفرز املالب�س :

االأخرى  املواقع  من  بغريه  مت�سل  غري  اأو  م�ستقال  املوقع  يكون  اأن   - اأ 
باملغ�سلة .

ب - اأن يكون جمهزا بحاويات منا�سبة من معدن غري قابلة لل�سداأ حلفظ 
املالب�س حلني غ�سلها .

ج - اأن يكون مزودا بطاوالت منا�سبة لال�ستخدام فـي عملية الفرز .

2 - اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع غ�سيل وجتفـيف املالب�س :

فـيه  االآالت موزعة  تكون  واأن   , العمل  م�ساحته مع حجم  تتنا�سب  اأن   - اأ 
بطريقة منا�سبة ت�سمح بوجود ممرات وا�سعة بينها لت�سهيل احلركة .

ب - اأن تكون التو�سيالت والرتكيبات الكهربائية باملوقع م�ستوفـية لال�سرتاطات , 
وفقا الأحكام الق�سم االأول من امللحق رقم )1( من هذا النظام .

ج - اأن تكون تو�سيالت موا�سري املياه ال�ساخنة والباردة والبخار به اآمنة , 
وعلـــى ارتفـــاع منا�ســـب مـــن �سطــــح االأر�س , ومو�سولة باالآالت , وفقا 

للموا�سفات الفنية املعتمدة .

د - فـي حال ا�ستخدام البخار فـي التنظيف يجب تخ�سي�س مكان باملوقع 
ملولد البخار الكهربائي , وت�سريف البخار بطريقة �سحية .

هـ - اأن يكون املوقع مزودا باأجهزة خا�سة لتجفـيف املالب�س املغ�سولة .

�ل�سقف  يكون  و�أن   ، منا�سب  ببالط  �ملغ�سلة مغطاة  تكون حو�ئط  �أن   - و 
مطليا باللون �لزيتي �لفاحت .
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اأ�سطوانيـــة مغطـــاة ب�سبكـــة  اأن تكون املغ�سلة جمهزة مبجـاري ن�ســـف  ز - 
من معدن غري قابل لل�سداأ , واأن تكون موا�سري ال�سرف امل�ستخدمة 

فـيها من مادة ال تتاأثر باملنظفات و�لكيماويات .

 ، لالنـــزالق  مانـــع  منا�ســـب  ببـــالط  �ملغ�سلة مغطـــاة  �أر�سية  تكون  �أن   - ح 
وم�سممة مب�ستوى مائل لت�سهيل عملية ت�سريف املياه .

ط - �أن تكون �ملغ�سلة جمهزة مب�ســدر للمـــياه �ل�ساخنـــة لال�ستخـــد�م فـي 
عملية الغ�سيل .

للموا�سفات  مطابقة  الغ�سيل  عملية  فـي  امل�ستخدمة  املياه  تكون  اأن   - ي 
املعتمدة ملياه ال�سرب .

ك - مر�عاة تغيري �ملياه فـي كل مرحلة من مر�حل �لغ�سيل .

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملخزن :  - 3

ثالثني  )30�سم(  بارتفاع  باأرفف  جمهز  موقع  به  مكان  تخ�سي�ض   - �أ 
�سنتيمرتا عن م�ستوى �سطح االأر�س وخزانات حلفظ مواد التنظيف 

واملواد الكيماوية ومواد التغليف .

ب - �أن تكون حو�ئطه مطلية باللون �لفاحت .

ج - اأن يكون مزودا باأجهزة تهوية منا�سبة .

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع كي املالب�س :  - 4

اأن يكون م�ستوفـيا لال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي الئحة اال�سرتاطات 
�ل�سحية �خلا�سة بن�ساط كي �ملالب�ض .

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ت�سليم املالب�س :  - 5

اأ - اأن يكون جمهزا باأرفف اأو خزانات من مادة منا�سبة اأو معدن غري قابل 
لل�سداأ حلفظ املالب�س اجلاهزة .

ب - يحظر ت�سلم اأي مالب�س من خالل هذا املوقع لغر�س غ�سلها .
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اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بغ�سل مالب�س امل�ست�سفـيات والعيادات :  - ٦

اأ - تخ�سي�س مكان منف�سل باملغ�سلة لغ�سل املالب�س واملفرو�سات اخلا�سة 
بامل�ست�سفـيات والعيادات .

ب - اإح�سار املالب�س واملفرو�سات املذكورة فـي البند ال�سابق اإلى املغ�سلة فـي 
مركبات مقفلة ، وااللتزام بتطهري املركبات بعد تفريغها .

ج - تخ�سيـــ�س عـــدد منا�ســـب مـــن العمــال يرتدون زيا موحدا من قطعة 
واحدة وقفازات من املطاط وكمامات للأنف فـي اأثناء العمل ، لغ�سل 

املالب�س واملفرو�سات اخلا�سة بامل�ست�سفـيات والعيادات .

د - متريـــر جميـــع املالبـــ�س واملفرو�سات اخلا�سة بامل�ست�سفـيات والعيادات 
 ، ، ويخ�ســـ�س لذلك موقـــع م�ستقــل ل�سمان عزلها  مبرحلة تطهري 
ويجب االلتزام بتطهري املوقع واالأجهزة امل�ستخدمة فـي الغ�سل والكي 

ب�سفة م�ستمرة .

رابعا : اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبمار�سة ن�ساط كي امللب�س : 
اأ - يجب اأن تتنا�سب م�ساحة املحل مع حجم العمل على اأال تقل عن )24م2( اأربعة 

وع�سرين مرتا مربعا .

ب - حتدد مرافق حمل كي املالب�س باالآتي :

1 - موقع ا�ستالم وت�سليم املالب�س .

2 - موقع حفظ وكي املالب�س .

ج - يلزم ملمار�سة ن�ساط كي امللب�س ا�ستيفاء اال�سرتاطات ال�سحية االآتية :

اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع ت�سلم ، وت�سليم املالب�س :  - 1

  اأ - اأن يكون املوقع كائنا فـي اجلزء االأمامي من املحل .

ب - فـي حالة تخ�سي�س موقع النتظار الزبائن باملحـــل يجــب اأن يكــون 
املوقع منف�سال .

تكـــون ذات واجهـــات  اأن  باأرفــف وخزانـــات يف�ســـل  اأن يكون جمهزا  ج - 
زجاجية ، وذلك حلفظ املالب�س املكوية حلني ت�سليمها .
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اال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة مبوقع حفظ وكي املالب�س :  - 2

 اأ - اأن يكون املوقع منف�سال عن موقع ت�سلم , وت�سليم املالب�س .

ب - اأن يكون املوقع جمهزا بحاويات منا�سبة حلفظ املالب�س امل�ستلمة .

الكهربائية الالزمة  املوقع جمهزا بعدد كاف من االأجهزة  اأن يكون  ج - 
لكي املالب�س .

د - اأن يكون املوقع جمهزا بعدد كاف من الطاوالت لال�ستخدام فـي كي 
املالب�س , مغطاة بقما�س نظيف يراعى ا�ستبداله ب�سفة دورية .

هـ - اأن يكون املوقع مزودا باأكيا�س نظيفة لال�ستخدام فـي تغليف املالب�س 
املكوية , ويحظر ا�ستخدام ورق ال�سحف لهذا الغر�س .

فـي  باملاء  املالب�س  لر�س  الالزمة  بالبخاخات  مزودا  املوقع  يكون  اأن   - و 
�أثناء عملية �لكي .

   د  - فـي حالة قيام املحل بت�سلم املالب�س للغ�سيل , يجب التقيد باال�سرتاطات 
ال�سحية االآتية :

1 - اأن يكون املحل جمهزا بحاويات اإ�سافـية حلفظ املالب�س امل�ستلمة 
لغر�س الغ�سيل .

الكائنة  املرخ�سة  املغا�سل  اإحدى  مـــع  متعاقـــدا  املحـــل  يكـــون  اأن   -  2
مبحافظة م�سقط .

3 - يحظر على املرخــ�س لــــه ت�سلـــم املالبـــ�س اخلا�ســـة بامل�ست�سفـيـــات 
اأو العيادات بغر�س كيها اأو غ�سلها .

خام�صا : �ال�سرت�طات �ل�سحية �خلا�سة مبمار�سة ن�ساط �لفندقة :
اأ - يجب على املن�ساأة الفندقية احل�سول على الرتاخيـ�س الالزمـــة ملزاولـــة اأي    
�ملحـــالت   ، �ملخابـــز   ، و�ملقاهي  �ملطاعم  �لعامة مثل  بال�سحة  ذي �سلة  ن�ساط 
التجارية , حمالت احلالقة والتجميل , غ�سيـــل وكي املالب�س , مراكز اللياقة 
مز�ولتها  ميكن  �لتي  �الأن�سطة  من  وغريها   ، �لريا�سيــة  و�ل�ساالت  �لبدنية 

بد�خل �لن�ساط .
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ب - يجب على �ملرخ�ض له مبز�ولة ن�ساط �لفندقة ��ستيفاء �ال�سرت�طات �ل�سحية 

اخلا�سة باملرافق االآتية فـي حال وجودها باملن�ساأة الفندقية :

�جلهـــة  مـــن  �ملعتمــدة  لال�سرت�طات  م�ستوفـية  �ل�سباحة  برك  تكون  �أن   -  1

املخت�سة .

2 - اأن تكون م�ساكن العاملني م�ستوفـية لال�سرتاطات , وفقا الأحكام الق�سم 

االأول من امللحق رقم )1( من هذا النظام .

3 - اأن تكون دورات املياه م�ستوفـية لال�سرتاطات , وفقا الأحكام الق�سم االأول 

من امللحق رقم )1( من هذا النظام .

4 - يجب اأن تكون غرف النزالء م�ستوفـية لال�سرتاطات ال�سادرة من اجلهة 

املخت�سة .

ج - يجب على املرخ�س له االلتزام باالآتي :

1 - ا�سرتاطات مكافحة احل�سرات واالآفات والقوار�س , وفقا الأحكام القــ�سم 

االأول من امللحق رقم )1( من هذا النظام .

وال�ساحـــات  الداخلية واخلارجية  املبنى  اأجزاء  كل  املحافظة على نظافة   -  2

واملواقف امللحقة باملبنى .

3 - توفـيـــر عـــدد كـــاف مـــن احلاويـــات امل�سنوعـــة من مواد مقاومة للحريـــق 

 , لذلــك  املعــــدة  االأماكـــن  فــــي  التخلــ�س منهـــا  النفايات حلني  لتجميع 

على اأن يكون ذلك اأوال باأول .
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امللحــق رقـــم ) 2 (

االأن�صطــة االقت�صاديـــة 

التي	ي�صرتط	ح�صول	العاملني	بها	على	البطاقة	ال�صحية

الن�صاطم

بيع وعر�س وتخزين وتداول املواد الغذائية 1

اإعداد وجتهيز الوجبات الغذائية 2

م�سانع املواد الغذائية 3

امل�سالخ 4

5
نقل وت�سويق املواد الغذائية ,

 ونقل مياه ال�سرب , ونقل املياه غري ال�ساحلة لل�سرب 

6

االأن�سطة ذات العالقة بال�سحة العامة وت�سمل :

- احلالقة , وت�سفـيف ال�سعر والتجميل 

- غ�سيل وكي املالب�س  

- االأندية ال�سحية 

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1249(

امللحـــق رقـــم ) 3 (

املخالفـــات واجلــــزاءات 

اأوال : املخالفات واجلزاءات املتعلقة بالرتاخي�س 

نـــوع املخالفـــةم
الغرامات

)بالريال العماين(

100ممار�سة االأن�سطة ال�سناعية وال�سياحية بدون ترخي�س �سحي 1
50ممار�سة االأن�سطة االقت�سادية االأخرى بدون ترخي�س �سحي2
100ممار�سة ن�ساط بخالف �لن�ساط �ملرخ�ض له3
50ممار�سة �لعامل للن�ساط بدون بطاقة �سحية 4
50عدم حفظ الرتاخي�س فـي مكان بارز باملحل 5

6

ا�ستخدام املركبات اخلا�سة بنقل املياه اأو املواد الغذائية 

�أو �الأ�سماك بدون ترخي�ض ،

 اأو ا�ستعمالها لغري الغر�س املرخ�س به

100

100عدم متكني املوظفـني املخولني من اأداء عملهم 7

ثانيا : املخالفات واجلزاءات املتعلقة باملن�صاأة 

نـــوع املخالفـــةم
الغرامات

)بالريال العماين(

1
عدم �سيانة املن�ساآت اخلا�سة

 باالأن�سطة ال�سناعية وال�سياحية ومتعلقاتها
100

2
عدم �سيانة املن�ساآت اخلا�سة

 باالأن�سطة االقت�سادية االأخرى ومتعلقاتها
50
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نـــوع املخالفـــةم
الغرامات

)بالريال العماين(

50عدم توفـري التهوية اأو االإ�ساءة اجليدة3

50عدم توفـري م�سدر للمياه ال�ساخنة4

5
عدم �سالحية خزانات مياه ال�سرب

 اأو ا�ستخدام تو�سيالت موا�سري ومر�سحات مياه غري منا�سبة 
اأو وجود ت�سربات فـي املوا�سري

100

50عدم توفـري اأدوات �سندوق االإ�سعافات االأولية6

50عدم توفـري اأ�سطوانات ملكافحة احلريق7

8
عدم نظافة املحل واالأدوات 

واالأجهزة امل�ستخدمة ب�سفة م�ستمرة
50

100عدم توفـري غ�ساالت كهربائية لغ�سل املالب�س9

10
عدم توفـري اأجهزة التعقيم 

مبحالت احلالقة اأو حمالت ت�سفـيف ال�سعر والتجميل
100

11
عدم ت�سغيل اأجهزة التعقيم 

مبحالت احلالقة اأو حمالت ت�سفـيف ال�سعر والتجميل 
50

100عدم تطهري اأدوات احلالقة بعد كل ا�ستخدام12

50عدم توفر حاويات مغلقة للتخل�س من املخلفات داخل املن�ساأة13

14
عدم �سيانة �سبكة متديدات املياه 

و�ل�سرف �ل�سحي و�لكهرباء كلما �قت�ست �حلاجة
200

15
اإجراء تعديالت فـي املن�ساأة تتعار�س مع اال�سرتاطات ال�سحية 

لالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة دون موافقة الهيئة 
100

تابع ثانيا : املخالفات واجلزاءات املتعلقة باملن�ساأة :
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ثالثا : املخالفات واجلزاءات املتعلقة 

بال�صحة العامة بال�صحة الوقائية وال�صرف ال�صحي 

نـــوع املخالفـــةم
الغرامات

)بالريال العماين(

1
القيام باأي فعل من االأفعال

 املن�سو�س عليها فـي املادة )13( من هذا النظام
100

100عدم االهتمام مبكافحة احل�سرات والقوار�س2

50تدين م�ستوى النظافة العامة خارج املن�ساأة 3

4
تدين م�ستوى النظافة العامة داخل املن�ساأة ونظافة املعدات 

واالأدوات واالأجهزة امل�ستخدمة
100

50عدم ا�ستخدام املنظفات واملطهرات ومواد التعقيم املنا�سبة5

50عدم توفـري منا�سف وفوط و�أدو�ت جتميل كافـية6

7
ا�ستخدام مواد تنظيف اأو تعقيم اأو م�ستح�سرات جتميل 

اأو مواد كيميائية منتهية ال�سالحية اأو غري مطابقة 
للموا�سفات القيا�سية

200

8
��ستخد�م فوط و�أدو�ت غري نظيفة �أو غري معقمة

 اأو غري �ساحلة لال�ستخدام باأن�سطة ت�سفـيف ال�سعر 
والتجميل واالأندية ال�سحية

100

9
عدم الف�سل بني املالب�س املعدة للغ�سيل 

و�ملالب�ض �لتي مت غ�سلها
50

10
عدم ا�ستخدام االأكيا�س املنا�سبة 
حلفظ املالب�س اجلاهزة للت�سليم

50

50عدم تغطية طاوالت كي املالب�س بغطاء نظيف ومنا�سب11

50عدم توفـري اأرفف ودواليب منا�سبة حلفظ املالب�س12
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نـــوع املخالفـــةم
الغرامات

)بالريال العماين(

13
عدم توفـري اأوعية للنفايات مقاومة للحريق

 وذات اأغطية حمكمة االإغالق
100

14
عدم ا�ستخدام اأكيا�س بال�ستيكية 

لتجميع النفايات حلني التخل�س منها اأوال باأول 
فـي االأماكن واحلاويات املخ�س�سة لذلك

50

15
تفريغ املركبات اخلا�سة بنقل ال�سرف ال�سحي

 فـي االأماكن غري املخ�س�سة لذلك
200

16
وجود ت�سربات من املركبات �خلا�سة بنقل �ملياه  �أثناء �ل�سري ، 

اأو تفريغ املياه فـي االأماكن غري املخ�س�سة لذلك
50

رابعا : املخالفات واجلزاءات املتعلقة بالعاملني

 واالأن�صطــــة ذات العلقــــة بال�صحــــة العامــــة 

نـــوع املخالفـــةم
الغرامات

)بالريال العماين(

50وجود عمال تظهر عليهم اأعرا�س مر�سية اأو جروح1

50تدين م�ستوى النظافة ال�سخ�سية للعاملني2

50عدم االلتزام بزي العمل3

100ممار�سة عاد�ت غري �سحية فـي �أثناء �لعمل )كالتدخني(4

تابع ثالثا : املخالفات واجلزاءات املتعلقة بال�سحة العامة بال�سحة الوقائية وال�سرف ال�سحي :
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وزارة العــدل

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2018/7/1

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2018/7 بتاريخ 2018/6/10م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقـــة علــى تاأ�سيـــ�س �سركـــة / اخلليلــي والغيالنــي و�سركاوؤهــم للمحامــاة واال�ست�ســارات 

القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 25/ 9 / 1439هـ 

املـوافــــق : 10/ 6 / 2018م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري
                                                                                  وكيـــــــــل الـــــــــوزارة

                                                                                    رئيــــــ�س جلنـــــــة قبــــــــول املحاميـــــــــن
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عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اأدنــاه على تاأ�سي�س �سركة  اإنه بتاريـخ 4/1/ 2018م اتفـــق املحامون )ال�سركــاء( املذكــورون 

مدنية للمحاماة ، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا الأحكام قانون املحاماة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطانــي رقــم 96/108 ، واأحكــــام القـــرار الـــــوزاري رقـــــم 99/70 ال�ســادر ب�ســاأن 

ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س ال�شركات املدنية للمحاماة .

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكـــــون ا�ســــــم ال�سركــــة : اخلليلي والغيالين و�سركاوؤهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

) �سركة مدنية للمحاماة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فـي حمافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء االآتني :

  حمل الإقامةاجلن�شيةال�شــــــــــمم

م�سقطعماين�سلطـــــان بــن �سيــف بن علـــي الغافــري1

م�سقطعماينمعـاذ بــن �سعيـــد بن حممــد الغيالنــي2

م�سقطعماينحممد بن عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي3

م�سقطعمايننا�سر بن حممد بن عبداللـه الريامي4
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غـــر�ض ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

واأعمــال   ، القانونيـــة  املحامــاة واال�ست�ســارات  باأعمــال  القيــام  ال�سركــة فـي  يتحـدد غــــر�ض 
الوكالـــة عـــن االآخريـــن فـــي الدعـــــاوى واالأعمــــال القانونيـــــــة االأخــــرى الكفـيلـــــــة بحفــــــظ 
وا�ستــرداد حقوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمــل 
فـي جمــال احلقــوق اخلا�ســة بامللكيــــة الفكريــــة ، وال�سناعيـــــة ، وحمايتهـــــا وت�سجيلـــهــا ، وكل 
الهيئات  اأمام  ال�ســاأن  اأو عــــن ذوي  االأعمــــال املرتبطة مبهنـــة املحامــاة مــن احل�ســـور مــع 
الق�سائيــــة ، وهيئــــات التحكيـــم واالدعاء العام واللجان االإداريــة ذات االختـ�سا�ض الق�سائي ، 
وجهـــــات التحقيــق الر�سميــة االأخــرى ، والدفـــــاع عنهــــم فـي الدعــــــاوى التي ترفـــــع منهـــم 
اأو عليهـــــم ، واإبــــداء الــــراأي وامل�ســــورة القانونيــــة لطالبيهــــا ، و�سياغـــــة العقـــــود ، واتخـــاذ 

االإجراءات القانونية ب�ساأنهــــا .

مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها فـي 2018/7/1م ، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها اأو ت�سفـيتها طبقا للقواعد 
املقررة لذلك .

راأ�ض مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

راأ�ض مــال ال�سركــة )20.000( ع�سرون األف ريـال عماين ، مق�ســــم اإلـــى ع�سريــن األــــف ح�ســـة 
بقيمـــة ا�سمية وقدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة ، وفقا للآتي :

الن�شبة عدد احل�ش�ض ا�شم ال�شريك م

٪25 5000 �سلطـــــان بــن �سيــف بن علـــي الغافــري 1

٪25 5000 معـاذ بــن �سعيـــد بن حممــد الغيلنــي 2

٪25 5000 حممد بن عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي 3

٪25 5000 نا�سر بن حممد بن عبداللـه الريامي 4
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كيفـية توزيــع الأربــاح واخل�سائــر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة .
وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، ول تـوزع الأربـاح 

اإل بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 

مديــر ال�سركـــة

املــادة ) 8 (

1 - املديـــــــر : 

       يكون ال�سريك حممد بن عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي مديرا لل�سركة .

2 - الإدارة التنفيذية لل�سركة :

         اأ - تكون لل�سركة اإدارة تنفيذية يتم تعيينها وفقا للهيكل الإداري الذي يجيزه ال�سركاء .

      ب - يحدد النظام الداخلي لل�سركة مهام الإدارة التنفيذية .

3 - مهــام املديــر :

 اأ - يتولـــى املديـــر اإدارة وت�سييـــر اأعمـــال ال�سركـــة وفــقـــا لهـــذا العقــد وقانون املحاماة 
والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة . 

ب - يعمــل املديـــر علــى حتقيــــق اأغـــرا�س ال�سركــــة ، ويكون له فـي �سبيـل ذلـك تقديـم 
املقرتحـات والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء ، وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 
املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  -3

تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركــة من غري املحامني وامل�ست�سارين ، 
وذلك ح�سب مقت�سيات العمل . 
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ج - ي�ســـاأل املديــر ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة االأنظمــة واللوائــح 
اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي االإدارة .

د - ال يجــوز لل�سريــك غيــر املديــر اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه 
فـي مركز ال�سركة على �سري اأعمالها ، واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها ، واأن يوجـــه 
الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة 

ب�سورة خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

يجـب علـى املديــر فـي حـال رغبتــه اعتزال االإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين  هـ - 
على االأقل من تاريخ االعتزال ، واإال كان م�سوؤوال عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

و - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته .

حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 9 (

اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ، ويلتزمون باأ�سول املهنة .

ب - ال يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�ساب 
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها .

ج - يجوز الأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 
عــو�س لأي مـــن ال�شركـــاء وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل .

ال يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريـــك ، ويجــــوز لهـــــم خــــــالل )6( �ستــة  د - 
اأ�سهــر من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم ، وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

هـ -  كــل قــرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركــاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال 
 ، اأربـــــاح وخ�سائـــــر ال�سركـــــة  اأو تعديـــــل ح�ســـــة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـي  ال�سركــــــة 

يجـــب اأن يوافق عليها ال�سركاء باالإجماع .

و - ال يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإال بح�سورهم جميعا .
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قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

ال يحق الأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء االآخرين - باأي من االأعمال االآتية :
اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغـــالل �سمـــان خـا�س بها اأو اال�ستفـــادة منه .   - 1
اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2

لل�سركة . 
اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3
اأو �سمـــان ، اأو �سنـــد تعويـــ�س اأو كفالـــة اأو عقـد بيـــع اأو �سـك رهــن اأو اإبــراء يتعلــق 

باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .

كيفـية حــل ال�شركــة وت�شفـيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد االأ�سبـــاب االآتية : 
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

4 - اإذا نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد االأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 
الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .
6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامــني منحــها 

مهلة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .
7 - اأي اأ�سبــــاب اأخــرى ينــــ�س عليــهـــا القــــرار الــــــوزاري رقـــــم 99/70 ب�شـــاأن ال�شــــروط 

واالإجـراءات الالزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .
تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فـي دور الت�سفـية ، وحتتفظ بال�سخ�سية االعتباريـة  ب - 
بالقـــــدر الــــالزم للت�سفـية ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفـية عبـــــارة 

) حتت الت�سفـية ( .
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تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ، ويجب على املدير 
اإبــالغ جلنــة قبـول املحامـني فـي حـال حتقـق اأي �سبـب مـن اأ�سبـاب انق�سـاء ال�سركـة ، 

وذلك خالل مدة ال تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا الأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .  د - 

اإذا تقرر - الأي �سبب - اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفـية اأعمالها ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة  هـ - 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفـية  بـني  ، واالتفـــاق  فـيهـــا  العمـــل  التـــي يجـــري  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ساء .

القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/108 ، والقرار الوزاري رقم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فـي حـــال اخلـــالف فـي تف�سيـــر اأو تنفـيذ بنـــود ون�ســـو�س هــــذا العقـــد ، ي�سعـــى ال�سركــاء 
اإلـى حلــه وديـــا ، فــاإذا لـم يتـــم االتفــاق بينهــم يجــوز الأي منهــم خــالل )30( ثالثني يومــا 
املر�سوم  الأحكام  وفقا   ، حمكم  تعيني  يطلب  اأن  الودية  الت�سوية  اإ�سعار  اإر�سال  تاريــخ  من 

ال�سلطاين رقم 97/47 .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - �سلطـــــان بــن �سيــف بن علـــي الغافــــري                                   التوقيع

2 - معـاذ بــن �سعيـــد بن حممــد الغيالنــــي                                   التوقيع

3 - حممد بن عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي                                  التوقيع

4 - نا�سر بن حممد بن عبداللـه الريامي                                   التوقيع
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh

¿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

76040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCG áaÉµH ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dG IQÉŒ
 

  IóëàŸG ÊÉØàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2884 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2012/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒeh á«ë°üdG äGhOC’Gh â«fGô÷Gh ΩÉNôdG ™«H
 

   IQÉéà∏d π«∏°ùdG ÅWÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/6/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   1 6/21/18   9:03 AM
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103829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Égójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOC’G IQÉŒ

  
   Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh º«ª°üà∏d ∞«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 122 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/7/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG
 

   Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ¿Éch : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   2 6/21/18   9:03 AM
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105823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   IQÉéà∏d áfõN : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3039 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

  
   Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AÓÑædG ´ƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 18 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   3 6/21/18   9:03 AM
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112203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd …ôª©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1165 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch
 

  Ω.Ω.¢T IóëàŸG á«ÑgòdG IQÉã«≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 241 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   4 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114028 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG á«ªæJ

  
  Ω.´.Ω.¢T á«MÉ«°ùdG á«ªæà∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á```¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á```«Hƒæ÷G ôjƒÿG , 130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §```≤°ùe
2017/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG
  

   Ω.´.Ω.¢T á«MÉ«°ùdG á«ªæà∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ™jQÉ°ûŸG IQGOEG

  
   Ω.´.Ω.¢T á«MÉ«°ùdG á«ªæà∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 991 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dG , Ëôc ¢ùjB’G , áXƒÑdG
 

  Ω.Ω.¢T ÊÉæ°ùdG ∑QÉÑe AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , ¢VƒÿG , 132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   6 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ¿GóæNh …DhÉØZ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

116391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸGh á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G Öàµe
 

  »°Tƒ∏ÑdG óªfi øH ô°SÉj øH ¥QÉW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG 111 : Ü.Q 435 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   7 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
  á«Jƒ¡dG ¬`∏dG óÑY øH óªfi âæH ióf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG 111 : Ü.Q 435 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 285 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   8 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 
   Ω.Ω.¢T QÉã«≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«°ûdGh äÉjÉÑ©dG ™«H
 

  Iõ«ªàŸG ∫ÉªYCÓd ¿ÉeC’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   9 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ äÉ©ª›

 
  Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG ¢Só≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 706 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. §∏ÿG áfÉ°SôN êÉàfEG
  

   Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d …RGQódG ºXÉc ó«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2128 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   10 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 
   IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG »àeÉîa : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117998 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. »∏NGódG º«ª°üàdG ∫ÉªYCG ò«`ØæJ
  

   Ω.Ω.¢T º«ª°üàdGh Qƒµjó∏d á«≤«≤◊G ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1581 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   11 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«°†ØdG IOÉ©°ùdG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ä’hÉ≤e
 

  ‹hódG ìÉÑ°üdG ióf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1560 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   12 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. IQòdGh Ëôc ¢ùjB’Gh ôFÉ°ü©dG ™«H

 
  á«°†ØdG …QòæŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 563 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118409 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e
 

  Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG áfƒMÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 302 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   13 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. IôLDƒŸGh ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh äÉµ∏àªŸG IQGOEG

  äÉeóÿGh ≥jƒ°ùà∏d õaGƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñ°ûÿG ∫ÉªYC’Gh äÉjƒ∏◊Gh äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dGh QƒgõdG
 

   ¿É°ù∏«ÑdG ≥FGóM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 760 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   14 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

  
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ´GóHE’G IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G áYÉæ°U

  Ω.Ω.¢T ÊÉæ°ùdG ∑QÉÑe AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   15 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ôFÉ°ü©dGh áXƒÑdG äÓfi

 
  Ω.Ω.¢T ÊÉæ°ùdG ∑QÉÑe AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G áYÉæ°U

  Ω.Ω.¢T ÊÉæ°ùdG ∑QÉÑe AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   16 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Ω.Ω.¢T ô°UÉf OÉØMCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. ÚeCÉàdG øe iôNCG ´GƒfCG
 

   ÚeCÉàdG IOÉYE’ á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1968 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   17 6/21/18   9:03 AM

-88-



(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. ( ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ) ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ÒLCÉJ

 
   Ω.Ω.¢T áãjó◊G AÉjRCÓd ádÉ°UC’G  ÜƒK : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 285 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ö```°SÉM , á```«YÉæ°üdG QÉ```ªbCÓd Iõ```¡LCG , ∞JGƒg äÉYÉª°S , ájô°üHh á«©ª°S äÓÑ≤à°ùe ™«H
. ƒjó«`a äGÒeÉc , ‹BG

  
  Ω.Ω.¢T RÒÑ°S πà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 1164 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   18 6/21/18   9:03 AM

-89-



(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118839 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

  
   IQÉéà∏d …QƒØdG óªMCG ¿Ghôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhódG ™«H
 

   IQÉéà∏d »≤jô°ûdG ∞«°S ¥Éë°SEG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 499 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   19 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæØdG ≥≤°ûdG

 
  åjó◊G QÉªãà°SÓd …OGƒdG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1315 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG 
ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ‹B’G Ö``°SÉ◊G äÉ``eõ∏à°ùeh è``eGÈd á``°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a 

. ∫ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉµd á°ü°üîàŸG 
  

   IQÉéà∏d Ú`ØdhódG ™FGóH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1130 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   20 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QGOEG Öàµe

 
   IQÉéà∏d π«°UC’G â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 510 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118968 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

   IQÉéà∏d π«°UC’G â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 510 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat53.indd   21 6/21/18   9:03 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 
  Ω.Ω.¢T …ó¡e ¿õfl : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 98 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG
 

  Ω.Ω.¢T …ó¡e ¿õfl : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 98 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ( äÉØ«µŸG ™«H ) á«dõæŸG Iõ¡LC’G IQÉŒ

 
  Ω.Ω.¢T á«æØdG äÉeóÿGh IQÉéà∏d …ôµ°ùŸG ∫ÓW ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG OGƒŸG ™«H
  

   IQÉéà∏d ™«≤ÑdG OhQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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119068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG ÊÉÑª∏d áeÉY äGAÉ°ûfEG , ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 
   IQÉéà∏d AÉæ¡°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJh äÉfÉLô¡ŸG IQGOEGh äÓØ◊G º«¶æJ
 

  Ω.Ω.¢T §≤```°ùe áfRhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1541 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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119189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ™jô°ùdG ≥jô£dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1829 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG ájófC’G
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¥ô°ûdG ádÓWEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 393 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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119280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

  áeÉ©dG IQÉéà∏d ôgRCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,112 : Ü.Q 3194 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏eÉ©dG iƒ≤dG ΩGó≤à°SG

   á∏eÉ©dG iƒ≤dG ΩGó≤à°S’ á«ŸÉ©dG ôgGõdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 245 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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119351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. äÉ«HÓ÷Gh äÉjÉÑ©dG áWÉ«N

 
   Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AGôgõdGh ¿GƒLQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q  762 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ∞```°UÉ≤ŸG , äÉ```jÎ«aÉµdG , »``gÉ≤ŸG , âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóNh , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ
 , ºYÉ£ŸG , (äÓ«JƒŸG )  IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG , ¥OÉæØdG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J , (äÉæ«àfÉµdG)

. áØ«ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e
 

   Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d äƒ°ùjQ á¡LGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe ,ô°TƒH , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG ,130: Ü.Q131 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ́ GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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105645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. äÉjô£Ø∏d IOÉ°†ŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

óàª«d ÜhôL ƒ°ùcÓL : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 8 ƒ«∏HO »J ¢ùµ«°ùjG ∫ó``«e , OQƒ``ØàæjôH , OhQ â```°ùjh â```jôL 980 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¢SEG »L9

2016/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

105646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. äÉjô£Ø∏d IOÉ°†ŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

óàª«d ÜhôL ƒ°ùcÓL : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 8 ƒ«∏HO »J ¢ùµ«°ùjG ∫ó``«e , OQƒ```ØàæjôH , OhQ â```°ùjh â```jôL 980 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¢SEG »L9

2016/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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119012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ∂dP »`a ÉÃ Éªæ«°ùdG QhO πµ°T ≈∏Y ¬«`aÎdG , ¬«`aÎdG äÉeóN , Éªæ«°ùdG ä’É°U äÉeóN
 Éªæ«°ùdG ≥aGôe Ò`aƒJ , Oƒ≤ædÉH πª©J ÜÉ©dCG Iõ¡LCG ä’É°U äÉeóN , IOó©àŸG Éªæ«°ùdG QhO
 Éªæ«°ùdG QhO ∂dP »`a ÉÃ Éªæ«°ùdG QhO π«¨°ûJh IQGOEG , IOó©àŸG Éªæ«°ùdG ≥aGôe ∂dP »`a ÉÃ
 ≥aGôe Ò`aƒJ , á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG º«¶æJ , »Mô°ùŸG êÉàfE’G ≥jôW øY ¬«`aÎdG , IOó©àŸG
 äÉeƒ∏©e Ëó≤J , IôeÉ≤ŸG äÉeóN , (á«∏°ùJ hCG º«∏©J) äÉ°ùaÉæe IQGOEGh Ò°†– , ìQÉ°ùŸG
 âbh , º∏«ØdG øY õLƒe , πª©dG ≥jôah êô```îŸG ø```Y äÉ```eƒ∏©e : Gójó– , ΩÓaC’G ∫ƒM
 äÉ£≤d Ëó≤J πµ°T ≈∏Y á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , QGó°UE’G äÉeƒ∏©eh , º««≤àdG , π«¨°ûàdG
 , ÜÉ©dC’G ≥WÉæe Ò`aƒJ , á«¡«`aÎdG ≥aGôŸG Ò`aƒJ , ΩÉ©dG ¢Vô©∏d º∏«`ØdG øY á«éjhôJ
 Ëó≤Jh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCG ≥WÉæe Ò`aƒJ

 . 41 áÄØdG »`a É≤HÉ°S ôcP Ée πµH á≤∏©àŸG íFÉ°üædG
 

Ω.Ω.P.¢T Éªæ«°ù∏d º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 õ«ªàJ  »àdG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ∞°ü≤e  ÜQÉ°ûŸG  äÉeóN  ≈¡≤ŸG  äÉeóN  ºYÉ£ŸG  äÉeóN
.43 áÄØdG »`a , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG º°†j ∂°ûc , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH

alamat 37.indd   2 6/21/18   10:51 AM

-100-
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Ω.Ω.P.¢T Éªæ«°ù∏d º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 π≤°üdGh ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùeh , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNC’G OGƒŸGh ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe

. ñÉ°ShC’G ádGREG h §°ûµdGh

¬jCG.¢SEG ¿EG …BG …O ¢SEG …BG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH 08019 , 33 ºbQ , õdÉµæ«`ahôH/»°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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119144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 π≤°üdG h ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùeh , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNC’G OGƒŸGh ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe

. ñÉ°ShC’G ádGREG h §°ûµdGh

¬jCG.¢SEG ¿EG …BG …O ¢SEG …BG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH 08019 , 33 ºbQ , õdÉµæ«`ahôH/»°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äÉéàæe Gójó– º°ù÷G h Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , Iô°ûÑdG ø°S Ωó≤J äÉeÓY áëaÉµŸ äÉLÓY , º°ù÷G Ö«WôJ  äÉéàæe , ¬LƒdG Ö«WôJ
 , (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  º°ù÷G ø°S Ωó≤J  ó°V äÉÁôc Gójó– , º°ù÷G ø°S Ωó≤J ó°V äÉéàæe
 , Iô°ûÑdG äÉØ£∏e  , Ö«WÎdG äGô°†ëà°ùe , Ò°û≤J , º°ùL ¿ƒHÉ°U , äÉØ¶æe , äƒjR , πL
 áÑbôdG äÉLÓY , ó```«YÉéàdG á````dGRE’ Iô```°ûÑdÉH á```jÉæ©dG äGô````°†ëà°ùeh Iô```°ûÑdG äÉ``jô£e
 , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , π```L , äÉª```jôc ,   (ø```°Tƒd) ä’ƒ```°ùZ , Gó```jó–  , á```«©°VƒŸG
 ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe h  Iô°ûÑdG  äÉjô£e  ,  Iô```°ûÑdG  äÉ```Ø£∏e ,  Ö```«WÎdG  äGô```°†ëà°ùe
 , Gójó–  , ó∏÷G Oó“ äÉeÓ©d á«ÑW ÒZ äÉLÓY , áÑbô∏d ó«YÉéàdG ádGRE’  Iô°ûÑdÉH
 , Ö«WÎdG äGô°†ëà°ùe , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ
 ó«YÉéàdG  ádGRE’   Iô°û`ÑdÉH  á```jÉæ©dG  äGô````°†ëà°ùeh Iô°ûÑdG  äÉjô£e  ,  Iô````°ûÑdG  äÉØ```£∏e
 ,  (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– äƒ∏«∏«°ù∏d  á«ÑW ÒZ äÉLÓY , ó∏÷G Oó“ äÉeÓY êÓ©d
 π````«∏≤àd  Iô````°ûÑdG äÉØ````£∏e , Ö````«WÎdG äGô````°†ëà°ùe , äÉØ``¶æe , äƒ```jR , πL , äÉÁôc
 , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– , Iô°ûÑdG ™«ª∏J  hCG/ h ¢†««ÑJ äÉLÓY , äƒ∏«∏«°ùdG
 hCG Iô````°ûÑdG ¢†```««Ñàd Iô```°ûÑdG äÉ````Ø£∏e , Ö«WÎdG äGô°†ëà°ùe , äÉ``Ø¶æe  , äƒ```jR , π```L
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 , ô©°ûdÉH ájÉæ©∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ô©°û∏d PGPQ  Gójó–     ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , É¡©«ª∏J
 ádGREG äGô°†ëà°ùe  , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , π```«ªŒ äGô```°†ëà°ùe , ô```©°û∏d π```Lh º```°SÓH
 π«°ù¨dG äGô``°†ëà°ùe , Gójó– , ¢ùHÓŸG  π«°ù¨d É¡dÉª©à°S’ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¿ƒd
 »∏÷Gh π```≤°üdGh  ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe ,  π«°ù¨dG  ™ª°Th  π«°ù¨dG  äÉØ¶æe  ,  ¢†««ÑàdGh
 ¿ƒ```HÉ°U  ,  º```°ù÷G  ¿ƒHÉ°U  ,  ¥ô©∏d  OÉ°†e  ¿ƒHÉ°U  Gójó–  ¿ƒHÉ°üdG  ,  (IôØæ°S)  ï∏÷Gh
 ,  ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe ,  ô©°û∏d  (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  ájô£Y äƒjR ,  øjó«dG ¿ƒHÉ°Uh ΩÉªëà°SG
 AÉe , º°ù÷G  Ö«WôJ äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , º``°ù÷G ä’ƒ```°ùZ , º``°ù÷Gh ¬LƒdG äÉÁôc

  .  »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£©dG , Qƒ£©dG AÉe , É«fƒdƒµdG 

∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117507 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```jÉæ©dG  äÉéàæe  ,  π```«ªéàdG  äGô```°†ëà°ùe  ∫É›  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN
 äÉ```eóN ,  π```«ªéàdG  äÉéàæeh º``°ù÷Gh ¬LƒdG  ,  Iô```°ûÑdÉH  á``jÉæ©dG  äÉéàæe ,  á«°üî°ûdG
 , á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe ,  π```«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG

.  π«ªéàdG äÉéàæeh º°ù÷Gh ¬LƒdG , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe

∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   5 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äÉéàæe Gójó– º°ù÷G h Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , Iô°ûÑdG ø°S Ωó≤J äÉeÓY áëaÉµŸ äÉLÓY , º°ù÷G Ö«WôJ  äÉéàæe , ¬LƒdG Ö«WôJ
 , (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  º°ù÷G ø°S Ωó≤J  ó°V äÉÁôc Gójó– , º°ù÷G ø°S Ωó≤J ó°V äÉéàæe
 äÉ````Ø£∏e  , Ö````«WÎdG äGô```°†ëà°ùe , ô```«°û≤J , º```°ùL ¿ƒ```HÉ°U , äÉ````Ø¶æe , äƒ```jR , π````L
 äÉLÓY  ,  ó«YÉéàdG  ádGRE’  Iô°ûÑdÉH  á``jÉæ©dG  äGô````°†ëà°ùeh  Iô°ûÑdG  äÉjô£e  ,  Iô°ûÑdG
 , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉ``Áôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó–  , á«©°VƒŸG áÑbôdG
 á```jÉæ©dG äGô```°†ëà°ùeh Iô```°ûÑdG äÉ```jô£e  , Iô```°ûÑdG äÉØ```£∏e , Ö```«WÎdG äGô```°†ëà°ùe
 , Gó`jó–  , ó∏÷G Oó```“ äÉeÓ©d á«ÑW ÒZ äÉLÓY , áÑbô∏d ó«YÉéàdG ádGRE’  Iô°ûÑdÉH
 , Ö«WÎdG äGô°†`ëà°ùe , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ`°ùZ
 ó«YÉéàdG  ádGRE’   Iô°ûÑdÉH  á``jÉæ©dG  äGô````°†ëà°ùeh Iô°ûÑdG  äÉ```jô£e  ,  Iô```°ûÑdG  äÉØ```£∏e
 ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– äƒ∏«∏«°ù∏d  á«ÑW ÒZ äÉLÓY , ó∏÷G Oó“ äÉeÓY êÓ©d
 π```«∏≤àd  Iô```°ûÑdG äÉ```Ø£∏e , Ö```«WÎdG äGô```°†ëà°ùe , äÉ```Ø¶æe , äƒ```jR , π```L , äÉ```Áôc
 , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– , Iô°ûÑdG ™«ª∏J  hCG/ h ¢†««ÑJ äÉLÓY , äƒ∏«∏«°ùdG
 hCG Iô°ûÑdG ¢†``««Ñàd Iô°û``ÑdG äÉ```Ø£∏e , Ö```«WÎdG äGô```°†ëà°ùe , äÉ```Ø¶æe  , äƒ```jR , π```L
 , ô©°ûdÉH ájÉæ©∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ô©°û∏d PGPQ  Gójó–     ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , É¡©«ª∏J
 ádGREG äGô°†ëà°ùe  , ∞«¶æJ äGô°†```ëà°ùe , π«```ªŒ äGô°†```ëà°ùe , ô```©°û∏d π```Lh º`°SÓH
 π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , Gójó– , ¢ùHÓŸG  π«°ù¨d É¡dÉª©à°S’ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¿ƒd
 »```∏÷Gh π``≤°üdGh ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , π«°ù¨dG ™ª°Th π«°ù¨dG äÉØ¶æe  ,  ¢†««ÑàdGh
 ¿ƒHÉ°U , º``°ù÷G ¿ƒ```HÉ°U , ¥ô©```∏d OÉ```°†e ¿ƒ```HÉ°U  Gójó– ¿ƒHÉ°üdG , (IôØæ°S) ï∏÷Gh
 ,  ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe ,  ô©°û∏d  (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  ájô£Y äƒjR ,  øjó«dG ¿ƒHÉ°Uh ΩÉªëà°SG
 AÉ```e , º``°ù÷G  Ö«WôJ äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , º°ù÷G ä’ƒ°ùZ , º°ù÷Gh ¬LƒdG äÉÁôc

  .  »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£©dG , Qƒ£©dG AÉe , É«fƒdƒµdG 

alamat 37.indd   6 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441: Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉæ©dG  äÉéàæe ,  π«ªéàdG  äGô``°†ëà°ùe ∫É``› »`a á```FõéàdÉH  ™```«ÑdG  ô```LÉàe äÉ```eóN
 äÉeóN  ,  π«ªéàdG  äÉéàæeh  º°ù÷Gh  ¬LƒdG  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  ,  á«°üî°ûdG
 , á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe ,  π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG

.  π«ªéàdG äÉéàæeh º°ù÷Gh ¬LƒdG , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe

∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   7 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äÉéàæe Gójó– º°ù÷G h Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , Iô°ûÑdG ø°S Ωó≤J äÉeÓY áëaÉµŸ äÉLÓY , º°ù÷G Ö«WôJ  äÉéàæe , ¬LƒdG Ö«WôJ
 , (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  º°ù÷G ø°S Ωó≤J  ó°V äÉÁôc Gójó– , º°ù÷G ø°S Ωó≤J ó°V äÉéàæe
 äÉ```Ø£∏e  , Ö```«WÎdG äGô```°†```ëà°ùe , ô```«°û≤J , º````°ùL ¿ƒ```HÉ°U , äÉ```Ø¶æe , äƒ```jR , π```L
 äÉLÓY ,  ó«YÉéàdG  ádGRE’ Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh Iô```°ûÑdG  äÉ```jô£e ,  Iô```°ûÑdG
 , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó–  , á«©°VƒŸG áÑbôdG
 á```jÉæ©dG äGô°†`````ëà°ùeh Iô```°ûÑdG äÉ```jô£e  , Iô```°ûÑdG äÉ``Ø£∏e , Ö«WÎdG äGô```°†ëà°ùe
 , Gó```jó–  , ó`∏÷G Oó“ äÉeÓ©d á«ÑW ÒZ äÉLÓY , áÑbô∏d ó«YÉéàdG ádGRE’  Iô°ûÑdÉH
 , Ö`«WÎdG äGô°†ëà°ùe , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ
 ó```«YÉéàdG  á```dGRE’   Iô```°ûÑdÉH  á```jÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh Iô°ûÑdG  äÉjô£e  ,  Iô°ûÑdG  äÉ```Ø£∏e
 , (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– äƒ∏«∏«°ù∏d  á«ÑW ÒZ äÉLÓY , ó∏÷G Oó“ äÉeÓY êÓ©d
 π```«∏≤àd  Iô``°ûÑdG äÉ``Ø£∏e , Ö```«WÎdG äGô°†```ëà°ùe , äÉ```Ø¶æe , äƒ```jR , π```L , äÉ```Áôc
 , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– , Iô°ûÑdG ™«ª∏J  hCG/ h ¢†««ÑJ äÉLÓY , äƒ∏«∏«°ùdG
 hCG Iô°ûÑdG ¢†«``«Ñàd Iô``°ûÑdG äÉ``Ø£∏e , Ö```«WÎdG äGô```°†ëà°ùe , äÉ```Ø¶æe  , äƒ```jR , π```L
 , ô©°ûdÉH ájÉæ©∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ô©°û∏d PGPQ  Gójó–     ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , É¡©«ª∏J
 á```dGREG äGô```°†ëà°ùe  , ∞```«¶æJ äGô``°†ëà°ùe , π``«ªŒ äGô``°†ëà°ùe , ô©°û∏d πLh º°SÓH
 π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , Gójó– , ¢ùHÓŸG  π«°ù¨d É¡dÉª©à°S’ iôNG OGƒeh á°ûªbC’G ¿ƒd
 »``∏÷Gh π≤°üdGh  ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  π«°ù¨dG  ™ª°Th  π«°ù¨dG  äÉØ¶æe  ,  ¢†««ÑàdGh
 ¿ƒ``HÉ°U  ,  º```°ù÷G  ¿ƒ````HÉ°U  ,  ¥ô©∏d  OÉ°†e ¿ƒHÉ°U  Gójó– ¿ƒHÉ°üdG  ,  (IôØæ°S)  ï∏÷Gh
 , ¿É``æ°SCG  äÉØ¶æe , ô©°û∏d  (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ájô£Y äƒjR , øjó«dG ¿ƒHÉ°Uh ΩÉªëà°SG
 AÉe , º```°ù÷G  Ö«WôJ äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , º°ù÷G ä’ƒ°ùZ , º°ù÷Gh ¬LƒdG äÉÁôc

 .  »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£©dG , Qƒ£©dG AÉe , É«fƒdƒµdG 

alamat 37.indd   8 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```jÉæ©dG  äÉ```éàæe  ,  π```«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ∫É›  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN
 äÉeóN  ,  π«```ªéàdG  äÉ```éàæeh  º°ù÷Gh  ¬LƒdG  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  ,  á«°üî°ûdG
 , á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe ,  π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG

.  π«ªéàdG äÉéàæe h º°ù÷G h ¬LƒdG , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe

∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   9 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äÉéàæe Gójó– º°ù÷G h Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , Iô°ûÑdG ø°S Ωó≤J äÉeÓY áëaÉµŸ äÉLÓY , º°ù÷G Ö«WôJ  äÉéàæe , ¬LƒdG Ö«WôJ
 , (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  º°ù÷G ø°S Ωó≤J  ó°V äÉÁôc Gójó– , º°ù÷G ø°S Ωó≤J ó°V äÉéàæe
 äÉ```Ø£∏e  , Ö```«WÎdG äGô```°†```ëà°ùe , ô```«°û≤J , º````°ùL ¿ƒ```HÉ°U , äÉ```Ø¶æe , äƒ```jR , π```L
 äÉLÓY ,  ó«YÉéàdG  ádGRE’ Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh Iô```°ûÑdG  äÉ```jô£e ,  Iô```°ûÑdG
 , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó–  , á«©°VƒŸG áÑbôdG
 á```jÉæ©dG äGô°†`````ëà°ùeh Iô```°ûÑdG äÉ```jô£e  , Iô```°ûÑdG äÉ``Ø£∏e , Ö«WÎdG äGô```°†ëà°ùe
 , Gó```jó–  , ó`∏÷G Oó“ äÉeÓ©d á«ÑW ÒZ äÉLÓY , áÑbô∏d ó«YÉéàdG ádGRE’  Iô°ûÑdÉH
 , Ö`«WÎdG äGô°†ëà°ùe , Ò°û≤J , äÉØ¶æe , äƒjR , πL , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ
 ó```«YÉéàdG  á```dGRE’   Iô```°ûÑdÉH  á```jÉæ©dG  äGô°†ëà°ùeh Iô°ûÑdG  äÉjô£e  ,  Iô°ûÑdG  äÉ```Ø£∏e
 , (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– äƒ∏«∏«°ù∏d  á«ÑW ÒZ äÉLÓY , ó∏÷G Oó“ äÉeÓY êÓ©d
 π```«∏≤àd  Iô``°ûÑdG äÉ``Ø£∏e , Ö```«WÎdG äGô°†```ëà°ùe , äÉ```Ø¶æe , äƒ```jR , π```L , äÉ```Áôc
 , äÉÁôc ,   (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Gójó– , Iô°ûÑdG ™«ª∏J  hCG/ h ¢†««ÑJ äÉLÓY , äƒ∏«∏«°ùdG
 hCG Iô°ûÑdG ¢†«``«Ñàd Iô``°ûÑdG äÉ``Ø£∏e , Ö```«WÎdG äGô```°†ëà°ùe , äÉ```Ø¶æe  , äƒ```jR , π```L
 , ô©°ûdÉH ájÉæ©∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ô©°û∏d PGPQ  Gójó–     ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , É¡©«ª∏J
 á```dGREG äGô```°†ëà°ùe  , ∞```«¶æJ äGô``°†ëà°ùe , π``«ªŒ äGô``°†ëà°ùe , ô©°û∏d πLh º°SÓH
 π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , Gójó– , ¢ùHÓŸG  π«°ù¨d É¡dÉª©à°S’ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¿ƒd
 »``∏÷Gh π≤°üdGh  ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  π«°ù¨dG  ™ª°Th  π«°ù¨dG  äÉØ¶æe  ,  ¢†««ÑàdGh
 ¿ƒ``HÉ°U  ,  º```°ù÷G  ¿ƒ````HÉ°U  ,  ¥ô©∏d  OÉ°†e ¿ƒHÉ°U  Gójó– ¿ƒHÉ°üdG  ,  (IôØæ°S)  ï∏÷Gh
 , ¿É``æ°SCG  äÉØ¶æe , ô©°û∏d  (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ájô£Y äƒjR , øjó«dG ¿ƒHÉ°Uh ΩÉªëà°SG
 AÉe , º```°ù÷G  Ö«WôJ äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , º°ù÷G ä’ƒ°ùZ , º°ù÷Gh ¬LƒdG äÉÁôc

 .  »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , Qƒ£©dG , Qƒ£©dG AÉe , É«fƒdƒµdG 

alamat 37.indd   10 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á````jÉæ©dG  äÉé````àæe  ,  π«ªéàdG  äGô````°†ëà°ùe  ∫É›  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN
 äÉeóN  ,  π«```ªéàdG  äÉ````éàæeh  º°ù÷Gh  ¬LƒdG  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  ,  á«°üî°ûdG
 , á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äÉéàæe ,  π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y áFõéàdG

.  π«ªéàdG äÉéàæe h º°ù÷G h ¬LƒdG , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe

∂fEG ÜhôL »Jƒ«H º««°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 4 QBG 1 ¬jCG 5 ΩCG , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ .…EG âjÎ°S ófƒª°ûjQ 517 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   11 6/21/18   10:51 AM
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118848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóNh , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

  ájôëÑdG ä’ƒcCÉª∏d ÉÑeGO º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »HO  ,  ó«©°S  äQƒH ,  IôjO  ,  11 ºbQ πfi , QÉà°S  ¿ƒjQƒàæ°S  êôH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

118956 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 , äÉ```jÎ«`aÉµdG , »``gÉ≤ŸG , âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóNh , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG , ¥OÉæØdG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J , (äÉæ«àfÉµdG)  ∞°UÉ≤ŸG

. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG

Ω.Ω.¢T π«°û«eh QÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ìô£e , 112 : Ü.Q 1616 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   12 6/21/18   10:51 AM
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119058 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , ≠ÑàdG äÉéàæe , ≠ÑàdG ¥GQhCG , ≠°†e ≠ÑJ , ≠ÑàdG øe ™æ°üe πµ°T , ΩÉN ≠ÑJ , ≠ÑJ
 , ΩGƒ«c , Écƒg ≠ÑJ , ôFÉé°S , ( ≠ÑàdG Qƒ°û≤H  IAƒ∏‡ IÒ¨°Uh á©«`aQ ôFÉé°S ) …ó«H , ≠ÑàdG
 äGhOCG , »JÉH , ÊGôaGR , •ƒ©°S , »æ«N (Î∏a ) í°Tôe , »``æ«N , GOQGR , Éµ```JƒL , ƒ```cGOƒL

. ÜÉ≤K OGƒYCG , ÚæNóŸG

¢ùJQƒÑ°ùcEG ’GƒjQÉHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  …ÉÑeƒe , âæjƒH ¿ÉÁQÉf , ¿hô°û©dGh óMGƒdG ≥HÉ£dG , ∫ÉeÒf : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 400 021

2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119059 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóNh , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

ájôëÑdG ä’ƒcCÉª∏d ÉÑeGO º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »HO  ,  ó«©°S  äQƒH ,  IôjO  ,  11 ºbQ πfi , QÉà°S  ¿ƒjQƒàæ°S  êôH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   13 6/21/18   10:51 AM
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119096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 ä’BG  ,  (ä’BG  AGõLCG)  ìhGôŸG  ¢ûjQ  äÓeÉM  ,  á«FÉHô¡c  äÉbÉØN

 ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d  á«FÉHô¡c  äÉWÓN  ,  (ä’BG  AGõLCG  )  äGôØ°T  ,  äGôØ°ûdG  (òë°T  )  ø°S
 ±ÓîH Iƒ¡b øMÉ£e , ¢û≤dG  äÉYÉ£b äGôØ°T , É«FÉHô¡c QGóJ äÉfƒLôa , ÒªîJ ä’BG
 á«FÉHô¡c ¬cGƒa  äGQÉ°üY , á«FÉHô¡c ájòZCG äÉ÷É©e , ¿ƒë°U ä’É°ùZ , ó«dÉH QGóJ »àdG
 ïÑ£ŸG ä’BG , øëW ä’BG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d á«FÉHô¡c ¢TQÉ› /øMÉ£e , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d
 »àdG  ±ÓîH ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d øMÉ£e ,  º◊  äÉeGôa ,  á«FÉHô¡c ÚcÉµ°S ,  á«FÉHô¡µdG 
 ä’B’ á°UÉe ÜGƒcCG , ó«dÉH QGóJ »àdG ±ÓîH πØ∏a øMÉ£e , (ä’BG)   äÉWÓN , ó«dÉH QGóJ

. ¢ùHÓŸG π°ùZ ä’É°ùZ , á«FÉHô¡c ¢ùfÉµe  , Ö∏◊G ä’B’ á°UÉe ìGóbCG , Ö∏◊G

(Ω.Ω.P.¢T) á«dõæŸG äGhOCÓd IÉ«◊G áª°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

 ájhój OóY ,  (ájhój OóY) QÉªãdG  ∞£b OóY ,  ∑ƒ°T ,  ™£b äGhOCG  ,  (ÚcÉµ°S) äÉYÉ£b
 á«°†a ¿GhCG , (òë°T) ø°S äGhOCG , äÉ°ü≤e , ÚcÉµ°S , ÚcÉµ°ùdG òë°T  äGhOCG , ó«dÉH QGóJ
 , (≥YÓeh ∑ƒ°Th ÚcÉµ°S) IóFÉª∏d äGhOCG , ôµ°S ≥YÓe , ≥YÓe  , ( ≥YÓeh ∑ƒ°Th ÚcÉµ°S)
 ,  QÉ°†ÿG ÚcÉµ°S ,  QÉ°†ÿG äÉYÉ£b , (≥YÓeh ∑ƒ°Th  ÚcÉµ°S) IóFÉe (ÊGhCG) äGhOCG

 . (ájhój OóY) Ö«°û©J ∑ƒ°T

alamat 37.indd   14 6/21/18   10:51 AM
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(Ω.Ω.P.¢T) á«dõæŸG äGhOCÓd IÉ«◊G áª°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 á«YhCG  ,  Iƒ¡≤dG  ™æ°üd á«FÉHô¡c äÉæ«cÉe ,  øjRÉÑî∏d  ¿GôaCG  ,  (äÉØØ›) AGƒg äÉØØ›
 äÉë°Tôe , á«FÉHô¡c á≤«ªY ‹É≤e , AÉª∏d ójÈJ äBÉ°ûæe , á«FÉHô¡c  »¡W ÊGhCG , »¡W
 Iõ¡LCG) ∞jhhôµ«e ¿GôaCG , Úî°ùJ ìGƒdCG , (äÉØØ› ) ô©°T äÉØØ› , Üô°ûdG √É«Ÿ (ôJÓa)

. õÑN äÉ°üªfi , á«FÉHô¡c  §¨°V (¢†HÉ≤e äGP á«YhCG) âØc , (»¡W

(Ω.Ω.P.¢T) á«dõæŸG äGhOCÓd IÉ«◊G áª°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   15 6/21/18   10:51 AM
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119099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 ,  õÑN ìGƒdCG  ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d   á«FÉHô¡c  ÒZ äÉWÓN ,  á«FÉHô¡c  ÒZ  §¨°V ôLÉæW
 ÒZ Iƒ¡b äÉjÓZ , (IóFÉe äGhOCG) Iƒ¡b º≤WCG , á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d äÉ«`aõN  , ∂«c ÖdGƒb
 , ¥ÉÑWCG , ¢ShDƒc , á«FÉHô¡c ÒZ »¡W ÊGhCG , »¡W á«YhCG ,   »¡£dG á«YhCG º≤WCG , á«FÉHô¡c
 , á«FÉHô¡c ÒZ äÉjÓZ , ‹É≤e , ôjQGƒb , äÉjÉØf  ≥jOÉæ°U , Üô°T ¢ShDƒ```c , Ió```HR ¿ƒ```ë°U
 , »≤ædG êÉLõdG øe ÊGhCG , πjOÉæe  äÓeÉM , ïÑ£e ÊGhCG , á«FÉHô¡c ÒZ ïÑ£e äÉWÓN
 ÊGhCG , á«FÉHô¡c ÒZ  §¨°V ôLÉæW , á«YhCG , á«YhCÓd á«£ZCG , »æ«°U ±õN ÊGhCG , ‹É≤e
 hCG  ∂«eGÒ°ùdG hCG »æ«°üdG ±õÿG øe IÒ¨°U π«KÉ“ , ÚLÉæa ¿ƒë°U , á£∏°ù∏d á≤«ªY
 ∑ƒ°ûdGh  ÚcÉµ°ùdG ±ÓîH) IóFÉe äGhOCG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d »`aÉ°üe , êÉLõdG hCG ±õÿG
 ,  á«dõæe  äÉjÉ¨d  ÊGhCG  ,  á«dõæe  äÉjÉ¨d  ÊGƒ°U  ,  …É°T  ≥jQÉHCG  ,  …É°T  º≤WCG  ,  (≥YÓŸGh

 . äÉjôgõe

(Ω.Ω.P.¢T) á«dõæŸG äGhOCÓd IÉ«◊G áª°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  ∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ,  AGô°ûdG  äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸG
 äÉeƒ∏©e ,  ô``«¨dG  äÉeóNh ™∏°S  ¢ü«NÎd ájQÉéàdG  IQGOE’G  ,  ∫ÉªYC’G  ø```Y  äGQÉ```°ùØà°SG
 ,  äÉæ«©dG  ™jRƒJ  ,  ™∏°ùdG  ¢VôY ,  (∂∏¡à°ùŸG  í°üf  ôéàe) Úµ∏¡à°ùª∏d  íFÉ°üfh  ájQÉŒ

alamat 37.indd   16 6/21/18   10:51 AM

-114-



(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉµÑ°T  ≈∏Y ô°TÉÑŸG §ÿG ≈∏Y ájÉYódGh ¿ÓYE’G , ≥jƒ°ùàdG , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch
 hCG ÚeCÉJ äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , Üƒ°SÉ◊G
 äÉeóN , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , (iôNCG ∫ÉªYC’ äÉeóNh ™∏°S AGô°T) øjôNBÓd Ò`aƒJ

. ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG

(Ω.Ω.P.¢T) á«dõæŸG äGhOCÓd IÉ«◊G áª°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 .ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨J , π≤ædG

(Ω.Ω.P.¢T) á«dõæŸG äGhOCÓd IÉ«◊G áª°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5154 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   17 6/21/18   10:51 AM
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119171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
 Ö«cGôJ)  (ƒÑjRÉL)  ±ƒ≤°ùe  ¢ù∏›  ,  ¿ó©ŸG  øe  ´ƒæ°üe  (ƒÑjRÉL)  ±ƒ≤°ùe  ¢ù∏›
 ±ƒ≤°ùe ¢ù∏› , ¿ó©ŸG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH  ´ƒæ°üe (ƒÑjRÉL) ±ƒ≤°ùe ¢ù∏› , (á«fó©e

. ¿ó©ŸG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH ´ƒæ°üe ∫ƒªfi (ƒÑjRÉL)
 

(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO    ,60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 Iõ¡LCG , AGƒ°û∏d äÉjGƒ°T , äÉjGƒ°T , º««îà∏d óbGƒe , ádƒªfi óbGƒe , IAÉ°VEÓd ¢ù«fGƒa
 äÉjGƒ°T  ,  AGƒ°û∏d  »¡W Iõ¡LCG  ,  AGƒ°û∏d  ÚNóJ  Iõ¡LCG  ,  äÉjGƒ°ûdG  ∫É©°TEG  äÉFOÉH  ,  AGƒ°T

. ºëØdG

(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO    ,60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   18 6/21/18   10:51 AM
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119173 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
 ó°VÉæe , (óYÉ≤e) »°SGôc / óYÉ≤e , á«fó©e ä’hÉW , ä’hÉW , ä’hÉW á«£ZCG , ∂FGQCG
 , ≥FGóë∏d çÉKCG , ábhQCÓd äÉMƒLQEG , (çÉKCG) äÉgõæ∏d äGóMh , äÉgõæ∏d ä’hÉW , äÉgõæ∏d
 , Ωƒ«æeƒdC’G øe ´ƒæ°üe ≥FGóM çÉKCG , ≥FGóë∏d »µ«à°SÓH çÉKCG , »µ«à°SÓH ≥FGóM çÉKCG
 »`a ΩGóîà°SÓd ä’hÉW , Ö°ûÿG øe ™æ°üe ≥FGóM çÉKCG , ¿ó©ŸG øe ´ƒæ°üe ≥FGóM çÉKCG
 , á«FGƒg Iô°SCG , (äÉ°Tôa) º««îà∏d Ωƒf ô°üM , º««îà∏d äÉ°Tôa , º««îà∏d çÉKCG , ≥FGó◊G
 , RGõg »°Sôc , ( Iõ¡› ÒZ) äÉgõf ∫Ó°S , A»WÉ°û∏d á«FGƒg Iô°SCG , á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d

. ∫ÉØWCÓd ( IRGõg ) IõaÉb »°SGôc , IQGhO »°SGôc

(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO    ,60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

 , á«FÉHô¡c ÒZ ádƒªfi ójÈJ ≥jOÉæ°U , è∏ãdG A’O , (è∏ãdG A’O) ójÈJ ÊGhCG , è∏K ∫ƒ£°S
 äÉ`````gõæ∏d Iõ`````¡› ∫Ó```°S , äÉ```gõæ∏d  Iõ````¡› ∫Ó```°S , á``«FÉHô¡c Ò```Z á```dƒªfi äGOô```Ñe
 …ƒ°T ÊGƒ°U , (»¡W ÊGhCG) äÉjGƒ°T , IQGô◊G áLQO áàHÉK ¢SÉ«cCG , ¿ƒë°üdG É¡«`a É``Ã

 . (≥jQÉHCG) QGôL , ≥jQÉHCG , (»¡W ÊGhCG)

alamat 37.indd   19 6/21/18   10:51 AM
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(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO    , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

119175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 22 áÄØdG »`a

 áYƒæ°üe ΩÉ«N , ∫ÉÑ÷G ≥∏°ùàd ΩÉ«N , º««îà∏d ΩÉ«N , äÉÑfEÓd ΩÉ«N , º««îJ ΩÉ«N , ΩÉ«N
. á«µÑ°T í«LGQCG , á«é«°ùf OGƒe øe

(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 37.indd   20 6/21/18   10:51 AM

-118-



(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a
. Ωƒæ∏d ¢SÉ«cCG , ∫ÉØWCÓd Ωƒf ¢SÉ«cCG , ΩƒædG ¢SÉ«cCG äÉfÉ£H

 
(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO    , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   ´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π````````````«cƒdG º```````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

117293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 Üƒ°SÉ◊G AGõLCG , ó«dÉH ádƒªëŸG á«µ∏°SÓdG Iõ¡LC’G , á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG
 , ÜÉ©dC’G á```ª¶fCG , ¬```«`aÎdG á```ª¶fCG , §FÉ°SƒdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûe , á«∏«¨°ûàdG
 ÜÉ©dCG ádBG , á«µ∏°SÓdG ºµëàdG Iõ¡LCG , á«`aô£dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ‹õæŸG ìô°ùŸG áª¶fCG
 Iõ¡LC’G äÉ≤ë∏eh ΩRGƒdh á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG Iõ¡LCG ™e ΩGóîà°SÓd Ió©e ôJƒ«ÑªµdG
 IQCÉah í«JÉØŸG äÉMƒdh äÉ°TÉ°ûdGh áÑbGôŸG Iõ¡LCG ójóëàdÉHh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G
 ∫ƒëŸG äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G äÓ¨°ûeh äÉeOƒŸGh äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’Gh Üƒ°SÉ◊G
 øë°ûdG  ó``YGƒbh  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  äÓ°Uƒeh  äÓ°UƒŸG  á°ùHÉbh  äÓHÉµdG  äÓ°Uƒeh
 ájQÉ£ÑdG äÉæMÉ°Th äÓ¨°ûŸGh á°TÉ°ûdG  ≈```∏Y á```HÉàµdG  º∏bh ø```ë°ûdG  óYGƒbh ÊhÎµdE’G
 äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh IôcGòdG äÉbÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£Hh äÉjQÉ£ÑdG ΩõMh
 ôeGhC’Gh  »Jƒ°üdG  ±ô©àdG  èeGôHh  ,  äÉYÉª°ùdGh  äÉfƒahôµ«ŸGh  äƒ°üdG  äGÈµeh  ¿PC’G
 ,  äƒ°üdÉH  áªYóŸG  èeGÈdG  äÉ`````≤«Ñ£J  ,  ¢Uƒ°üf  ≈dEG  áKOÉëŸG  πjƒ–  èeGôHh  á«Jƒ°üdG
 ,  äÉ```fÉ«ÑdGh  ƒ```jó«`ØdGh  á```«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  äƒ°üdG  π≤æd  á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  èeGôH
 á«µ∏°SÓdG  Iõ¡LC’ÉH  ºµëàdG  »`a  áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  å``ëÑdG  ∑ô```fi è```eGôH

alamat 37.indd   21 6/21/18   10:51 AM
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 èeGôH  ,  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸG  IQGOE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ÜÉ©dC’G  Iõ¡LCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG
 äƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb øY Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y åëÑdGh  íØ°üàdGh  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉ◊G
 äÉ≤«Ñ£J ¥Gƒ°SCGh èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh ÜÉ``©dC’Gh IOó```©àŸG §```FÉ°SƒdG iƒ```àfih ƒ``jó«`ØdGh
 ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ````°SÉ◊G  è````eGôH  ,  Üƒ``°SÉ◊G  äÉ```≤«Ñ£J ô```jƒ£àd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  èeGÈdG
 »`a  áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  è```eGôH  ,  äÉeƒ∏©ŸG  ácQÉ°ûeh øjõîJh åëHh Ö≤©Jh  áÑbGôeh
 èeGôH , Úµ∏¡à°ùŸG ™FÉ°†H  øe á©°SGh á∏«µ°ûàd Ö∏£dGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN Ò`aƒJ
 á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d á©HÉàdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH ∫É°üJ’Gh áÑbGôŸ áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G
 Iõ¡LC’G IQGOEGh áÑbGôeh π«∏–h π«¨°ûJh ∫É```°üJÓd Üƒ```°SÉ◊G è```eGôH , (IoT) AÉ«°TCÓd
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdG  ÈY áµÑ°ûdÉH  á£ÑJôŸG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G π«¨°ûJh ∫É°üJGh IQGOE’ èeGÈdG ôjƒ£J »`a ΩGóîà°SÓd øjôNBÓd
 á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d á©HÉàdG
 ôjƒ£J äGhOCG  øe ¿ƒµàJ  »àdG  (SDK) èeGÈdG  ôjƒ£J äÉYƒª› ,  (API) äÉ≤«Ñ£àdG
 äÉµÑ°T ≈∏Y ΩC’G á¨∏dG º¡a É«LƒdƒæµJh äƒ°üdG äÉeóN π«°UƒJ ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
 ∑Î°ûŸG  π«¨°ûàdGh  ΩGóîà°SGh  ôjƒ£àd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ôjƒ£J  äGhOCG  øe  ¿ƒµàJ  »àdG
 áª¶fC’Gh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  É¡eóîà°ùJ  »àdG  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  äÉ¡LGƒd
 §ÑJôJ »àdGh âfÎfE’Gh ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàJ »àdG ä’OÉÑàdGh ÜÉ©dC’Gh
 »àdG  (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , ∫OÉÑàdG  äÉeóNh »HÉë°ùdG  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàH
 á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG øe ¿ƒµàJ
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’ÉH á≤∏©àe äÉ≤«Ñ£Jh Üƒ°SÉM èeGôH AÉ°ûfE’ ∂dPh (API) äÉ≤«Ñ£àdG
 èeGôH  ójóëàdÉHh  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  á¡LGh  ,  âfÎfE’ÉH  á∏°üàŸG  á«cÓ¡à°S’G
 óYÉ°ùŸG äÉ`«fÉµeEG  äGhOCG  ô```jƒ£Jh äƒ```°üdG äÉeóN π```«°UƒJ ô```jƒ£J π```«¡°ùàd Üƒ```°SÉ◊G
 Iõ¡LC’G IQGOEGh ∫É°üJ’Gh π«¨°ûJh π«∏–h áÑbGôŸ Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J èeGôH , »°üî°ûdG
 äÉØ∏ŸGh ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«é°ùJ , »Jƒ°üdG ºµëàdÉH πª©J »àdG ÜÉ©dC’Gh
 äGÒeÉc »`a Ωóîà°ùe ÒZ √ÓYCG QƒcòŸG πc , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  á«Jƒ°üdG äÉfhóŸGh á«ªbôdG

. á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG  äGó©ŸGh á«`aGÎM’G Éªæ«°ùdG

alamat 37.indd   22 6/21/18   10:51 AM
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∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 ÜÉ©dC’G , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G π«¨°ûJ »`a áeóîà°ùŸGh ó«dÉH ádƒªëŸG äGóMƒdG , ÜÉ©dC’G
 ßaÉfi , Ö©∏dG äÉ≤ë∏eh ΩRGƒ∏d ßaÉfi , á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸGh ó«dÉH ádƒªëŸG
 ÜÉ©dC’G  Iõ¡LCG  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  áª¶fC’  É°ü«°üN  áeóîà°ùe  πª◊G
 ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG ™£bh AGõLCGh á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõe ó«dÉH ádƒªëŸG
 Iõ¡LC’ á«fhÎµdE’G ºµëàdG Iõ¡LCG , ÜÉ©dC’G Iõ¡LCGh ä’BG , á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸGh

. ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dC’ ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCÉH ºµëàdG Iõ¡LCG , ÜÉ©dC’G

∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

alamat 37.indd   23 6/21/18   10:51 AM
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117295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeóN  ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  äÉéàæŸG   èjhôJ  ójóëàdÉHh  ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG  äÉeóN
 áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG QÉ«àNG ¢Vô¨H äÉéàæŸG øY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , äÉÑ∏£dG AÉØ«à°SG
 ä’É›  »`a  á∏°üdG  äGP  QÉÑNC’Gh  ∂∏¡à°ùŸG  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  ∂∏¡à°ùŸG  äÉLÉM  á«Ñ∏àd
 á«```fóÑdG  á````bÉ«∏dGh  á````ë°üdGh  á```eƒµ◊Gh  á```°SÉ«°ùdGh  ∫ÉŸGh  ∫ÉªY’Gh  ¬«`aÎdGh  á°VÉjôdG
 »°üî°ûdG ƒªædGh IÉ«◊G  Üƒ∏°SCGh ÜOC’Gh øØdGh ôØ°ùdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh ¢ù≤£dGh
 ï```Ñ£dGh  π```cC’Gh  º«ª°üàdGh  AÉ``jRC’Gh  QÉ≤©dGh  πØ£dG  Qƒ£Jh  º«∏©àdGh  π≤ædGh  äÉÑcôŸGh
 ,  á````jQÉ÷G  çGó````MC’Gh  ¿ƒ``fÉ≤dGh  Ö£dGh  ïjQÉàdGh  Éªæ«°ùdGh  ≈≤«°SƒŸGh  ∫RÉæŸG  º«ª°üJh
 Ú°ù– , èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J º°†J (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’G π«¨°ûJ
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN  ,  äÉ©«ÑŸG  èjhÎd  åëÑdG  äÉcôfi
 AGõLCGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«µ∏°SÓdG Iõ¡LC’Gh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh Ö«°SGƒ◊G ä’É› »`a
 áª¶fCGh  ¬«`aÎdG  áª¶fCGh  §FÉ°SƒdG  äÓ¨°ûeh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G
 ºµëàdG äGóMhh Ö«°SGƒ◊ÉH á°UÉÿG á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ‹õæŸG ìô°ùŸG áª¶fCGh ÜÉ©dC’G
 á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG Iõ¡LCG ™e ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG äGhOCGh á«µ∏°SÓdG
 äÉ°TÉ°ûdG É¡«`a ÉÃ ó«dÉH ádƒªëŸGh á∏≤æàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G äGQGƒ°ù°ùcGh ¿ƒjõØ∏Jh
 ∑ôfih  ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  IQCÉØdGh  í«JÉØŸG  äÉMƒdh  ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°Th
 äÓ°Uhh ¢ùHGƒ≤dG äÓ°Uhh äÓHÉµdG äÓ°Uhh ä’ƒëŸG äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G
 ≈∏Y áHÉàµdG  ΩÓ```bCGh  ø```ë°ûdG  ó````YGƒbh »`````fhÎµdE’G øë°ûdG  óYGƒbh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG
 äÉbÉ£H  äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£H äÉjQÉ£ÑdG ΩõMh äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°Th äÉcôëŸGh á°TÉ°ûdG
 ¢SCGôdG º≤WCGh äÉfƒahôµ«ŸGh äƒ°üdG äGÈµeh ¿PC’G äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh IôcGòdG
 ≈dEG ΩÓµdG πjƒëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôHh »Jƒ°üdG ±ô©àdGh ôeGhC’G èeGôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôHh
 äƒ°üdG  ∫É°SQE’  á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  èeGôHh  äƒ°üdÉH  IOhõŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh  ¢üf
 áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  åëÑdG  äÉcôfi  èeGôHh  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äÉ«Jƒ°üdGh
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  ÜÉ©dC’Gh  Ö©∏dG  Iõ¡LCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«µ∏°SÓdG  Iõ¡LC’ÉH  ºµëà∏d
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 §ÿG  ≈∏Y  åëÑdGh  íØ°üàdGh  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸG  IQGOE’
 ÜÉ©dC’Gh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  »`a  Iô°TÉÑe
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ«›ôHh èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£àd  ájQÉéàdG  ¥Gƒ°SC’Gh  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh
 ácQÉ°ûeh øjõîJh åëÑdGh ™ÑàJh áÑbGôeh ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôHh äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£àd
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’ÉH  ºµëàdGh  π«°UƒJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉeƒ∏©ŸG
 áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH , (IOT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d
 Üƒ°SÉM  èeGôHh  á«µ∏°S’  äÉµÑ°T  ÈY  áµÑ°ûdÉH  á£ÑJôŸG  á«cÓ¡à°S’G  Iõ¡LC’G  IQGOEGh
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  π«¨°ûJh  π«°UƒJh  IQGOE’  èeGÈdG  ôjƒ£àd  É¡eGóîà°S’  øjôNBÓd
 á›ôH  á¡LGƒc  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  è```eGôHh  (IOT)  AÉ````«°TCÓd  á````«JÉeƒ∏©ŸG  á````µÑ°û∏d
 ôjƒ£J äGhOCG øe ¿ƒµàJ »``àdG  (SDK) è```eGÈdG ô````jƒ£J äÉYƒª›h (API) äÉ≤«Ñ£àdG
 äÉµÑ°T ≈∏Y ΩC’G á¨∏dG º¡a É«LƒdƒæµJh äƒ°üdG äÉeóN π«°UƒJ ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 äÉ```Yƒª›h  á````«fhÎµdE’G  ä’É```°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G
 π«¨°ûàdGh ΩGóîà°SEGh ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH øe ¿ƒµàJ »àdG (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  É¡eóîà°ùJ  »àdG  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  äÉ¡LGƒd  ∑Î°ûŸG
 ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  È```Y  äÉ```fÉ«ÑdG  ∫OÉÑàJ  »àdG  ä’OÉÑàdGh  ÜÉ©dC’Gh  Ö©∏dGh  áª¶fC’Gh
 äÉYƒ````ª›h  ∫OÉ```ÑàdG  äÉ````eóNh  »```HÉë°ùdG  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàH  §ÑJôJ  »àdGh  âfÎfE’Gh
 Üƒ°SÉ◊G èeGôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG øe ¿ƒµàJ »àdG (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J
 á≤∏©àe äÉ≤«Ñ£Jh Üƒ°SÉM èeGôH AÉ°ûfE’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc É¡eGóîà°S’
 äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH á``¡LGhh  â```fÎfE’ÉH  á````∏°üàŸG  á```«cÓ¡à°S’G  á````«fhÎµdE’G  Iõ````¡LC’ÉH
 ôjƒ£Jh äƒ```°üdG  äÉ```eóN π«°UƒJ  ôjƒ£J π«¡°ùàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ójóëàdÉHh  (API)
 π«¨°ûJh  èeOh  áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  èeGôHh  »°üî°ûdG  óYÉ°ùŸG  äÉ«fÉµeEG  äGhOCG
 äGhOCGh ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dGh »Jƒ°üdG ºµëàdÉH πª©J »àdG ÜÉ©dC’Gh Iõ¡LC’G IQGOEGh ∫É°üJ’Gh
 äÉØ∏ŸGh ≈≤«°SƒŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«é°ùJh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J
 ÜÉ©dC’G π«¨°ûàd ó«dÉH ádƒªëŸG äGóMƒdGh ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dGh  á«Jƒ°üdG äÉfhóŸGh á«ªbôdG
 äGQGƒ°ù°ùc’ Ö∏©dGh á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸG ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’Gh á«fhÎµdE’G
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 ÜÉ©dC’G  äGhOCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  áª¶fC’  á°ü°üfl  ájÉªM  Ö∏Yh  Ö©∏dG
 ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G äGhOC’ ™£≤dGh AGõLC’Gh á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸG ó«dÉH ádƒªëŸG
 á«fhÎµdE’G  ºµëàdG  äGóMhh ÜÉ©dC’G  äGhOCGh  ä’BGh  á∏FÉ°S  ájQƒ∏H  äÉ°TÉ°ûH  IOhõŸG  ó«dÉH

. Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©d’ ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCÉH ºµëàdG äGóMhh ÜÉ©dC’G äGhOC’
 

∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ,  á````«`ØJÉ¡dG  ä’É`````°üJ’G  äÉ```eóN  ,  ó©H  øY  ä’É```°üJ’G  äÉ```eóN  ,  ó```©H  øY  ä’É°üJ’G
 á«°üædG πFÉ°SôdGh ÊhÎµdE’G ójÈdG πFÉ°Sôd ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , ä’É°üJ’G äÉeóN
 äÉµÑ°T  ÈY ƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdGh  äÉeƒ°SôdGh  äÉ``fÉ«ÑdGh  äƒ```°üdGh  á```«`ØJÉ¡dG  ä’É````°üJ’Gh
 âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉjóàæŸGh  áKOÉëŸG  ±ôZ  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G
 Ò`aƒJ ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸÉH  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe ™«ª÷ πFÉ°SôdG π≤æd
 ™«°VGƒŸÉH  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ™«ª÷  πFÉ°SôdG  π≤æd  á«fhÎµdE’G  äGô°ûædG  äÉMƒd

. ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG
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∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á≤∏©àŸG  ™«°VGƒŸG  áæª°†àe  äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdG  ,  º«∏©àdG
 ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ∫ÓN øe ¬«`aÎdG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH
 ä’É› »`a πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZh á∏é°ùŸG á«Jƒ°üdG äÉfhóŸGh ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG
 ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh ΩÓaC’G
 á«¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh  á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  á````jô°üÑdG
 ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh  ¢ü```bôdGh  ¿ƒ```æØdGh  äÉ```jQÉÑŸGh  ΩÉ```ªéà°S’G  á```£°ûfCGh
 äÉfÉLô¡ŸGh  ÜÉ©dC’Gh  äÉ≤HÉ°ùŸGh  É```jó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh
 QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á```°VƒŸGh  á```«dÉ◊G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  äGQƒ°ûæŸGh
 RƒeôdGh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh  ∫É≤WC’G  ƒ‰h º«```∏©àdGh  ¬```«`aÎdG  ∫Éé````e  »````a  äÉ≤«∏©àdGh
 ÜOC’Gh ¿ƒæØdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dGh á°VÉjôdGh á«dÉ◊G çGóMC’ÉH á≤∏©àŸG QÉÑNC’Gh á«îjQÉàdG

.  Éªæ«°ùdGh ≈≤«°SƒŸGh

alamat 37.indd   27 6/21/18   10:51 AM
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∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ±ô©àdGh ôeGhC’G èeGÈd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH äÉ°üæe º°†J »àdG (PAAS) áeóîc á°üæŸG
 ôjƒ£Jh  äƒ°üdÉH  IOhõŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh  ¢üf  ≈dEG  ΩÓµdG  πjƒ–  èeGôHh  »Jƒ°üdG
 Iõ¡LCGh ÜÉ©dÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ°üæe º°†J »àdG (PAAS) áeóîc á°üæŸG , èeGÈdG
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe  º°†J  »àdG  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  Ö©∏dG  èeGôHh  Ö©∏dG
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe  º°†J  »àdG  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  Iõ¡LC’G  èeO  èeGÈd
 èeGÈdG , äÉfÉ«ÑdGh ƒjó«`ØdGh äÉ«Jƒ°üdGh äƒ°üdG ∫É°SQE’ á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G èeGÈd
 Ö«°SGƒ◊Gh Ö«°SGƒ◊G »`a ºµëà∏d áeóîà°ùe Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc
 äƒ````°üdGh á```«∏«¨°ûàdG  Üƒ```°SÉ◊G  AGõ````LCGh  ó```«dÉH  á```dƒªëŸG á«µ∏°SÓdG Iõ¡LC’Gh á«Mƒ∏dG
 ‹õæŸG  ìô°ùŸG  áª¶fCGh  ÜÉ©dC’G  áª¶fCGh  ¬«`aÎdG  áª¶fCGh  §FÉ°SƒdG  äÓ¨°ûeh  ƒjó«`ØdGh
 , á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LCGh »Jƒ°üdG ºµëàdÉH πª©J »àdG É¡JGòH áªFÉ≤dG äÉeƒ∏©ŸG Iõ¡LCGh
 èeGÈdG , á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y åëÑdGh íØ°üàdGh ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc
 äÉ≤«Ñ£Jh ÜÉ©dC’Gh §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a
 èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG , èeGÈdG äÉ≤«Ñ£àd ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’Gh èeGÈdG
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 äGP ™«°VGƒe ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûeh øjõîJh åëÑdGh ™ÑàJh áÑbGôeh ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉM
 É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩÉ©dG ΩÉªàg’G
 , á«cÓ¡à°S’G ™∏```°ùdG ø````e á©°SGh á```Yƒª› Ö```∏Wh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN Ò`aƒJ »`a
 áÑbGôeh π«°UƒJ  »`a  ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 (SaaS)  á```eóîc  è````eGÈdG  ,  (IOT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°û∏d  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
 á«cÓ¡à°S’G Iõ¡LC’G IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH º°†J »àdG
 èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  ,  á«µ∏°S’  äÉµÑ°T  ÈY  áµÑ°ûdÉH  á£ÑJôŸG
 Iõ¡LC’G π````«¨°ûJh π````«°UƒJh IQGOE’ è````eGÈdG ô```jƒ£àd É¡eGóîà°S’ øjôNBÓd Üƒ°SÉ◊G
 º°†J  »àdG  (SaaS) áeóîc èeGÈdG  ,  (IOT) AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°û∏d  á«fhÎµdE’G
 èeGôH  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  á¡LGƒc  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 , äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£àd äGQÉ°ûà°S’Gh »æ≤àdG ºYódG äÉeóN , øjôNBÓd ácƒ∏ªŸG Üƒ°SÉ◊G
 ∫É°üJ’Gh π«¨°ûJh èeOh áÑbGôŸ èeGôH º°†J »àdG (ASP) áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J äÉeóN
 á°ü°üîŸG Ö°SƒëŸG åëÑdG äÉeóN Ò`aƒJ , »Jƒ°üdG ºµëàdÉH πª©J »àdG Iõ¡LC’G IQGOEGh
 ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  OóëŸG  Ωóîà°ùŸG  Ö∏W  ≈∏Y  AÉæH  äÉeƒ∏©ŸG  ´ÉLÎ°SGh  åëÑdG  ójóëàdÉHh
 Üƒ````°SÉ◊G  äÉ```µÑ°T  ô`ÑY  Iõ¡LCÓd  ó©H  øY  IQGOE’G  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN
 ,  âfÎfE’G  ≈∏Y åëÑdG  äÉcôfi äÉeóN Ò`aƒJ ,  âfÎfE’G  ÈYh á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh
 πµ°T ≈∏Y É¡LÓ©d πcÉ°ûŸGh Üƒ«©dG øY åëÑdG äÉeóN ójóëàdÉHh »æ≤àdG ºYódG äÉeóN
 »æ≤àdG  ºYódG  äÉeóN ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  πcÉ°ûe ¢ü«î°ûJ
 AÉ°†YCG AÉ°ûfEG , Üƒ°SÉ◊G èeGÈH á≤∏©àŸG πcÉ°ûŸGh Üƒ«©dG øY åëÑdG äÉeóN ójóëàdÉHh
 ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a ∑GÎ°TÓd Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ™ªà›
 , á«YÉªàLG äÉµÑ°T »`a •Gôîf’Gh á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡FÓeR øe AGQB’G ≈∏Y
 QƒcòŸG øe A»°T’ , É≤HÉ°S ôcP Ée ™«ªéH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN

. á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG  äGó©ŸGh á«`aGÎM’G ΩÓaC’G äGÒeÉc »`a Ωóîà°ùj É≤HÉ°S

alamat 37.indd   29 6/21/18   10:51 AM
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(1249) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH 

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

117299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 ≥°ùæe  äÉeóN  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  »°üî°ûdG  ∫ÉÑ≤à°S’Gh  OÉ°TQE’G  äÉeóN
 á°VƒŸGh  ¿ƒfÉ≤dG  ä’É› »`a  äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  »°üî°ûdG  AÉjRC’G

. á«JGòdG á«ªæàdGh ¢SÉædG IÉ«M Ö«dÉ°SCGh º«ª°üàdGh
 

∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````````«cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ó∏ÑdG , 2017/9/27 : Ö∏£dG ïjQÉJ , 73440 : ºbQ ájƒdhC’G ≥M íæÁ

alamat 37.indd   30 6/21/18   10:51 AM
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33م .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 27792
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 777 فـي 2004/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جام ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جام هولدينغ ايه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هارد�سرتا�سه 201 ، 8037 زيوريخ ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/26م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/6/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61329
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/1/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 913 فـي 2010/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جام ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جام هولدينغ ايه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هارد�سرتا�سه 201 ، 8037 زيوريخ ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/26م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/6/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 98218

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جام ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جام هولدينغ ايه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هارد�سرتا�سه 201 ، 8037 زيوريخ ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/6/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 98920

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1166 فـي 2016/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جام ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جام هولدينغ ايه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هارد�سرتا�سه 201 ، 8037 زيوريخ ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/6/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115182

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جام ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جام هولدينغ ايه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هارد�سرتا�سه 201 ، 8037 زيوريخ ، �سوي�سرا

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/6/11م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن دعوة التاأهيل امل�سبق املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

م�صتندات 
التاأهيل

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم الدعوة

رقم 
الدعوة

2018/7/22 2018/7/5

)175 ر.ع(
مائــة وخم�سة 
و�سبعون رياال 

عمانيا

ال�سركات العاملية 
املتخ�س�سة وال�سركات 
املحليــة امل�سجلة لـدى 

جملـ�س املناق�ســات 
بالدرجة املمتـازة 
واملتخ�س�سة فـي 

اأعمال الطرق

التاأهيــل امل�سبق 
لل�سركات لال�سرتاك 
فـي مناق�سة م�سروع 

اإن�ساء طريق دبا - 
ليما - خ�سب 

)املرحلة الثانية( 
مبحافظــة م�سندم 

2018/7

ميكـن احل�ســـــول على م�ستنـــــدات التاأهيـــــل عــــن طريــــق خدمــــة اإ�سنــــاد علـــى املوقــع االإلكرتونـــي 

)https://etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبــــارا مـــــن تاريــــخ  2018/6/12م حتى التاريـخ 

املذكـور باجلـدول اأعـاله , على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع االإلكرتوين باملوقع .

يجب تقدمي م�ستندات التاأهيــل عن طريق خدمـة اإ�سنــاد علـى املوقـع االإلكرتوين املذكور اأعاله 

قبل ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم امل�ستندات فـي اجلدول اأعاله , ولن يعتد 

بامل�ستندات املقدمة بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 
امل�ستنـــد

ال�سركات
 التي يحـق

لها اال�سـرتاك
ا�ســم املناق�سة رقم 

املناق�سة

2018/8/6 2018/7/12
)3.000 ر.ع(
ثالثة اآالف 
ريال عماين

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي اأعمال املباين
وامل�سجلة لـدى 

جملـ�س املناق�ســات 
بالدرجة املمتـازة

م�سروع اإن�ساء
 مباين متعددة 

االأغرا�س مبرتفعات 
املطار مبحافظة 
م�سقط ل�سندوق 

تقاعد موظفي 
اخلدمة املدنية

2018/8

املوقــــع  علــــى  اإ�سنـــــاد  عـن طريــــق خدمـــة  واملوا�سفــــات  ال�سـروط  م�ستنـدات  ميكـن احل�سـول على 
الإلكرتونــــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبــــارا مـــن تاريــــخ  2018/6/13م 
حتى التاريــخ املذكـــور باجلــدول اأعـــاله ، علـى اأن يكــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عبــر بوابــة الدفــع 

الإلكرتوين باملوقع .

على جميع ال�سركات اأن ترفــق مــع عطاءاتهـا تاأمينـا موؤقتـا فـــي �سورة �سمــان م�سرفـي اأو �سيــك 
م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
تقدمي  تاريخ  من  يومـــا   )90( ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�ســـات  جملـــ�س  رئيــ�س  معايل  با�سـم 
العطاءات وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه ، على اأن يتـــم و�سع اأ�سل 
ال�سمان امل�سرفـي فـي �سندوق املناق�ســات مببنــى املجلــ�س باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي 

العطاءات .

قبل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  املوقـع  علـى  اإ�سنــاد  خدمـة  طريق  عن  العطاءات  تقدمي  يجب 
, ولــن يعتــد  اأعـــاله  اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات فـي اجلــدول  العا�سرة من �سباح  ال�ساعة 

بالعطاءات املقدمة بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 

ن�سبة  اأكرب  على  عطاوؤها  ي�ستمل  التي  املوؤ�س�سات  اأو  لل�سركات  الإ�سناد  فـي  الأف�سلية  �ستعطى 
تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�سات
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مكتب الرا�شدي ، اآل جمعة وايوينج - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون   
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املخازن املميزة �ش.م.م
يعلــن مكتب الرا�سدي ، اآل جمعة وايوينج - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - اأنــه يقــــوم 
بت�سفـيــــة �سركــة املخازن املميزة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�سفـي   ، 2018/1/24م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1109912
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - م�شقط جراند مول  - مكاتب تالل - مبنى رقم : 6 - الطابق الثالث 

�ش.ب : 41 ر.ب : 136
هاتف رقم : 24398758  فاك�ش رقم : 24398751

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 

�شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اآفاق التعاون احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

تعلــن �سركة موري�ســون م�سقـط - حما�سبون قانونيون - اأنها تقوم بت�سفـية �سركــة اآفــــاق 
التعاون احلديثـة للتجــارة واملقــاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري 
حــق  وحــــدها  وللم�سفـية   ، 2018/2/5م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1158995 بالرقـم 
كافة  فـي  امل�سفـية  مراجعة  اجلميع  وعلى   ، الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل 

االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122

هاتف رقم : 22060040 - فاك�ش رقم : 22060043
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�شفــية
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املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللولو لالأعمال والتطوير �ش.م.م
يعلـن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اللولو لالأعمال 
والتطوير �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1132497 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/5/31م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير  - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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 بي دي اأو جواد حبيب 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزيرة للمالحة �ش.م.ع.م
يعلـن مكتب بي دي اأو جواد حبيب اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اجلزيرة للمالحة �ش.م.ع.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1116067  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
القرم - بناية �شاطئ االأولى -  الطابق ال�شاد�ش - مكتب رقم 601 و602  

�ش.ب : 1176 ر.ب : 112 
هاتـف رقــم : 24955100 فاك�ش رقم : 24649030 

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 املرهوبي لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مراحب الكامل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  الكامل  مراحب  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1103876 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 145 ر.ب : 411 

هاتـف رقــم : 96314204 
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شباح بن اأحمد الزدجايل

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شم�ش امل�شرقة لل�شياحة �ش.م.م 

لل�سياحـة  امل�سرقـة  ال�سمـ�ش  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنــه  الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  يعلــن 
وحــــده  وللم�سفـي   ، بالرقـــم 1517198  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.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 :
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132 اخلو�ش

هاتف رقم : 99331179
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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كرم بن عبداللـه بن �شهداد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع زهر الربيع - ت�شامنية
يعلـن كرم بن عبداللـه بن �سهداد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع زهر الربيع - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1480308 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط
هاتـف رقــم : 99340047

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مبارك بن �شعيد بن حمود ال�شبيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة مبارك بن �شعيد بن حمود ال�شبيبي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية
يعلـن مبارك بن �سعيد بن حمود ال�سبيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مبارك بن �سعيد بن 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكته  ال�سبيبي  حمود 
بالرقـم 6027849 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة اإبراء - حمافـظــة �شمال ال�شرقية
هاتـف رقــم : 92361079

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شهاب بن �شعيد بن عامر البهلويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما للتنوير - ت�شامنية

 ، اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سما للتنوير - ت�سامنية  يعلـن �سهاب بن �سعيد بن عامر البهلويل 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1271146 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/5/14م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافـظــة م�شقط
هاتـف رقــم : 93250584 

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يو�شف بن حممد بن �شعيد ال�شقري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نواخذ الغبرياء للتجارة �ش.م.م

الغبرياء  نواخذ  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سقري  �سعيد  بن  حممد  بن  يو�سف  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1621505 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
واليـة امل�شنعة - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 417 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 99767616

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخور العني �ش.م.م

يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سخور العني �ش.م.م ، وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7062796 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99331179

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شدير املتحدة �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع ال�سدير املتحدة �ش.م.م ،  يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 4105427  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99331179

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز ال�شرقية الرتفيهي �ش.م.م

يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز ال�سرقية الرتفيهي �ش.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 4082087  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99331179

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة امل�شرق للدرا�شات االقت�شادية وتدقيق احل�شابات - ت�شامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة امل�سرق للدرا�سات االقت�سادية  يعلـن �سباح بن اأحمد الزدجايل 
وتدقيق احل�سابات - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1488902 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـيــة اأمـــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعـة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99331179

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ر�شاد بن عبدالرحمن بن عبدالرب الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التجارة العاملية ملا وراء البحار - ت�شامنية
يعلـن ر�ســاد بن عبــدالرحمــن بن عبدالرب الزدجالـــي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركــــة التجــارة 
العاملية ملــا وراء البحار - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1026828 ، 
وللم�سفـي وحــده حـق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمـــام الغـري ، وعلــــى اجلميـــع مراجعـــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1503 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99100100

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
وائل بن علي بن نا�شر العوفـي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروق الداخلية الوطنية - ت�شامنية

يعلـن وائل بن علي بن نا�سر العوفـي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سروق الداخلية الوطنية - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1174518  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 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بهالء - حمافـظــة الداخلية

�ش.ب : 168 ر.ب : 612
هاتـف رقــم : 92603532

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عادل بن �شالح بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريان القرحة للتجارة - تو�شية
القرحــة  �سركـــة خيـــران  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  البلو�ســي  �سليمــان  بن  يعلـن عادل بن �سالح 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1158151 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/9م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
 حمافـظــة جنوب الباطنة
�ش.ب : 350 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 99000983
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
جنيد بن �شليم بن درحممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو جنيد اجلديدة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع اأبو جنيد  يعلـن جنيد بن �سليم بن درحممد البلو�سي 
اجلديدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1143791 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/29م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط 

�ش.ب : 1573 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 95516811

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شعيد بن عبداللـه بن �شعيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج جربوه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة برج جربوه للتجارة 
 ،  1491881 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 86 ر.ب : 412
هاتـف رقــم : 95300776

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يحيى بن نا�شر بن �شعيد االإ�شماعيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زمن التقنية �ش.م.م

يعلـن يحيى بن نا�سر بن �سعيد االإ�سماعيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زمن التقنية �ش.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1594478  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 32 ر.ب : 413

هاتـف رقــم : 99373355
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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فهد بن داود بن عبداللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة االرتقاء للتدريب وتنمية القدرات االإبداعية �ش.م.م

يعلـن فهد بن داود بن عبداللـه اللواتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االرتقاء للتدريب وتنمية 
القدرات االإبداعية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1020559 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 76 ر.ب : 114

هاتـف رقــم : 95338872
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خمي�ش بن حميد بن �شليمان البو�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الدولية حللول االأمتتة والقيا�ش امل�شمونة �ش.م.م

الدوليــة  ال�سركـــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـــه  البو�سعيدي  �سليمان  بن  حميد  بن  خمي�ش  يعلـن 
حللول االأمتتة والقيا�ش امل�سمونة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1005169 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 845 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 99331301
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن علي بن حممد اخل�شوري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرو�ش الزاهر للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرو�ش الزاهر للتجارة  يعلـن حممد بن علي بن حممد اخل�سوري 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4111397 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99425277

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن مبارك بن جمعة العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم ال�شرق العاملية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن مبارك بن جمعة العرميي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنوم ال�سرق العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1740032 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99806087

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شامل بن حممد بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعماق اخلليج احلديثة للتجارة - تو�شية
اأعمـــاق اخلليـــج  اأنــــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن �سامل بن حممــد بــن عبداللـه الفار�سي 
 ، بالرقـم 1179042  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  احلديثة للتجارة - تو�سية 
فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حـــق  وحده  وللم�سفـــي   ، 2018/5/27م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99452310

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شماخي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع غالء الوطنية - تو�شية

يعلـن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�سماخي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع غالء 
الوطنية - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1758160 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99434553

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شامل بن جمعة بن �شامل ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شى الروي�ش للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سامل بن جمعة بن �سامل ال�ساعدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مر�سى الروي�ش للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 4102533  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 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 98883848

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نبهان بن �شليمان بن حممد ال�شكيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نبهان ال�شكيلي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

ال�سكيلي  نبهان  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـــه  ال�سكيلي  �سليمان بن حممد  بن  نبهان  يعلـن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1104775 ، 
وفقا التفاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 2018/4/24م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92279328

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن مبارك بن جمعة العرميي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رولة للخدمات التجارية �ش.م.م

للخدمات  رولة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العرميي  بن جمعة  مبارك  بن  عبداللـه  يعلـن 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4109546 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99806087

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االبليز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االبليز للتجارة  يعلـن عبداللـه بن مبارك بن جمعة العرميي   
 ،  4118812 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيــة   - واملقــاوالت 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99806087

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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وليد بن جمعة بن مبارك العرميي 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج جر�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 

يعلـن وليد بن جمعة بن مبارك العرميي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبراج جر�ش للتجارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 4002440 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92122295

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
هاين بن �شالح بن خمي�ش النجا�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج �شني�شلة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن هاين بن �سالح بن خمي�ش النجا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة برج �سني�سلة للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4093569 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 110 ر.ب : 411

هاتـف رقــم : 98011029
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شعيد بن حمود بن �شعيد ال�شكيلي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبحان للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حمود بن �سعيد ال�سكيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سبحان للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1546520 ، وفقــا التفـــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/4/17م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة العامرات - حمافـظــة م�شقط
هاتـف رقــم : 92485086

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأحمد بن يو�شف بن �شليمان البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي النعمان احلديثة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن يو�سف بن �سليمان البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة روابي النعمان احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1156970 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 208 ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 91646060
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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شالم بن مرهون الربيكي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإطاللة نخل الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سالم بن مرهون الربيكي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اإطاللة نخل الوطنية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1077240 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة نخل - حمافـظــة جنوب الباطنة
هاتـف رقــم : 99446919

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ح�شن بن يو�شف بن عبدالرحيم البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زحل املتحدة - ت�شامنية

يعلـن ح�سن بن يو�سف بن عبدالرحيم البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة زحل املتحدة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1783793  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 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 858 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 95775656

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�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن حمد اخلرو�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركــة اإبحار للم�صاريع املتحدة �ش.م.م 
يعلــن خالد بن حمد اخلرو�سي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة اإبحار للم�ساريع املتحدة �ش.م.م ,

املوؤرخ  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1037419  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
2018/3/19م , 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 :

احليل اجلنوبية - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 652 ر.ب : 131  
هاتف رقم : 98888851

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�صفــي

ح�صن بن يو�صف بن عبدالرحيم البلو�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركــة ماأرب للعقارات �ش.م.م 
يعلــن ح�سن بن يو�سف بن عبدالرحيم البلو�سي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة ماأرب للعقارات 
وحــــده  وللم�سفـي   , بالرقـــم 1009519  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.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 :
الغربة اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 297 ر.ب : 130
هاتف رقم : 95775656

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�صفــي
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يحيى بن مراد بن علي البلو�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركــة ج�صور م�صقط الدولية �ش.م.م 
يعلــن يحيى بن مراد بن علي البلو�سي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة ج�سور م�سقط الدولية 
وحــــده  وللم�سفـي   , بالرقـــم 1055831  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.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 :
�ش.ب : 851 ر.ب : 133
هاتف رقم : 92898088

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�صفــي

عادل بن علي بن حارث الكيومي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركــة التعا�صد للخدمات الفنية �ش.م.م 
للخدمات  التعا�سد  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنــه  الكيومي  حارث  بن  علي  بن  عادل  يعلــن 
الفنية �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1172489 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/1م , 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 :
هاتف رقم : 99238870

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�صفــي
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حبيب بن عبداللـه بن حممد اخل�صيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخل�صيبي واليعربي لالأعمال التجارية �ش.م.م 
اخل�سيبــي  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنــه  اخل�سيبـي  حممد  بــن  عبداللــه  بن  حبيب  يعلــن 
بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  التجارية  لالأعمال  واليعربي 
وعلى   , الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1268190
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

هاتف رقم : 99475992
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�صفــي

عادل بن �صامل بن حبيب احلمداين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط احلياة لتعليم ال�صياقة �ش.م.م 
يعلــن عادل بن �سامل بن حبيب احلمداين اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة خط احلياة لتعليم 
اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1273579 , وللم�سفـي  ال�سياقــــة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لــدى 
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 :
هاتف رقم : 99445596

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�صفــي
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�صعيد بن خلفان بن علي اللمكي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البحث املتكامل �ش.م.م 
يعلــن �سعيد بن خلفان بن علي اللمكي اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة البحث املتكامل �ش.م.م , 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1089716 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
اأمــام الغـيــر , وعلى  2018/3/1م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 753 ر.ب : 114
هاتف رقم : 96999888

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�صفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأمالك املتحدة �ش.م.م 

 , املتحدة �ش.م.م  اأمالك  يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة  اأنــه  اللمكي  يعلــن �سعيد بن خلفان بن علي 
املوؤرخ  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1009065  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
اأمــام الغـيــر , وعلى  2018/3/1م , وللم�سفـي وحــــده حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

الغربة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 3 ر.ب : 117

هاتف رقم : 96999888
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�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خليج م�صقط لال�صتثمار العقاري �ش.م.م 

اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة خليج م�سقط لال�ستثمار  يعلــن �سعيد بن خلفان بن علي اللمكي 
العقاري �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1031003 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م , 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 :
العذيبة ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 1684 ر.ب : 114
هاتف رقم : 96999888

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يا�صر بن حممد بن اإبراهيم اللواتي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الذاكرة ال�صاملة للتجارة �ش.م.م 

ال�ساملة  الذاكرة  �سركــة  يقــــوم بت�سفـيـــة  اأنــه  اللواتي  اإبراهيم  يا�سر بن حممد بن  يعلــن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1077670 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/1م , 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 - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 307 ر.ب : 322
هاتف رقم : 95110281

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�صفــي 
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�سعيد بن علي بن �سعيد الغماري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنز املكان للمقاوالت �ش.م.م 
يعلــن �سعيد بن علي بن �سعيد الغماري اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة كنز املكان للمقاوالت 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1235917 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/20م ، 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 قريات - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 4 ر.ب : 119
هاتف رقم : 95953134

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 

�سيف بن �سليمان بن �سامل النهدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سليمان بن �سامل النهدي و�سركاه - ت�سامنية
يعلــن �سيف بن �سليمان بن �سامل النهدي اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة �سيف بن �سليمان بن 
بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيـــة   - و�سركـــاه  النهـــدي  �سالـــم 
متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�سفـي   ، 2018/5/14م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1264850
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
اجلفنني - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 946 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99464853

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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�صامل بن �صعيد بن حممد احلميدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رويال جمان �ش.م.م
اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة رويال جمان �ش.م.م ,  يعلــن �سامل بن �سعيد بن حممد احلميدي 
املوؤرخ  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1027700  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
2018/3/18م , 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 :

هاتف رقم : 91272937
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�صفــي 

�صامل بن خلفان بن حممد ال�صيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحيط االأزرق ال�صاملة �ش.م.م
االأزرق  املحيط  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنــه  ال�سيابي  حممد  بن  خلفان  بن  �سامل  يعلــن 
ال�ساملة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1093779 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , 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 :
�ش.ب : 10 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99331301
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�صفــي 
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ح�صني بن خلفان بن حممد الهدابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العقد الذهبي للهدايا �ش.م.م
الذهبي  العقد  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنــه  الهدابي  حممد  بن  خلفان  بن  ح�سني  يعلــن 
للهدايا �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1190464 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/22م , 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 :
�ش.ب : 1618 ر.ب : 114
هاتف رقم : 91111163

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�صفــي 

حارث بن علي بن �صامل الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حارث وعبداللـه الوهيبي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن حارث بن علي بن �سامل الوهيبي اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة حارث وعبداللـه الوهيبي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1421190 , 
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 :
هاتف رقم : 99428660

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�صفــي 
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خلفان بن نا�صر بن �صامل الربا�صدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأرز النقي �ش.م.م
 , النقي �ش.م.م  اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة االأرز  يعلــن خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي 
املوؤرخ  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1197356  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
2017/11/21م , 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 ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 3360 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99449907

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�صفــي 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة راأ�ش املدينة �ش.م.م

اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة راأ�ش املدينة �ش.م.م ,  يعلــن خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي 
املوؤرخ  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1054826  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
2017/11/21م , 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 ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 3360 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99449907

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�صفــي 
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ملك بنت اأحمد بن نا�صر ال�صيبانية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العز لتطوير امل�صاريع �ش.م.م
لتطوير  العز  �سركــة  بت�سفـيـــة  تقــــوم  اأنــها  ال�سيبانية  نا�سر  بن  اأحمد  بنت  ملك  تعلــن 
امل�ساريع �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1116633 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/4م , وللم�سفـية وحــــدها حــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى 

العنوان االآتـي :
العذيبة - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 335 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99384968

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�صفــية 

داود بن نظر بن �صومار الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نوى - تو�صية
يعلــن داود بن نظر بن �سومار الزدجايل اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة م�ساريع نوى - تو�سية , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1009776 , 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 :
القرم - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 992 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99321717

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�صفــي 
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عبدال�صمد بن رم�صان بن عثمان الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثناء الدولية �ش.م.م
يعلــن عبدال�سمد بن رم�سان بن عثمان الزدجايل اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة ثناء الدولية 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1002453 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/19م , 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 مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 649 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99888277

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�صفــي 

ح�صام الدين اأحمد عمر 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حم�صن حيدر دروي�ش لالإطارات والبطاريات �ش.م.م

يعلــن ح�سام الدين اأحمد عمر اأنــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــة حم�سن حيدر دروي�ش لالإطارات 
وفقا   ,  1205912 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  والبطاريات 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/12م , 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 :
�ش.ب : 880 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24732611 فاك�ش رقم : 24793256
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�صفــي 
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نا�صر بن علي بن عبداللـه العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النا�صر الدولية �ش.م.م
الدولية  النا�سر  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنــه  العرميي  عبداللـه  بن  علي  بن  نا�سر  يعلــن 
وحــــده  وللم�سفـي   , بالرقـــم 1641255  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , �ش.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 :
�ش.ب : 719 ر.ب : 130

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�صفــي 

عبدامللك بن نا�صر بن عبداللـه اخلرو�صي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة عبدامللك اخلرو�صي وطالل العبودي للتجارة �ش.م.م

�سركــة عبدامللـك  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنــه  بن عبداللـــه اخلرو�سـي  نا�سر  بن  يعلــن عبدامللك 
اخلرو�سـي وطـــالل العبــودي للتجــارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري 
بالرقـــم 1725912 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/5/1م , 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 بدبد - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 600 ر.ب : 488 
هاتف رقم : 99380038

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�صفــي 
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خالد بن حممد بن علي العلوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأمل املتحدة �ش.م.م
يعلــن خالد بن حممد بن علي العلوي اأنــه يقــــوم بت�سفـية �سركة االأمل املتحدة �ش.م.م , 
املوؤرخ  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقـــم 1715496  الـتجاري  ال�سجل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
2018/3/14م , 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 :

اخلوير ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 269 ر.ب : 115 
هاتف رقم : 99345554

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�صفــي 

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأمرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن خالد بن حممد بن علي العلوي اأنــه يقــــوم بت�سفـية �سركة االأمرية للتجارة واملقاوالت 
�ش.م.م  , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1550187 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/14م , 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 :
حمافظة م�صقط

�ش.ب : 300 ر.ب : 118 
هاتف رقم : 99345554

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�صفــي 
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من�صور بن نا�صر بن علي العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االحتاد املتحدة �ش.م.م
يعلــن من�سور بن نا�سر بن علي العامري اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة االحتاد املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1638637 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2017/12/12م , 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 :

هاتف رقم : 91181500
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�صفــي 

نا�صر بن خمي�ش بن عبيد الغافري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحراء امل�صرات التجارية - ت�صامنية
امل�سرات  �سحراء  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنــه  الغافري  عبيد  بن  خمي�ش  بن  نا�سر  يعلــن 
التجارية - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 7045735 ,  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 :
�ش.ب : 717 ر.ب : 511
هاتف رقم : 99343379

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�صفــي 
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عادل بن �صيف بن �صعيد ال�صيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املرا�صي احلديثة �ش.م.م
يعلــن عادل بن �سيف بن �سعيد ال�سيدي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة املرا�سي احلديثة �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1069759 ,  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 :
هاتف رقم : 93377739

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�صفــي 

هالل بن حممد بن عبداللـه الالهوري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هالل الالهوري وولده للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلــن هالل بن حممد بن عبداللـه الالهوري اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة هالل الالهوري 
  , وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1090386 
وللم�سفـي وحده حـق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 99243324

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�صفــي
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�صعيد بن عبداللـه بن را�صد القليبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طائر ال�صنينة �ش.م.م
 , ال�سنينة �ش.م.م  يقـوم بت�سفـيـة �سركـة طائر  اأنــه  القليبي  را�سد  �سعيد بن عبداللـه بن  يعلن 
متثيـل  حـق  وحده  وللم�سفـي   ,  1078670 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي 

تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 544 ر.ب : 322
هاتف رقم : 99222688

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبدال�صمد بن �صعيد بن عبداللـه الكيومي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو مر�صد الكيومي للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأبــو مر�ســد  �سركــة  يقـوم بت�سفـيــة  اأنــه  الكيومي  �سعيد بن عبداللـه  يعلن عبدال�سمد بن 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة   , تو�سيــة   - واملقــاوالت  للتجــارة  الكيومي 
1056481 , وللم�سفـي وحده حـق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
والية اخلابورة - مركز الوالية

هاتف رقم : 92593939
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�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن علي العجمي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اربد لالإن�صاءات - ت�صامنية
اربد لالإن�ساءات -  اأنــه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة  يعلن حممد بن عبداللـه بن علي العجمي 
ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1112145 , وللم�سفـي وحده حـق 
متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 78 ر.ب : 311

هاتف رقم : 95190543
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�صفــي

�صامل بن �صلطان بن خلفان القريني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هنوف ال�صويق للتجارة - ت�صامنية
ال�سويـــق  هنــوف  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنــه  القرينـي  بن خلفان  �سلطان  بن  �سامل  يعلــن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1033230 ,  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 :
�ش.ب : 276 ر.ب : 316
هاتف رقم : 99497945

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�صفــي 
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اأحمد بن حممد بن علي اجلرواين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد بن حممد بن علي واإخوانه للتجارة
يعلــن اأحمد بن حممد بن علي اجلرواين اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة اأحمد بن حممد بن 
  , بالرقم 3080439  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  , وامل�سجلـــــة  للتجــــارة  واإخوانـــه  علـــي 
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 :
هاتف رقم : 99332555

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�صفــي 

�صامل بن حمدان بن حارب الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابت�صامة الباطنة �ش.م.م
الباطنة  ابت�سامة  �سركــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنــه  الهنائي  حارب  بن  حمدان  بن  �سامل  يعلــن 
, وللم�سفـــي وحـــــده  بالرقــم 1818996  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلــة   , �ش.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 :
�ش.ب : 735 ر.ب : 319
هاتف رقم : 96080705

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�صفــي 
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اأحمد بن عبدالفتاح بن حممد ال�صيزاوي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع االأندل�ش الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن اأحمد بن عبدالفتاح بن حممد ال�سيزاوي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة روائع االأندل�ش 
الـتجــاري بالرقــم  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�سجلــة  الوطنيـة للتجــارة واملقــاوالت �ش.م.م 
وعلى   , الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1143155
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
�ش.ب : 511 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95414309

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�صفــي 

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد عبدالفتاح حممد ال�صيزاوي للتجارة - ت�صامنية

يعلــن اأحمد بن عبدالفتاح بن حممد ال�سيزاوي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة اأحمد عبدالفتاح 
حممد ال�سيزاوي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 
وعلى   , الغـيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حــق  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1049026
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التـي تتعلق باأعمال ال�سركة علــى العنوان االآتـي :

�ش.ب : 511 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95414309

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�صفــي 
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علي بن را�صد بن مرهون املقبايل
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدانة الف�صية للتجارة �ش.م.م
يعلــن علي بن را�سد بن مرهون املقبايل اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة الدانة الف�سية للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 3187683 , 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 95958400
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�صفــي 

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرامي �صحار للتجارة - ت�صامنية

يعلــن علي بن را�سد بن مرهون املقبايل اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة مرامي �سحار للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 3133281 , 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 95958400
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�صفــي 

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1249(

هالل بن �صامل بن عبداللـه ال�صاملي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز امل�صيبي التجاري - ت�صامنية
يعلــن هالل بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة مركز امل�سيبي التجاري -
ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 6019617 , 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 :
�ش.ب : 115 ر.ب : 104
هاتف رقم : 92877286

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�صفــي 

اأحمد بن ح�صن بن علي الظاهري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأحمد الظاهري واأوالده للتجارة - تو�صية
يعلــن اأحمد بن ح�سن بن علي الظاهري اأنــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــة اأحمد الظاهري واأوالده 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 3182320 , 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 �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم : 96960035
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�صفــي 
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حممد بن م�صلم بن علي اليعقوبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الرديدة احلديثة - ت�صامنية
اأنــه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركــة م�ساريــع الرديــدة  يعلــن حممد بن م�سلم بـن علي اليعقوبي 
, وفقا  بالرقـم 1067542  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلــة   , - ت�سامنية  احلديثة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/24م , 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 :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 34 ر.ب : 511
هاتف رقم : 98954664

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�صفــي 

�صامل بن حمد بن �صامل ال�صكيلي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريا�ش امل�صرات التجارية - ت�صامنية
اأنــه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركــة ريا�ش امل�سرات التجارية -  يعلــن �سامل بن حمد بن �سامل ال�سكيلي 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 7047770 , 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 :
حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 8 ر.ب : 511
هاتف رقم : 99427576

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�صفــي 
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هاين بن �شالح بن خمي�س النجا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأ�شد الأهلية للتجارة �س.م.م
الأهليـــة  الأ�ســـد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنــــه  النجا�سي  خمي�س  بن  �سالح  بن  هاين  يعلـن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1066589 ، وفقــا لتفــاق 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/2م ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�س.ب : 115 ر.ب : 411

هاتـف رقــم : 98011029
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 الهدواين للتجارة �س.م.م

يعلـن هاين بن �سالح بن خمي�س النجا�سي اأنــــه يقـــوم بت�سفـــيــة �سركـــة الهدوانـــي للتجــارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4101170 ، وفقــا لتفــاق ال�سركـــاء 
املـــوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
�س.ب : 115 ر.ب : 411

هاتـف رقــم : 98011029
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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جمعة بن علي بن حممد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو جالل العرميي للتجارة �س.م.م
يعلـن جمعة بن علي بن حممـد العرميــي اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأبـــو جـــالل العرميـــي 
، وللم�سفـــي  بالرقـم 1192617  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  للتجارة �س.م.م 
وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99898648

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

حممد بن نا�شر بن عبداللـه الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكرم التجارية �س.م.م
الكرم  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـــوم  اأنــــه  الها�سمي  نا�سر بن عبداللـه  بن  يعلـن حممد 
التجارية �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1011403 ، وفقــا لتفــاق 
الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  حــــق متثيـــــل  ، وللم�سفـــي وحـــده  املـــوؤرخ 2018/5/13م  ال�سركـــاء 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
ولية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 197 ر.ب : 412
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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فهد بن حمد بن عبداللـه امل�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عا�شفة البحر �س.م.م
يعلـن فهد بن حمد بن عبداللـه امل�سرفـي اأنــــه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة عا�سفة البحر �س.م.م ،  
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1004712 ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 98145454

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

اأ�شرف بن را�شد بن �شامل ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف غويلة للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأ�سرف بن را�سد بن �سامل ال�سنيدي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�سارف غويلة للتجارة - 
ت�سامنيـــة ،  وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1102762 ، وفقـــا لتفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 96965633

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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حمود بن هالل بن يو�شف الهوتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمود الهوتي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلن حمود بن هالل بن يو�سف الهوتي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة حمود الهوتي و�سريكه 
 ، بالرقـــــم 1013717  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــــة   ، للتجـــارة - ت�سامنيـــة 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفـــي وحـــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 92598638

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

علي بن �شامل بن �شلطان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن �شلطان واأولده للتجارة - تو�شية
يعلن علي بن �سامل بن �سلطان الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سامل بن �سلطان واأولده 
وفقـــا   ، بالرقـم 4083903  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــــــة   ، - تو�سية  للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
ولية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�شرقية

هاتف رقم : 93333729
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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�شالح بن �شعيد بن خمي�س اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء جعالن الع�شرية للتجارة - تو�شية
يعلن �سالح بن �سعيد بن خمي�س اجلعفري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سماء جعالن الع�سرية 
وفقـــا   ، بالرقـم 1198757  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــــــة   ، - تو�سية  للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 92598638

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

طالل بن �شعيد بن را�شد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالل وحميد للتجارة �س.م.م
يعلن طالل بن �سعيد بن را�سد ال�سيابي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة طالل وحميد للتجارة 
، وللم�سفي وحـده  الـتجاري بالرقـم 1704940  اأمانــــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــــــة  �س.م.م 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلو�س - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب : 913 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99558065

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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فوؤاد بن �شعيد بن كربيت اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريات البيداء للتجارة �س.م.م
يعلن فوؤاد بن �سعيد بن كربيت اخلليلي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة خريات البيداء للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1223780 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية �شمائل - حمافظة الداخلية

�س.ب : 10 ر.ب : 620
هاتف رقم : 99376793

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

�شلمان بن حمدون بن حمود النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء عندام للتجارة �س.م.م
يعلن �سلمان بن حمدون بن حمود النعماين اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة اأبناء عندام للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1099394 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل  املوؤرخ 2018/3/1م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
احليل ال�شمالية - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�س.ب : 82 ر.ب : 423
هاتف رقم : 98994333

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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فهد بن خلف بن �شيف العادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مفتاح الحرتاف للتجارة �س.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة مفتاح الحرتاف للتجارة  يعلن فهد بن خلف بن �سيف العادي 
�س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1203896 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/16م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
الوادي الكبري - ولية مطرح - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 95103026
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

اإدري�س بن خلفان بن م�شعود الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العود لالإنتاج الفني والتوزيع �س.م.م
يعلن اإدري�س بن خلفان بن م�سعود الرحبي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة العود لالإنتاج الفني 
، وفقــا  بالرقــــم 1071836  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــــــة   ، والتوزيــع �س.م.م 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/3م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
اخلوير ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�س.ب : 180 ر.ب : 119
هاتف رقم : 99320975

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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خالد بن �شامل بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شطرجن للتنمية وال�شتثمار �س.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة ال�سطرنـــج للتنميــة  يعلن خالد بن �سامل بن عبداللـه الرواحي 
وال�ستثمار �س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1089981 ، وللم�سفي 
وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
فلج ال�شام - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�س.ب : 197 ر.ب : 134
هاتف رقم : 92020173

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

�شعيـــد بــن مطـــر العبـــري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنهار الر�شتاق للتجارة �س.م.م
يعلن �سعيـــد بــن مطـــر العبـــري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة اأنهار الر�ستاق للتجارة �س.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1135517 ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 1417 ر.ب : 112
هاتف رقم : 93313433

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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�شليمان بن �شعيد بن حارب احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قلب الأ�شد املتميزة �س.م.م
يعلن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة قلب الأ�سد املتميزة 
، وللم�سفي وحـده  الـتجاري بالرقـم 1156052  اأمانــــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلــــــة  �س.م.م 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
الغربة ال�شمالية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

�س.ب : 2004 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99440600

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

يو�شف بن حممد بن �شعيد ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربج الفولذي للتجارة �س.م.م
الفـــولذي  البــــرج  �سركــــة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  ال�سقري  �سعيد  بن  يو�سف بن حممد  يعلن 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1054531 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
ولية مطرح - حمافظة م�شقط

�س.ب : 417 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99800330

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

-182-



اجلريدة الر�سمية العدد )1249(

يحيى بن نا�شر بن �شعيد الإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاد احلديثة للتجارة �س.م.م
يعلن يحيى بن نا�سر بن �سعيد الإ�سماعيلي اأنه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�ســـاد احلديثـــة 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1076178 ، وللم�سفي 
وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 978 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99373355

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 املدن املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلن يحيى بن نا�سر بن �سعيد الإ�سماعيلي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـــة املدن املتحدة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 6076319 ، وللم�سفي وحـده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 324 ر.ب : 314
هاتف رقم : 99373355

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

-183-



اجلريدة الر�سمية العدد )1249(

حبيب بن حمود بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأجماد العاملية �س.م.م
يعلن حبيب بن حمود بن حممد الرحبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة الأجماد العاملية �س.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1027632 ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 1225 ر.ب : 130
هاتف رقم : 96268000

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

جمال بن نا�شر بن حمدون الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواطئ عجمان �س.م.م
يعلن جمال بن نا�سر بن حمدون الرحبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سواطئ عجمان �س.م.م ، 
اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1058159 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلــة لـــدى 
اأمام الغـري ، وعلـــى  2018/5/6م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�س.ب : 1496 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92146222

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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خمي�س بن �شامل بن خمي�س احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نبع امل�شتقبل للتجارة والإعمار �س.م.م
يعلن خمي�س بن �سامل بن خمي�س احلرا�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة نبع امل�ستقبل للتجارة 
والإعمار �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1028548 ، وللم�سفي 
وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 254 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99453009

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 الفكر الالمع �س.م.م

يعلن خمي�س بن �سامل بن خمي�س احلرا�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة الفكر الالمع �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1541757 ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 156 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99453009

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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اأحمد بن خلفان بن نا�شر ال�شعيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكون الربونزي للتجارة - ت�شامنية
اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة الكون الربونزي  اأحـــمد بــن خلفـــان بــن نا�ســـر ال�سعيبــي  يعلـن 
وفقا   ،  1067629 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/30م ، وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 92339962

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

اإبراهيم بن يعقوب بن حممد اخل�شيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج ال�شاطع للتجارة والت�شويق �س.م.م
يعلـن اإبراهيم بن يعقوب بن حممد اخل�سيبي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة اخلليج ال�ساطع 
 ، بالرقـم 1199232  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  وامل�سجلة لدى   ، والت�سويق �س.م.م  للتجارة 
وللم�سفي وحـده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 266 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 95133833
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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حبيب بن حمود بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلبيب ال�صامل - تو�صية
ال�سامـــل -  اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة احلبيـــب  يعلـن حبيب بن حمود بن حممد الرحبي 
وحـده  وللم�سفي   ،  1223374 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لدى  وامل�سجلة   ، تو�سية 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1855 ر.ب : 130
هاتف رقم : 96268000

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

ح�صام بن اأحمد بن عبداللـه ال�صنفري وحممد بن حميد بن را�صد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الظفرة املتحدة �ص.م.م
اأنهما  يعلـن ح�سام بن اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري وحممد بن حميد بن را�سد الكلباين 
يقــومان بت�سفـية �سركة الظفرة املتحـــدة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1079527 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/27م ، وللم�سفيــني وحــدهما حــــق 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـيني فـي كافة  اأمام الغـري  متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
احليل ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 92000100 - 99540000
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــيان
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كرم بن عبداللـه بن �شهداد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدار العايل للتجارة �س.م.م
يعلـن كرم بن عبداللـه بن �سهداد البلو�سي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركة الدار العايل للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1832271 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفي وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 99340047
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

نادية بنت مقبول بن ح�شني اللواتية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نادية وهاربر �س.م.م
تعلـن نادية بنت مقبول بن ح�سني اللواتية اأنها تقــوم بت�سفـية �سركة نادية وهاربر �س.م.م ، 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1281490 ، وفقــا لتفــاق ال�سركـــاء املـوؤرخ 
2018/5/24م ، وللم�سفية وحدها حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

ولية بو�شر - حمافظة م�شقط
هاتف رقم : 98260065

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�شفــية
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عايدة بنت عبداللـه بن خمي�س الهنائية\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة بحر العيون املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

العيـــون  اأنها تقــوم بت�سفـيــة �سركـــة بحـــر  الهنائية  تعلـن عايدة بنت عبداللـه بن خمي�س 
املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  حــــق متثيـــــل  وللم�سفية وحدها   ،  1146961
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتف رقم : 98985892 - 92211606
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�شفــية

عبداللـه بن علي بن روي�شد الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات العمد للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
العـــمد  مرتفعــات  �سركــة  بت�سفـية  يقــوم  اأنه  الزيدي  روي�سد  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلـن 
  ، للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8072523 
وللم�سفي وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 410 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99574860

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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را�شد بن م�شلم بن را�شد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمابز ال�شويداء احلديثة �س.م.م
يعلـن را�سد بن م�سلم بن را�سد البادي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركــة خمابز ال�سويداء احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8006857 ، وللم�سفي وحده حــــق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 281 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99456099

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

�شعيد بن جمعة بن عبداللـه ال�شام�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طوا�س الربميي للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
اأنه يقــوم بت�سفـية �سركــة طوا�س الربميي  ال�سام�سي  يعلـن �سعيد بن جمعة بن عبداللـه 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1106036 ، 
وللم�سفي وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 512 ر.ب : 292
هاتف رقم : 95492129

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�شل بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قمر لبنان للتجارة - ت�شامنية
يعلـن في�سل بن حممد بن عبداللـه البلو�سي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركــة قمر لبنان للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1089755 ، وللم�سفي وحده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 94109311
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

حممد بن علي بن �شعيد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة حممد بن علي الكعبي ورا�شد بن عبداللـه الكعبي - ت�شامنية

يعلـن حممد بن علي بن �سعيد الكعبي اأنه يقــوم بت�سفـية �سركــة حممد بن علي الكعبي 
ورا�سد بن عبداللـه الكعبي - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل  حــــق  وحده  وللم�سفي   ،  8022186
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

حمافظة الربميي
هاتف رقم : 94000907

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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را�شد بن �شامل بن حمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البلو�شي والغافري للتجارة - ت�شامنية
اأنه يقــوم بت�سفـية �سركــة البلو�سي والغافري  بــن �سالـــم بن حمــد البلو�سي  يعلـــن را�ســـد 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1086455 ، وللم�سفي 
وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 15 ر.ب : 512

هاتف رقم : 92776672
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

عبداللـه بن عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجد للموا�شي �س.م.م
املجد  �سركــة  بت�سفـية  يقــوم  اأنه  الفار�سي  عبداللـه  بن  عبدالرحمن  بن  عبداللـه  يعلـــن 
للموا�سي �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1634879 ، وللم�سفي 
وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

�س.ب : 837 ر.ب : 117
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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خالد بن علي بن �شليمان الغيثي و�شلطان بن علي بن �شيلمان الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد و�شلطان للتجارة - ت�شامنية
يعلـــن خالد بن علي بن �سليمان الغيثي و�سلطان بن علي بن �سيلمان الغيثي اأنهما يقــومان 
بت�سفـيـــة �سركـــــة خالـــد و�سلطــان للتجـــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل 
الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفيني وحدهما حــــق متثيـــــل  بالرقـم 1008631  الـتجاري 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـيني فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 96649252

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــيان

�شامل بن را�شد بن �شيف اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار النخبة �س.م.م
 ، النخبة �س.م.م  دار  �سركــة  بت�سفـية  يقــوم  اأنه  �سيف اخلنب�سي  را�سد بن  يعلـــن �سامل بن 
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1069747 ، وللم�سفي وحده حــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99522520
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

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1249(

نادر بن را�شد بن �شامل العلياين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار هيلي لال�شتثمار - ت�شامنية
يعلـــن نادر بن را�سد بن �سامل العلياين اأنه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة اأنوار هيلي لال�ستثمار - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1053508 ، وللم�سفي وحده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 333 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99868008

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 امل�شاريع اجلديدة للتجارة واملقاولت �س.م.م

يعلـــن نادر بن را�سد بن �سامل العلياين اأنه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة امل�ساريع اجلديدة للتجارة 
واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 8052158 ، وللم�سفي 
وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 333 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99868008

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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اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم ال�شميني للتجارة - تو�شية
ال�سمينـــي  ن�سيـــم  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنه  الكعبي  اأحمد بن حممد بن عبداللـه  يعلـــن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1081734 ، وللم�سفي 
وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 95533555

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

فريدة بنت اإبراهيم بن رحمة اللـه البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرو�شة لتجارة اللحوم واملوا�شي - ت�شامنية
الرو�سة  �سركة  بت�سفـية  تقــوم  اأنها  البلو�سية  اللـه  رحمة  بن  اإبراهيم  بنت  فريدة  تعلـن 
لتجارة اللحوم واملوا�سي - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  حــــق متثيـــــل  وللم�سفية وحدها   ،  1199907
اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتف رقم : 93899827
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�شفــية
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عزان بن حممد بن حمد العزاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العزاين و�شركاه للنقليات - ت�شامنية
يعلـــن عزان بن حمــمد بــن حمـــد العزانـــي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــــة العزانــــي و�سركـــاه 
للنقليات - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8059543 ، وللم�سفي 
وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

�س.ب : 30 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99366443

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 الوجن التجارية �س.م.م

يعلـــن عزان بن حمــمد بــن حمـــد العزانـــي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــــة الوجن التجارية 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8052514 ، وللم�سفي وحده حــــق 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركـــة  متثيـــــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة الربميي

�س.ب : 30 ر.ب : 512
هاتف رقم : 99366443

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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عي�شى بن اإبراهيم بن حممد الرئي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عي�شى اإبراهيم وخمي�س مبارك للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن عي�سى بن اإبراهيم بن حممد الرئي�سي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــــة عي�سى اإبراهيم 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  مبارك  وخمي�س 
متثيـــــل  حــــق  وحده  وللم�سفـــي   ، 2018/3/13م  املـــوؤرخ  ال�سركـاء  لتفاق  وفقا   ،  1123955
ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�شقط

�س.ب : 3411 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99255519

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

حممد بن خلف بن �شعيد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القوافل احلديثة - ت�شامنية
يعلـــن حممد بن خلف بن �سعيد الناعبي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــــة القوافل احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1137949 ، وللم�سفـــي وحده 
حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة جنوب الباطنة
�س.ب : 634 ر.ب : 620
هاتف رقم : 99333715

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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دعد بنت �شعيد بن حممد الكثريية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دعد �س.م.م
تعلـن دعد بنت �سعيد بن حممد الكثريية اأنها تقــوم بت�سفـية �سركة دعد �س.م.م ، وامل�سجلـــة 
 ، 2018/4/3م  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1084495 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لـــدى 
وللم�سفية وحدها حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99640000

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�شفــية

طالل بن دروي�س بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوة الأولى �س.م.م
يعلن طالل بن دروي�س بن عبداللـه البلو�سي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــــة اخلطوة الأولى 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1741780 ، وفقا لتفاق ال�سركـاء 
املـــوؤرخ 2018/1/23م ، وللم�سفـــي وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�س.ب : 151 ر.ب : 117
هاتف رقم : 95306090

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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نا�شر بن �شعيد بن �شامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املي�شم لال�شتثمار والتجارة �س.م.م
املي�سم لال�ستثمار  �سركــــــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنـــه  الوهيبي  �سامل  بن  �سعيد  بن  نا�سر  يعلن 
والتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1578057 ، وفقا لتفاق 
ال�سركـاء املـــوؤرخ 2018/5/9م ، وللم�سفـــي وحده حــــق متثيـــــل ال�سركـــة فــــي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�س.ب : 1475 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99320059

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

حممد بن عبداللـه بن حمود احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شلطنة خلدمات حقول النفط - ت�شامنية
يعلن حممد بن عبداللـه بن حمود احلب�سي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــــة ال�سلطنة خلدمات 
 ،  1118876 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - النفط  حقول 
فــــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـــي وحده حــــق متثيـــــل  املـــوؤرخ 2018/5/8م  ال�سركـاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة م�شقط

هاتف رقم : 96177868
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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مكتب بي كيه �أف 

�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مركز مزون �لطبي �ش.م.م

يعلن مكتب بي كيه اأف ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركة مركز مزون الطبي �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 

الكيـــان  الت�سفية وزوال  اأعمــال  انتهـــاء  , عـــن  الـتجـاري بالرقـــم 1624652  ال�سجــل  اأمانــة 

القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .

�مل�شفــي

مكتب �شامل �خل�شيبي لتدقيق �حل�شابات 

�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ل�شد�قة �لدولية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات  ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركة ال�سداقة الدولية 

للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1077375 , 

عـــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفية وزوال الكيـــان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من 

قانــــون ال�سركــــات التجارية رقم 74/4 .
�مل�شفــي
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