
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1269(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                      وزارة القــوى العاملــة
�سادر فـي 2018/11/13 باإيقاف الت�سريح با�ستقدام  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/487 
القـــوى العاملــــة غيــــر العمانيــــة ب�سفـــة موؤقتـــة 

فــي بعـ�ض املهـن .
�سادر فـي 2018/11/13 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/488 
با�ستقدام القــوى العاملــة غيــر العمانيــة ب�سفــة 

موؤقتة فـي بع�ض الأعمال .
�سادر فـي 2018/11/13 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/489 
با�ستقـــدام القــــوى العاملـــة غيـــر العمانيـــة ب�سفــــة 

موؤقتـة فـي بعـ�ض الأن�سطة .
ت�سكيـــل  نظـــام  ب�ســـاأن   2018/11/19 فــي  �ســادر  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/500 
وت�سجيـــل وعمــل النقابــات العمالية والحتادات 

العمالية والحتاد العام لعمال �سلطنة عمان .

رقم 
ال�سفحة

 الأحـــد 17 ربيع الأول 1440هـ                                                 املـوافـــــق 25 نوفمبـــــر 2018م
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رقم 
ال�صفحة

34

41
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83

83

84

84

84

84

                                           الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه

�صادر فــي 2018/11/15 بتعديـــل بـعـــ�ض �أحكـــام  قـــــــــــــــــــر�ر �إد�ري رقـــــــــــــــــــم 2018/1 

�لعـامــــــة  بالهيئـــــــة  �ملوظفــــــني  �صــــــوؤون  الئحــــــة 

للكهربــــاء و�مليـــاه .

اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة

                                  وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 

�الإعــالنات �خلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبــات ت�صجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

�إعـالن عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة مزن �إبر�ء للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعـالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة م�صاريع �لهيبة �حلديثة - ت�صامنية .

�إعـالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صحوة د�ر�ض للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية .

�إعـالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �ل�صحر�ء للتاأجري و�لنقل - تو�صية .

�إعـالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة مرتفعات �جلبيل للتجارة - ت�صامنية .

�إعـالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صلطان بن �صعيد �لعربي للتجــارة - ت�صامنيـة .

�إعـالن عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة خلف و�صعيد �أبناء حمد�ن للتجارة - ت�صامنية .



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1269(

وزارة القــوى العاملــة
قــرار وزاري

رقـــم 2018/487 
باإيقـــاف الت�سريــح با�ستقــــدام 

القـوى العاملـة غيـر العمانيـة ب�سفـة موؤقتـة فــي بعـ�ض املهـن

ا�ستنـــادا اإلـى قانون العمـل ال�سـادر باملــر�سوم ال�سلطـاين رقـم 2003/35 , 
العاملـــة  القــــوى  با�ستقـــدام  الت�سريـــح  باإيقـــاف   2013/608 رقـــم  الـــوزاري  القـــرار   واإلـــى 

غري العمانية ب�سفـة موؤقتـة فـي بعـ�ض املهن , 
وبنـــاء عـلى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامة , 

تقـــــرر 
املــادة الأولــى

العمانيــــة  غـيــــر  العاملـــة  القـــوى  با�ستقـــــدام  الت�سريـــــح  اأ�ســهـــر  �ستــــة   )6( ملــــدة   يوقــــف 
فــي املهـن الآتيــة :

1 - مندوب مبيعات/ مروج مبيعات .
2 - منــــــــدوب م�سـرتيـــــــات .

وي�ستـمر الت�سـريــح ببـــدل مغـــــادر للمهــن امل�ســار اإليهـا .

املــادة الثانيــة
ي�سري هذا القرار على جميع من�ساآت القطاع اخلا�ض .

املــادة الثالثــة
يلغى القرار الوزاري رقم 2013/608 امل�سار اإليه , كما يلغى كــل مـــا يخــالــــف هـــــذا القـــرار 

اأو يتعــار�ض مــع اأحكامـــه .
املــادة الرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من 30 نوفمرب 2018م .

�سدر فــي :   5  مــن ربيـــع الأول 1440هـ
املوافــــق  : 13 مــن نوفمبـــــــــــر 2018م

عبداللـه بن نا�سر بن عبدالـله البكري
                                                                       وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة
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قــرار وزاري

رقـــم 2018/488 

با�صتمرار اإيقاف الت�صريح

 با�صتقدام الق�ى العاملة غري العمانية ب�صفة م�ؤقتة فـي بع�ض الأعمال

ا�ستنـــادا اإلى قانـون العمل ال�سـادر باملــر�سوم ال�سلطـانـي رقم 2003/35 , 

العاملـــة  القـــوى  با�ستقــدام  الت�سريـــح  باإيقـــاف   2014/338 رقـــم  الــــوزاري  القـــرار   واإلــى 

غـري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي بع�ض الأعمال , 

واإلى القرار الوزاري رقم 2018/206 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة 

غري العمانية ب�سفة موؤقتـة فـي بع�ض الأعمال , 

وبنـــاء عـلى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامة , 

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

ت�ستـمر فتـرة اإيقاف الت�سريــح با�ستقــــدام القـــــوى العاملـــة غيـــر العمانيـــة ب�سفـــة موؤقتـــة 

فــي من�ســـاآت القطـــاع اخلــا�ض العاملة فـــي اأعمــال الإن�ســـاءات والنظافــة املحــددة بالقــرار 

الـــوزاري رقم 2014/338 امل�سار اإليه ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى تبداأ مـــن 2 دي�سمرب 2018م .

املــادة الثانيــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�صدر فــي :   5  مـن ربيـــع الأول 1440هـ
امل�افــــق  : 13 مـن ن�فمبـــــــــــر 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
                                                                       وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة
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قــرار وزاري

رقـــم 2018/489 

با�صتمـــرار اإيقـــاف الت�صريـــح

 با�صتقـدام القـ�ى العاملـة غيـر العمانيـة ب�صفـة م�ؤقتـة فـي بعـ�ض الأن�صطة

ا�ستنـــادا اإلـــى قانـــون العمـــل ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطـانــــي رقــــم  2003/35 , 

 واإلــــى القــــرار الـــــوزاري رقـــــم 2014/122 باإيقـــاف الت�سريـــح با�ستقــــدام القــــوى العاملـــة 

غــري العمانيـة ب�سفــة موؤقتــة فـي بع�ض الأن�سطة , 

واإلى القرار الوزاري رقم 2018/208 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة 

غري العمانية ب�سفة موؤقتـة فـي بع�ض الأن�سطة , 

وبنـــاء عـلى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامة , 

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

ت�ستمــر فتـرة اإيقــاف الت�سريــح با�ستقــدام القــوى العاملـــة غيــر العمانيـــة ب�سفـــة موؤقتـــة 

فـي من�ساآت القطاع اخلا�ض للأن�سطة املحددة بالقرار الوزاري رقم 2014/122 امل�سار اإليه 

ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى تبـــداأ مــن 2 يناير 2019م .

املــادة الثانيــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�صدر فــي :   5  مــن ربيـــع الأول 1440هـ
امل�افــــق  : 13 مــن ن�فمبـــــــــــر 2018م

عبداللـه بن نا�صر بن عبدالـله البكري
                                                                       وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة
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قرار وزاري
رقــم 2018/500

ب�ساأن نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية
واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

ا�ستنادا اإلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيل وعمل وت�سجيل النقابات العمالية 

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمـــان ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 294/ 2006 ب�ساأن املفاو�سة اجلماعية واالإ�سراب ال�سلمي واالإغالق ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 
تقـــــرر 

املــادة االأولــى

يعمل باأحكام نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد 
العام لعمال �سلطنة عمان ، املرفق .

املــادة الثانيــة

ت�ستمر الهيئات االإدارية للنقابات واالحتادات العمالية وجمل�س اإدارة االحتاد العام لعمال 
�سلطنة عمان ، القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ما مل تنق�س 

الأي �سبب اآخر .
املــادة الثالثـــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2012/570 امل�سار اإليـه ، كمــا يلغــى كـــل مـا يخالــــف هـــذا القــرار 
اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعـــة

ين�سر هـذا القرار فـي اجلــريـــدة الر�سمية ، ويعمل به مـن تاريخ �سدوره .

�سدر فـي  : 11 مــن ربيــــــع االأول 1440هـ
املوافــــق  : 19 مــن نوفمبــــــــــــــر 2018م

عبداللـه بن نا�سر بن عبدالـله البكري
                                                                       وزيــــــــــر القـــــــــــــوى العــامــلــــــة
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نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية

واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

الف�ســـل االأول

تعــاريــــف

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 : 

الـــوزارة : 
وزارة القوى العاملة .

الوزيــر : 
وزيــر القوى العاملة .

املديريــة : 
املديرية العامة للرعاية العمالية .

النقابــة العماليــة : 
تنظيم ي�سكل وفقا الأحكام هذا النظام وي�سم عددا من العمال فـي من�ساأة معينة .

االحتــاد العمالــي : 
تنظيم ي�سكل وفقا الأحكام هذا النظام وي�سم عددا من النقابات العمالية املن�سمة اإليه ، 

وامل�سجلة لدى الوزارة والتي تعمل فـي نف�س القطاع .

االحتــاد العــام : 
االحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، ويتكون من النقابات واالحتادات العمالية املن�سمة اإليه 

وامل�سجلة لدى الوزارة .

القطـــــــاع : 
املجال االقت�سادي الذي تنتمي اإليه النقابة العمالية اأو االحتاد العمايل كقطــاع الكهربــاء 

اأو االت�ساالت اأو النفط والغاز اأو االإن�ساءات ، وغريها من القطاعات .
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اللجنــة التاأ�سي�سيــة : 
اللجنة املخت�سة باتخاذ اإجراءات ت�سجيل النقابة لـــدى الــوزارة ودعوة جمعيتها العمومية 
اأع�ساء الهيئة االإدارية ، وتتكون من عدد من العاملني باملن�ساأة ال يقل عن )5(  النتخاب 

خم�سة اأع�ساء ، على اأن يكونوا من اأع�ساء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية .

اجلمعية العمومية للنقابة العمالية : 
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من العمال لدى من�ساأة معينة واملن�سمة لنقابة عمالية 

معينة .

اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل : 
العمالية  للنقابات  االإدارية  الهيئات  من  االأع�ساء  من  جمموعة  من  يتكون  نقابي  جتمع 

املن�سمة لالحتاد العمايل .

اجلمعية العمومية لالحتاد العام : 
جتمع نقابي يتكون من جمموعة من ممثلي النقابات واالحتادات العمالية التي ي�سمها 

فـي ع�سويته .

الهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأو االحتادات العمالية : 
هيئة اإدارية تنتخبها اجلمعية العمومية للنقابات العمالية اأو االحتادات العمالية بح�سب 

االأحوال ، وتتولى تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية .

جمل�س اإدارة االحتاد العام : 
اجلمعية  قرارات  تنفـيذ  ويتولى  العام  لالحتاد  العمومية  اجلمعية  من  املنتخب  املجل�س 

العمومية .

املن�ســـــاأة : 
كل م�سروع يقوم به �سخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�ستخدم عامال اأو اأكرث لقاء اأجر .

�ساحـب العمـل : 
كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يعمل لديه عامل اأو اأكرث لقاء اأجر .

العامـــل : 
كل �سخ�س طبيعي يعمل لقاء اأجر لدى �ساحب عمل وحتت اإدارته واإ�سرافه .
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الف�ســـل الثانـــي

النقابــات العماليــة

 املــادة ) 2 (

للعمال اأن ي�سكلــوا فـيمــا بينهـــم نقابـــة عماليـــة تهـــدف اإلـــى رعايـــة م�ساحلهـــم والدفـــاع 
عن حقوقهم ، ومتثيلهم فـي جميع االأمور املتعلقة ب�سوؤونهم . 

املــادة ) 3 (

اأو االن�سحاب منها ، وال يجوز حرمانه  اإلى النقابة العمالية  للعامل احلق فـي االن�سمام 
من ممار�سة الن�ساط النقابي اأو اإكراهه على االن�سمام اإلى النقابة العمالية اأو االن�سحاب منها .

املــادة ) 4 (

ي�سرتط فـيمن يكون ع�سوا بالنقابة العمالية ما ياأتي :
1 - اأن يكون عامال فـي املن�ساأة .

2 - اأال يقل �سنه عـن )18( ثمانــي ع�ســـرة �سنـــة فـــي تاريـــخ تقديـــم طلـــب الع�سويـــة ، 
واأن يكون متمتعا باالأهلية الكاملة .

3 - اأال يكون معارا اأو منتدبا ، اأو ع�سوا فـي نقابة عمالية اأخرى .

4 - اأال يكون �ساحب عمل فـي املن�ساأة .

املــادة ) 5 (

 ، التاأ�سي�سيـــة  اللجنـــة  اإلـــى املديريـــة مـــن  العماليـــة بطلـــب يقـــدم  النقابــــة  يكون ت�سجيل 
 ، وعنوانها  ن�ساطها  ونطاق  العمالية  للنقابة  املقرتح  اال�سم  على  الطلب  ي�ستمل  اأن  على 

ويرفق بالطلب االآتي :
1 - حم�سر االجتماع الذي تقرر فـيه اإن�ساء النقابة العمالية .

2 - ك�سف باأ�سماء املوؤ�س�سني ، على اأال يقل عددهم عن )25( خم�سة وع�سرين عامال ، 
واأن يــكون م�سدقا عليــه مـــن املديــريـة .

3 - م�سروع النظام التاأ�سي�سي للنقابة العمالية .

وحترر املديرية حم�سرا باإيداع الطلب ومرفقاته ، وت�سلم �سورة من املحــ�سر اإلــى اللجنــة 
التاأ�سي�سية .

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1269(

املــادة ) 6 (

للمديرية اأن تطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب الت�سجيل اأي معلومات 
اإ�سافـية تراها �سرورية الإيداع الطلب ومرفقاته واإمتام الت�سجيل .

وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات ، تبداأ املدة املقررة الإمتام اإجراءات الت�سجيل من تاريخ 
ورود املعلومات املطلوبة ، ويعد م�سي )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا 

دون اإمتام اإجراءات الت�سجيل مبثابة رف�س �سمني للطلب .
وللجنة التاأ�سي�سية االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 

املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض اإلى جلنة م�ستقلة ي�سدر بت�سكيلها وحتديــد اخت�سا�ساتـــها واإجــراءات 

عملها قرار من الوزير .
املــادة ) 7 (

تقوم الوزارة بن�سر اإعالن ت�سجيل النقابة العمالية فـي اجلريدة الر�سمية ، ويجوز لذوي 
ال�ساأن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الن�سر على اأن يرفق 
باالعرتا�ض االأ�سباب املوؤيدة له ، ويقدم االعرتا�ض اإلى اللجنة امل�ستقلة املن�سو�ض عليها 

فـي املادة )6( من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل ، ت�سدر الوزارة �سهادة الت�سجيل خالل 

)60( ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�سر .

املــادة ) 8 (

يرتتب على ت�سجيل النقابة العمالية متتعها بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة ، ويكون لها 
التقا�سي للدفاع عن حقوقها وم�ساحلها واحلقوق اجلماعيـــة والفرديـــة الأع�سائها  حق 
النا�ســئة عــن عالقـــة العمل ، واالطالع على لوائح العمل فـي املن�ساأة والتـــي تكفــل حقوق 

وم�سالح اأع�سائها .
وفـي جميع االأحوال ، يكــون حــق التقا�ســي والدفــاع عــن احلقــوق الفرديـــة للعمـــال بنـــاء 

على طلب كتابي من ع�سو النقابة .
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املــادة ) 9 (

تخت�ص النقابة العمالية بالآتي :
1 - حت�سيل ر�سوم الن�سمام وال�سرتاكات املقررة للع�سوية واإدارة ممتلكاتها .

2 - ممار�سة اأي اأن�سطة ترتبط بتعزيز وحماية حقوق وم�سالح اأع�سائها وعلى الأخ�ص 
ما ياأتي :

 اأ - التحقق من تنفـيذ اتفاقيات العمل اجلماعية .

ب - ن�سر الوعي النقابي بني الأع�ساء .

ج - رفع امل�ستوى الثقافـي والفني واملهني للأع�ساء .

د - حت�سني امل�ستوى ال�سحي والقت�سادي والجتماعي للأع�ساء .

باأحكام  املن�ساأة  التزام  ب�سبب عدم  بالوزارة  املخت�سة  الدائرة  اأمام  �سكوى  تقدمي   -  3
قانون العمل والقرارات واللوائح املنفذة له .

وعلى املن�ساأة توفـري الت�سهيلت اللزمة للنقابة العمالية لأداء عملها مبا فـي ذلك توفـري 
مكتب ملئم لها مزود بكافة م�ستلزماته .

املــادة ) 10 (

يكون للنقابة العمالية نظام تاأ�سي�سي يت�سمن الأحكام الأ�سا�سية لتنظيم عملها ، وعلى الأخ�ص 
ما ياأتي :

1 - ا�سم النقابة وعنوانها وممثلها القانوين .

2 - اأهداف النقابة وطريقة الت�سويت ونظام العمل والجتماعات .

3 - ت�سكيل اجلمعية العمومية للنقابة واخت�سا�ساتها وواجبات اأع�سائها ونظام عملها .

4 - ت�سكيل الهيئة الإدارية للنقابـــة واخت�سا�ساتهـــا وواجبــات اأع�سائها ونظام عملها 
واإجراءات حلها .

5 - م�سادر اأموال النقابة وكيفـية حفظها والت�سرف فـيها والنظام املايل واملحا�سبي 
الذي تتبعه ومقدار ر�سم الن�سمام وال�سرتاك الذي يتحمله كل ع�سو وحالت 

و�شروط الإعفاء منه وحتديد اجلهة التي توؤول اإليها اأموال النقابة عند حلها .
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اأعمال  على  والرقابة  التدقيق  واأن�سطة  املالية  لالأمـــور  التنظيـــمية  االإجـــراءات   -  6
النقابة .

7 - حتديد املفو�سني بالتوقيع على ال�سندات املالية .
8 - اإجراءات م�ساءلة اأع�ساء النقابة فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي املن�سوبة 
اإليهم والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�سة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .

9 - اإجراءات حل النقابة واندماجها .
وال يجوز اأن يت�سمن النظام التاأ�سي�سي ما يتعار�س مع اأحكام القوانني والنظم املعمول بها 

فـي ال�سلطنة .
املــادة ) 11 (

ت�سكل اجلمعية العمومية مـن جميـع االأع�ساء املنت�سبني للنقابة العمالية .
املــادة ) 12 (

ي�سرتط فـيمن يرت�سح لع�سوية الهيئة االإدارية للنقابة العمالية ما ياأتي :
1 - اأن يكون ع�سوا فـي النقابة العمالية .

2 - اأن يكون عماين اجلن�سية .
3 -  اأال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة 

بال�سرف اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .
4  - اأال يكون معارا اأو منتدبا ، اأو ع�سوا فـي نقابة عمالية اأخرى .

5 - اأال يكون قد ثبت ممار�سته اأفعاال تخل باأمن البالد اأو الوحدة الوطنية اأو مب�سالح 
ال�سلطنة .

6 - اأال يكون �ساحب عمل فـي املن�ساأة .
7 - اأال يكون من العاملني املخت�سني اأو املفو�سني فـي ممار�سة كل اأو بع�س �سلطات 

�ساحب العمل اأيا كان نوعها ، وذلك خالل فرتة مبا�سرته هذه ال�سلطات .
املــادة ) 13 (

تنتخب الهيئة االإدارية للنقابة العمالية من بني اأع�ســاء جمعيتهـا العموميـة خالل )90( 
ت�سعني يوما من تاريخ الت�سجيل فـي الوزارة ، وت�ستمـر ع�سويـة الهيئـة االإداريـة ملـدة )4( 

اأربع �سنوات ، وعلى �ساحب العمل ت�سهيل انتخاب اأع�ساء الهيئة االإدارية .
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واإذا خال مكان اأحد اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العمالية الأي �سبب ، يحل حمله املر�سح 
التايل له فـي عدد االأ�سوات خالل )30 ( ثالثني يوما ، وي�ستكمل هذا املر�سح مدة الدورة 

التي انتخب فـيها .
املــادة ) 14 (

على الهيئـة االإداريـة للنقابـة العماليـة دعــوة اجلمعيــة العموميــة لالنعقـــاد خـــالل )60( 
ال�ستني يوما التي ت�سبق انتهاء مدة الهيئة االإدارية ، وذلك النتخاب اأع�ساء الهيئة االإدارية 
اجلديدة وت�سكيل جلنة حت�سريية تخت�ض باتخاذ اإجراءات فتح باب الرت�سح بالتن�سيق مع 
الوزارة ، وتقوم بكافة االإجراءات التح�سريية الالزمة التي ت�سبق االنتخابات ، وفـي حالة 
عدم دعوة الهيئة االإدارية للجمعية العمومية لالنعقاد ، تنعقد اجلمعية العمومية بقوة 

القانون .
املــادة ) 15 (

يكون عدد اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العمالية على النحو االآتي :
1 - )5( خم�ســة اأع�ســاء فــي النقابـة التـي ال يزيد عدد اأع�سائها على )500( خم�سمائة 

ع�سو .

)500( خم�سمائة  علـى  اأع�سائـها  عدد  يزيد  التي  النقابة  فـي  اأع�ساء  �سبعة   )7(  -  2
ع�سو ويقل عن )1500( األف وخم�سمائة ع�سو .

األفا وخم�سمائة  اأع�سائها )1500(  اأع�ساء فـي النقابة التي يبلغ عدد  3 - )9( ت�سعة 
ع�سو فاأكرث .

املــادة ) 16 (

تختار الهيئة االإدارية للنقابة العمالية فـي اأول اجتماع لها من بـني اأع�سائــها رئي�ســا لهــا 
ونائبا للرئي�س واأمينا لل�سر واأمينا لل�سندوق واأمينا م�ساعدا لل�سندوق .

ويكون رئي�س الهيئة االإدارية للنقابــة العماليــة هو املمثل القانوين للنقابة ، وميثلها اأمام 
الق�ساء وفـي مواجهة الغري .

املــادة ) 17 (

يجب على رئي�س الهيئة االإدارية للنقابة العمالــية اأن يـــودع لـــدى املديريـــة خـــالل )30( 
ثالثني يوما من تاريخ موافقة اجلمعية العمومية على النظام التاأ�سي�سي ما ياأتي :
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1 - ن�سختني من النظام التاأ�سي�سي موقعتني منه اأو من نائبه فـي حالة غيابه .
2 - ك�سفا باالأ�سماء الثالثية الأع�ساء الهيئة االإدارية و�سفة كل منهم و�سنه ومهنته 

وموؤهله الدرا�سي وحمل اإقامته .
املــادة ) 18 (

ال يجوز للهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأن تبا�سر اأعمالها اإال بعد اإيداع االأوراق املن�سو�س 
عليها فـي املادة )17( من هذا النظام  لدى املديرية ، وعلـى املديريـة التحقــق مــن ا�ستيفــاء 
ال�سروط املقررة فـي هذا النظام ، خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإيداع االأوراق لديها .
واإذا ثبت لديها عدم ا�ستيفاء اأي مـــن هــذه ال�سروط ، وجب عليها اإخطار املمثل القانوين 

للنقابة العمالية بنتيجة الفح�س .
وفـي جميع االأحوال ، اإذا تبني للمديرية عدم وجود مالحظات اأو ا�ستيفاء النقابة ملا اأ�سفرت 
عنه نتيجة الفح�س ، يقيد ملحق النظام التاأ�سي�سي فـي ال�سجل الذي تعده الوزارة لهذا 

الغر�س .
ويجب اأن يودع بالطريقة ذاتها اأي تعديل يطراأ على النظـام التاأ�سي�ســي للنقابــة اأو عــدد 

اأع�ساء هيئتها االإدارية .
املــادة ) 19 (

اأعمالها اليومية وتنفـيذ  اإدارة �سوؤونها وت�سريف  تتولى الهيئة االإدارية للنقابة العمالية 
قرارات جمعيتها العمومية مبا ال يخالف االأنظمة والقوانني املعمول بها والنظام العام ، 

ويجب عليها القيام مبا ياأتي :
1 - اإيداع اأموال النقابة العمالية فـي اأحد امل�سارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .

2 - اإخطار الوزارة �سنويا مبيزانية النقابة العماليــة وح�ساباتهـــا اخلتاميــة معتمــدة 
مــن الهيئــة االإداريــة ، وللنقابــة العماليـة تعيــني مدقــق ح�سابــات متــى اقت�ســت 

ال�سرورة ذلك .
املــادة ) 20 (

يحظر على الهيئة االإدارية للنقابة العمالية القيام باالآتي :
اأوجه ا�ستثمار غري  اأو فـي  اأموال النقابة العمالية فـي م�ساربات مالية  1 - ا�ستثمار 

اآمنة ، اأو تتعار�س مع اأهدافها اأو اأغرا�سها .
2 - ممار�سة العمل ال�سيا�سي اأو اأي ن�ساط غري حمدد فـي نظامها التاأ�سي�سي .
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 ، الوزارة  وموافقة  العام  االحتاد  مع  التن�سيق  بعد  اإال  الو�سايا  اأو  الهبات  قبول   -  3
ويجب اأن تكون هذه الهبات والو�سايــا غيــر م�سروطـــة وال تتعــار�س مـع اأهـداف 

واأغرا�س العمل النقابي والقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة . 

4 - التنازل عن اأموالها عينا اأو نقدا اإال بعد موافقة الوزارة . 

5 - الن�سر اأو االإدالء بت�سريح فـي ال�سحف اأو غريها من الو�سائل االإعالمية اأو و�سائل 
التوا�سل االجتماعــي اإذا كان من �ساأنه االإ�سـرار بامل�سلحـة العامــة للدولــة .

 الف�ســل الثالــث

االحتــاد العمالــي

املــادة ) 21 (

يجوز للنقابة العمالية بعد موافقة اأغلبية اأع�ساء جمعيتها العمومية ، الدخول فـي احتادات 
عمالية مع نقابات عمالية اأخرى تعمل فـي نف�س القطاع بعد ا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل 

فـي الوزارة .
املــادة ) 22 (

تتقدم النقابات العمالية الراغبة فـي ت�سكيل احتاد عمايل بطلب ت�سجيلــه اإلــى املديريــة ، 
على اأن ي�ستمل الطلب على االآتي :

1 - اال�سم املقرتح لالحتاد العمايل .

2 - نطاق ن�ساط االحتاد العمايل وعنوانه .

3 - حم�سر االجتماع الذي تقرر فـيه اإن�ساء االحتاد العمايل .

4 - ك�سف باأ�سماء النقابات العمالية املوؤ�س�سة لالحتاد العمايل ، علــى اأال يقــل عددهــا 
عن )5( خم�س نقابات ، واأن يكون م�سدقا عليه من املديرية .

5 - م�سروع النظام التاأ�سي�سي لالحتاد العمايل .

وحترر املديرية حم�سرا باإيداع الطلب ومرفقاته ، وت�سلم �سورة من املحـ�سر اإلــى املمثــل 
القانوين للموؤ�س�سني .
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املــادة ) 23 (

يجوز للمديرية اأن تطلب خـالل )30( ثالثــني يومــا مــن تاريـــخ ا�ســـتالم طلـــب الت�سجيــل 
اأي معلومات اإ�سافـية تراها �سرورية الإيداع الطلب ومرفقاته واإمتام الت�سجيل .

وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات ، تبداأ املدة املقررة الإمتام اإجراءات الت�سجـيل مــن تاريــخ 
ورود املعلومات املطلوبة ، ويعد م�سي )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفــيا 

دون اإمتام اإجراءات الت�سجيل مبثابة رف�س �سمني للطلب .
وللممثل القانوين للموؤ�س�سني االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض اإلى اللجنة امل�ستقلة املن�سو�ض عليها فـي املادة )6( من هذا النظام .

املــادة ) 24 (

تقوم الوزارة بن�سر اإعالن ت�سجيل االحتاد العمايل فـي اجلريدة الر�سمية ، ويجــوز لذوي 
ال�ســـاأن االعتـــرا�س علـــى طلــب الت�سجــــيل خـــالل )30( ثالثـــني يومـــا مـــن تاريــخ الن�ســر 
امل�ستقلة  اللجنة  اإلى  االعرتا�ض  ويقدم   ، له  املوؤيدة  االأ�سباب  باالعرتا�ض  يرفق  اأن  على 

املن�سو�س عليها فـي املادة )6( من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل ، ت�سدر الوزارة �سهادة الت�سجيل خالل 

)60( ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�سر . 

املــادة ) 25 (

يرتتب على ت�سجيل االحتاد العمايل متتعه بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة .

املــادة ) 26 (

ميار�س االحتاد العمايل فـي القطاع املنتمي اإليه االخت�سا�سات االآتية :
1 - حت�سيل ر�سوم االن�سمام واال�سرتاكات املقررة للع�سوية واإدارة ممتلكاته .

2 - دعـــم التعـــاون بــني النقابــات العماليــة املن�سمة اإليه والوزارة واأ�سحاب االأعمال 
واالحتاد العام اإذا كان من�سما اإليه .

3 - امل�ساركة فـي املجال�س واللجان املعنية ب�سوؤون العمل والعمال بالتن�سيق مع االحتاد 
العام اإذا كان من�سما اإليه .
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4 - النظر فـي طلب اإيقاف اأع�ساء الهيئات االإدارية للنقابات العمالية املن�سمة اإليه 
وفقا ملا ين�س عليه النظام التاأ�سي�سي للنقابة العمالية .

5 - امل�ساركة فـي و�سع اخلطط والربامج العمالية واملفاو�سة اجلماعية مع اجلهات 
املخت�سة .

6 - النظر فـي امل�سائل التي حتال اإليه من الهيئات االإدارية للنقابات العمالية املن�سمة 
اإليه واالحتاد العام اإذا كان من�سما اإليه .

املــادة ) 27 (

يكون لالحتاد العمايل نظام تاأ�سي�سي يت�سمن االأحكام االأ�سا�سية لتنظيم عمله ، وعلى االأخ�س 
ما ياأتي :

1 - ا�سم وعنوان االحتاد العمايل ومن ميثله قانونا .

2 - اأهداف االحتاد العمايل ونظام العمل فـيه وطريقة الت�سويت ونظام االجتماعات 
ونظام اختيار هيئته االإدارية .

ونظـــام  اأع�سائهــا  وواجبات   ، العمالــي  العمومية لالحتاد  اخت�سا�سات اجلمعية   -  3
عملها .

4 - اخت�سا�سات الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل ، وواجبات اأع�سائها ونظام عملها 
واإجراءات حلها .

5 - م�سادر اأموال االحتاد العمايل وكيفـية الت�سرف فـيها والنظام املايل واملحا�سبي 
الذي يتبعه وحتديد اجلهة التي توؤول اإليها اأموال االحتاد عند حله .

6 - حتديد املفو�سني بالتوقيع على ال�سندات املالية .

7 - تنظيم عالقات االحتاد العمايل باجلهات الوطنية احلكومية اأو اخلا�سة ، بالتن�سيق 
مع االحتاد العام اإذا كان من�سما اإليه .

8 - تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .

9 - الهيكـــل التنظيمـــــي لالحتـــاد العمالـــــي .

10 - اإجراءات مراجعة لوائــح االحتــاد العمالــــي .
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11 - اإجراءات م�ساءلة اأع�ساء االحتاد العمايل فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابي 
املن�سوبة اإليهم ، والعقوبات التي توقع عليهم واجلهة املخت�سة بالتحقيـــق وتـــوقيــــع 

العقــوبـــات .

12 - اإجراءات وحاالت حل االحتاد العمايل .

13 - حتديد اأ�س�س واآلية اختيار اأع�ساء جلنة التدقيق الداخلي واخت�سا�ساتها .

وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز اأن يت�سمن النظام التاأ�سي�سي ما يتعار�س مع اأحكام القوانني 
والنظم املعمول بها فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 28 (

ت�سكـــل اجلمعـــية العموميــة لالحتـاد العمايل من كل اأع�ساء الهيئــات االإداريـــة للنقابـــات 
العمالية التي يتكون منها االحتاد العمايل .

املــادة ) 29 (

تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل خالل )90( ت�سعني يوما فـي اأول اجتماع لها 
من بني اأع�سائها )5( خم�سة اأع�ساء لع�سوية هيئتها االإدارية ، وذلك ملدة )4( اأربع �سنوات .
وعلى الهيئة االإدارية فـي اأول اجتماع لها اأن تختار من بني اأع�سائها رئي�ســـا لهـــا ونائبـــا 

للرئي�س واأمينا لل�سر واأمينا لل�سندوق واأمينا م�ساعدا له .
ويكون رئي�س الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل هو املمثل القانوين لالحتاد العمايل اأمام 

الق�ساء وفـي مواجهة الغري .
واإذا خال مكان اأحد اأع�ساء الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل الأي �سبب يحل حمله املر�سح 
التايل له فـي عدد االأ�سوات خالل مدة اأق�ساها )30( ثالثون يوما ، وي�ستكمل هذا املر�سح 

مدة الدورة التي انتخب فـيها .
املــادة ) 30 (

ي�سرتط فـي املرت�سح للهيئة االإدارية لالحتاد العمايل اأن تتوافر فـيه ال�سروط االآتية :
1 - اأن يكون ع�سوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل .

اإليه  املن�ساآت العاملة فـي ذات القطاع املنتمي  اأي من  اأال يكون �ساحب عمل فـي   - 2
االحتاد العمايل .
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املــادة ) 31 (

يجب على الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد خالل )60( 
ال�ستني يوما التي ت�سبق انتهاء مدة الهيئة االإدارية ، وذلك النتخاب اأع�ساء الهيئة االإدارية 
اجلديدة ، وت�سكيل جلنة حت�سريية تخت�ض باتخاذ اإجراءات فتح باب الرت�سح بالتن�سيق 
مع الوزارة واالحتاد العام اإذا كان من�سما له ، وتقوم بكافة االإجراءات التح�سريية الالزمة 
التي ت�سبق االنتخابات وفـي حالة عدم دعوة الهيئة االإدارية للجمعية العمومية لالنعقاد ، 

تنعقد اجلمعية العمومية بقوة القانون .
املــادة ) 32 (

وتنفـيذ  اليومية  اأعماله  وت�سريف  �سوؤونه  اإدارة  العمايل  لالحتاد  االإدارية  الهيئة  تتولى 
قرارات جمعيته العمومية مبا ال يخالف االأنظمة والقوانني والنظام العام ، ويجب عليها 

القيام مبا ياأتي :
1 -  اإيداع اأموال االحتاد العمايل فـي اأحد امل�سارف املحلية املعتمدة بال�سلطنة .

2 - اإخطار الوزارة �سنويا مبيزانية االحتاد العمايل وح�ساباته اخلتامية معتمدة من 
الهيئة االإدارية .

ولالحتاد العمايل تعيني مدقق ح�سابات متى اقت�ست ال�سرورة ذلك ، على اأن حتدد اأتعابه 
الهيئة االإدارية .

املــادة ) 33 (

يحظر على الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل القيام مبا ياأتي :
1 - ا�ستثمار اأموال االحتاد العمايل فـي م�ساربات مالية اأو فـي اأوجه ا�ستثمــار غيــر 

اآمنة ، اأو تتعار�س مع اأهدافه اأو اأغرا�سه .
2 - ممار�سة العمل ال�سيا�سي اأو اأي ن�ساط غري حمدد فـي نظامه التاأ�سي�سي .

3 - قبول الهبات اأو الو�سايا اإال بعد التن�سيق مع االحتـاد العـام اإذا كان من�سمـــا لــه 
وال  م�سروطـــة  غيـــر  والو�سايـــا  الهبـــات  هذه  تكون  اأن  ويجب  الوزارة  ومبوافقة 
تتعار�س مع اأهداف واأغرا�س العمل النقابي والقوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة . 

4 - التنازل عن اأمواله عينا اأو نقدا اإال بعد موافقة الوزارة . 
5 - الن�سر اأو االإدالء بت�سريح فـي ال�سحف اأو غريها من الو�سائل االإعالمية اأو و�سائل 

التوا�سل االجتماعي اإذا كان من �ساأنه االإ�سرار بامل�سلحة العامة للدولة .
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الفـ�ســـل الرابـــع

االحتــاد العـــام

املــادة ) 34 (

وامل�سجلة  اإليه  املن�سمة  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابات  من  العام  االحتاد  يتكون 
لدى الوزارة .

املــادة ) 35 (

تتقدم النقابات واالحتادات العمالية الراغبة فـي تاأ�سي�س االحتــاد العــام بطلـــب ت�سجيلــه 
اإلى املديرية ، على اأن ي�ستمل الطلب على االآتي :

1 - عنوان االحتاد العام .

2 - حم�سر االجتماع الذي تقرر فـيه اإن�ساء االحتاد العام .

3 - ك�سف باأ�سماء النقابات واالحتادات العمالية املوؤ�س�سة م�سدقا عليه من املديرية .

4 - م�سروع النظام التاأ�سي�سي لالحتاد العام .

وحترر املديرية حم�سرا باإيداع الطلب ومرفقاته ، وت�سلم �سورة من املح�سر اإلــى املمثـــل 
القانوين للموؤ�س�سني .

وفـي جميع االأحوال ، على النقابات اأو االحتادات العمالية الراغبة فـي االن�سمام اإلى االحتاد 
العام اإخطار الوزارة بذلك .

املــادة ) 36 (

يجوز للمديرية اأن تطلب خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستالم طلب ت�سجيل االحتاد 
العام اأي معلومات اإ�سافـية تراها �سرورية الإيداع الطلب ومرفقاته واإمتام الت�سجيل .

وفـي حالة طلب ا�ستيفاء معلومات ، تبداأ املدة املقررة الإمتام اإجراءات الت�سجيل من تاريخ 
ورود املعلومات املطلوبة ، ويعد م�سي )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب م�ستوفـيا 

دون اإمتام اإجراءات الت�سجيل مبثابة رف�س �سمني للطلب .
وللممثل القانوين للموؤ�س�سني االعرتا�ض على رف�ض الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة .
ويقدم االعرتا�ض اإلى اللجنة امل�ستقلة املن�سو�ض عليها فـي املادة )6( من هذا النظام .
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املــادة ) 37 (

لذوي  ويجوز   ، الر�سمية  اجلريدة  فـي  العام  االحتاد  ت�سجيل  اإعالن  بن�سر  الوزارة  تقوم 
ال�ساأن االعرتا�ض على طلب الت�سجيل خالل )30( ثالثني يوما من تاريــخ النــ�سر علـــى اأن 
يرفق باالعرتا�ض االأ�سباب املوؤيدة له ، ويقدم االعرتا�ض اإلى اللجنة امل�ستقلة املن�سو�ض 

عليها فـي املادة )6( من هذا النظام .
وفـي حالة عدم وجود اعرتا�ض على طلب الت�سجيل ، ت�سدر الوزارة �سهادة الت�سجــيل خــالل 

)60( ال�ستني يوما التالية لتاريخ الن�سر .
املــادة ) 38 (

يرتتب على ت�سجيل االحتاد العام متتعه بال�سخ�سية االعتبارية امل�ستقلة .
املــادة ) 39 (

يخت�س االحتاد العام باالآتي :
واإدارة ممتلكاتــه حتــت  املقررة للع�سوية  1 - حت�سيل ر�سوم االن�سمام واال�سرتاكات 

اإ�سراف الوزارة .

2 - متثيل العمال اأمام اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة وفـي املجال�س واللجان املعنية 
ب�سوؤونهم .

 ، والدولية  واالإقليمية  املحلية  واملوؤمترات  االجتماعات  فـي  ال�سلطنة  عمال  متثيل   -  3
ال�سلطنــة ثالثيــا باحلكومــة والعمــال واأ�سحــاب  واالجتماعات التي متثــل فـيهــا 

االأعمال على امل�ستويات املحلية واالإقليمية والدولية .

والتقــدم  التطويـــر  فــــي  دوره  ، وتعظيـــم  العمــل وتعزيــز مفاهيمــه  تر�سيــخ قيم   -  4
االجتماعي واالقت�سادي .

5 - رفع امل�ستوى الثقافـي واالجتماعي للعمال ، وتنمية الوعي العمايل باأهمية االلتزام 
بتدابري وا�سرتاطات ال�سالمة وال�سحة املهنية من اأجل تاأمني وحماية بيئة العمل 

وحماية العمال واملن�ساآت .

 ، املهني  ورفـــع م�ستواهــم   ، العمال وتطوير قدراتهم  تنمية مهارات  العمل على   -  6
وحت�سني �سروط وظروف عملهم على نحو يوفر بيئة �ساحلــة للعمـــل ، ويحـــقق 

اال�ستقرار فـي مواقعه .
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7 - ال�سعي اإلى تعزيز احلوار والت�ساور بني اأطراف االإنتاج الثالثة .

8 - حتديــد احلـد االأق�ســى لر�ســوم االن�سمــام واال�سرتاكــات ال�سنويــة فـــي ع�سويـــة 
النقابات واالحتادات العمالية املن�سمة اإليه .

9 - اختيار النقابات واالحتادات التي ميكنها اإر�سال ممثليها حل�سور املوؤمترات .

10 - النظـــر فـــي طلـــب اإيقــاف اأع�ســاء الهيـئات االإدارية للنقابات واالحتــادات العماليــة 
وفقا ملا ين�س عليه النظام التاأ�سي�سي لتلك النقابات واالحتادات العمالية .

11 - التن�سيق بني النقابات واالحتادات العمالية ومعاونتها فـي حتقيق اأهدافها .

واالحتادات  للنقابات  واالإدارية  املالية  الداخلية  للوائح  ا�سرت�سادية  - و�سع مناذج   12
العمالية املن�سمة اإليه .

13 - امل�ساركة فـي و�سع اخلطط والربامج العمالية مع اجلهات املخت�سة .

14 - النظـــر فــــي امل�سائـــل التــي حتــال اإليه من الهيئات االإدارية للنقابات واالحتادات 
العمالية .

املــادة ) 40 (

يكون لالحتاد العام نظام تاأ�سي�سي يت�سمن االأحكام االأ�سا�سية لتنظيم عمله ، وعلى االأخ�س 
ما ياأتي :

1 - ا�سم وعنوان االحتاد العام ومن ميثله قانونا .

2 - اأهداف االحتاد العام ونظام العمل فـيه وطريقة الت�سويت ونظام االجتماعات .

3 -  اخت�سا�سات اجلمعية العمومية لالحتاد العام وواجبات اأع�سائها ونظام عملها .

4 - اخت�سا�سات جمل�س اإدارة االحتاد العام وواجبات اأع�سائه ونظام عمله .

5 - اخت�سا�سات هيئة املكتب االإداري ونظام اختيار اأع�سائها وواجباتهم ونظام عملها .

6 - م�ســـادر اأمـــوال االحتــاد العـام وكيفـيـة الت�سرف فـيها والنظــام املالــي واملحا�سبــي  
الذي يتبعه .

7 - حتديــد املفو�سيـــن بالتوقيع علــى ال�سنـدات املـــاليــة .
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8 - تنظيم عالقات االحتاد العام باجلهات الوطنية احلكومية اأو اخلا�سة ،  واملنظمات 
العماليـــة االإقليميـة والدوليــــة .

9 - تعزيز احلوار االجتماعي مع اجلهات املعنية .

10 - الهيكل التنظيمــــي لالحتـــاد الـعام .

11 - اإجراءات مراجعة لوائح االحتاد العام .

12 - اإجراءات م�ساءلة اأع�ساء اجلمعية العمومية لالحتاد العام واأع�ساء جمل�س اإدارته 
فـي املخالفات املرتبطة بالعمل النقابـي املن�سوبـة اإليهــم ، والعقوبــات التــي توقــع 

عليهم واجلهة املخت�سة بالتحقيق وتوقيع العقوبات .

وال يجوز اأن يت�سمن النظام التاأ�سي�سي ما يتعار�س مع اأحكام القوانني والنظم املعمول بها 
فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 41 (

، و)2(  نقابة عمالية  العام من )2( ع�سوين من كل  العمومية لالحتاد  تتكون اجلمعية 
ع�سوين من كل احتاد عمايل من�سمني لالحتاد العام  ، تختارهما الهيئة االإدارية للنقابة 

العمالية اأو االحتاد العمايل .
املــادة ) 42 (

ي�سرتط فـيمن يرت�سح لرئا�سة اأو ع�سوية جمل�ض اإدارة االحتاد العام ما ياأتي :
1 - اأن يكون عماين اجلن�سية .

2 - اأال يقل �سنه عــن )25( خمـ�ض وع�سريــن �سنــة فــي تاريــخ تقديـــم طلـــب الرت�سيـــح ، 
واأن يكون متمتعا باالأهلية الكاملة .

3 - اأن يكون ع�سوا فـي اجلمعية العمومية لالحتاد العام .

4 - اأال يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة مقيدة للحرية فـي جرمية خملة 
بال�سرف واالأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

5 - اأال يكون قد ثبت ممار�سته اأفعاال تخل باأمن البالد اأو الوحدة الوطنية اأو مب�سالح 
ال�سلطنة .
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اأو االحتاد  اأكمل فـي ع�سويته باجلمعية العمومية للنقابة العمالية  اأن يكون قد   - 6
العمايل اأو االحتاد العام الذي ميثله مدة )4( اأربع �سنوات من تاريخ ان�سمامه للع�سوية .

7 - اأن يكون من�سما لنقابة عمالية اأو احتاد عمايل م�سى على ان�سمامهما لالحتاد 
العام ما ال يقل عن )1( عام واحد .

8 - اأال يكون �ساحب عمل فـي اأي من�ساأة .

اأو بع�ض �سلطات  املفو�سني فـي ممار�سة كل  اأو  املخت�سني  العاملني  اأال يكون من   -  9
�ساحب العمل اأيا كان نوعها ، وذلك خالل فرتة مبا�سرته لهذه ال�سلطات .

وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز الرت�سح لرئا�سة جمل�ض االإدارة وع�سوية املجل�ض معا فـي ذات 
الدورة االنتخابية .

املــادة ) 43 (

ال يجوز اجلمع بني الع�سوية فـي الهيئة االإدارية لالحتاد العمايل والع�سوية فـي جمل�ض 
اإدارة االحتاد العام .

املــادة ) 44 (

، رئي�ض  اأع�سائها  اأول اجتماع لها من بني  تنتخب اجلمعية العمومية لالحتاد العام فـي 
اأربع  اآخرين لع�سوية املجل�ض ملدة )4(  اأع�ساء  ، و)10( ع�سرة  العام  اإدارة االحتاد  جمل�ض 

�سنوات .
بـــني  اأع�ساء هيئة املكتــب االإداري مـــن  اأول اجتماع له اختيار  ويتولى جمل�ض االإدارة فـي 

اأع�سائه وعددهم )4( اأربعة اأع�ساء ، ويرتاأ�سهم رئي�ض جمل�ض االإدارة .
وعلى رئي�ض جمل�ض االإدارة اأن يختار من بني اأع�ساء املكتب االإداري نائـــبا له يحـــل حمـــله 
فـي رئا�سة جمل�ض االإدارة ورئا�سة هيئة املكتب االإداري فـي حال غيابه اأو خـــلو من�سبه الأي 

�سبب كان .
واإذا خال مكان ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�ض االإدارة الأي �سبب كان ، يحل حمله املر�سح 
التايل له فـي ترتيب عدد االأ�سوات ، على اأن ي�ستكمل هذا املر�سح املدة املقررة للدورة التي 

مت انتخابه فـيها .
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املــادة ) 45 (

خم�س�ساتــه  وحتديــد  لالحتــاد  عــام  مديـر  تعـــيني  الـــعام  االحتـــاد  اإدارة  جملــــ�س  يتولـــى 
واخت�سا�ساته املالية واالإدارية .

املــادة ) 46 (

العـــام كافـــة ال�سالحـــيات الالزمـــة لالإ�ســـراف والرقابـــة واملتابعـــة  اإدارة االحتـــاد  ملجلــ�س 
على ممار�سة االحتاد العام الخت�سا�ساته وحتقيق اأهدافه ، وعلى االأخ�س ما ياأتي :

1 - متابعة قرارات اجلمعية العمومية والعمل على تنفـيذها .

2 - العمـــل علــى حتقيــق مبـــادئ واأهـــداف االتـحاد العام املن�سو�س عليها فـي النظام 
التاأ�سي�سي .

3 - اعتماد الهيكل التنظيمي واالأنظمة واللوائح التنظيمية واالإدارية واملالية لالحتاد 
العام .

4 -  اعتماد املوازنة ال�سنوية واحل�سابات اخلتامية املدققة .

5 - البت فـي التظلمات املتعلقة بطلبات ان�سمام االأع�ساء اجلدد من النقابات العمالية 
واالحتادات العمالية التي حتال اإليه من االإدارة التنفـيذية .

6 - ت�سكـــيــل جلـــان مـــن املخت�ســـني فــي خمتلـــف املجــــاالت القانونــية واالقت�ساديــة 
والتنظيمية من بني اأع�سائه اأو مـن الهياكــل النقابـــية االأخـــرى فـــي االتــحاد العــام 

اأو من اخلرباء ، والتي ت�سهم فـي حتقيق اأهداف االحتاد .

املعرو�سة  املقرتحات  ومناق�سة   ، العمالية  باملطالب  املتعلقة  املو�ســوعات  درا�ســـة   -  7
عليه ، واتخاذ القرارات املنا�سبة فـي �ساأنها .

8 - امل�ساركة فـي اللجان والهيئات التي ت�سكلها احلكومة ملعاجلة ق�سايا العمل والعمال .

العمالية  العام فـي ع�سوية االحتادات  ان�سحاب االحتاد  اأو  املوافقة على ان�سمام   - 9
واملنظمات االإقليمية والدولية بالتن�سيق مع الوزارة .

10 - ا�ستعرا�س تقارير جلنة التدقيق الداخلي ، وو�سع احللول املنا�سبة ملا يرد فـيها 
من مقرتحات وتو�سيات .
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11 - البت فـي امل�سائل التي تعر�س عليه فـيما يتعلق بالعاملني فـي االإدارة التنفـيذية .

12 - اأي اأعمال اأخرى من �ساأنها حتقيق اأهداف االحتاد .

املــادة ) 47 (

يجتمع جمل�س اإدارة االحتـاد الـعام بدعـــوة من رئيـــ�سه اأو نائــب الرئيـــ�س فــي حالـــة غيابـــه 
بح�سور  املجل�س �سحيحا  اجتماع  ويكون   ، اخت�سا�سه  لديه من ممار�ســـة  مانع  اأو وجود 
اأغلبـــية اأع�سائـــه ، علــى اأن يكــون من بينهــم الرئيــ�س اأو نائبـه ، وي�سدر املجل�س قراراته 
، وعـــند ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه  اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين  باأغلبية 

رئي�س االجتــماع .
املــادة ) 48 (

رئي�س جمل�س اإدارة االحتاد العام هو املمثل القانوين لالحتاد العام وله فـي ذلك ما ياأتي :
1 - رئا�سة اجتماعات جمل�س اإدارة االحتاد العام واجتماعات اجلمعية العمومية .

2 - متثيل االحتاد العام اأمام اجلهات الر�سمية والق�سائية والهيئات واملنظمات املحلية 
والعربية والدولية ومع الغري .

3 - االإ�سراف العام على جميع اأعمال االحتاد العام .

املــادة ) 49 (

يحظر على جملـــ�س اإدارة االحتـاد العام القيام باالآتي :
1 -  ا�ستثمار اأموال االحتاد العام فـي م�ساربات مالية اأو فـي اأوجه ا�ستــثمار غري اآمـــنة ، 

اأو تتعار�س مع اأهدافه اأو اأغرا�سه .

2 -  ممار�سة العمل ال�سيا�سي اأو اأي ن�ساط غري حمدد فـي نظامه التاأ�سي�سي .

3 - قبول الهبات اأو الو�سايا اإال مبوافقة الوزارة ، ويجب اأن تكون هذه الهبات والو�سايا 
غري م�سروطة وال تتعار�س مع اأهداف واأغرا�س العمل النقابي والقوانني املعمول 

بها فـي ال�سلطنة . 

4 - التنازل عن اأمواله عينا اأو نقدا اإال بعد موافقة الوزارة .

5 - الن�سر اأو االإدالء بت�سريح فـي ال�سحف اأو غريها من الو�سائل االإعالمية اأو و�سائل 
التوا�سل االجتماعي اإذا كان من �ساأنه االإ�سرار بامل�سلحة العامة للدولة .

-28-



اجلريدة الر�سمية العدد )1269(

الف�ســـل اخلامــ�س

انتهــاء الع�سويــة و�سقوطـــها

املــادة ) 50 (

تنتهي الع�سوية فـي النقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو االحتاد العام فـي اإحدى احلاالت 
االآتية :

1 - اال�ستقالة اأو االن�سحاب .

2 - فقد �سرط من �سروط الع�سوية .

3 - انتهاء عالقته بالعمل فـي املن�ساأة .

4 - الوفاة .

5 - الف�سل من الع�سوية .

املــادة ) 51 (

ال يجوز ف�سل ع�سو اجلمعية العمومية اإال باأغلبية ثلثي اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة 
العمالية اأو االحتاد العمايل اأو جمل�س اإدارة االحتاد العام ، وذلك فـي حالة خمالفته الأحكام 

قانون العمل والقرارات الوزارية املنفذة له املتعلقة بالعمل النقابي .
املــادة ) 52 (

يتعني قبل الف�سل من الع�سوية اإخطار الع�سو كتابة مبا هو من�سوب اإليه ، وحتديد موعد 
ل�سماع اأقواله وحتقيق دفاعه بعد )15( خم�سة ع�سر يوما على االأقل من تاريخ اإخطاره ، فاإذا 
تغيب الع�سو عن احل�سور دون عذر مقبول اأو امتنع عن االإدالء باأقواله ، جاز اال�ستمرار 
فـي التحقيق واتخاذ اإجراءات الف�سل وفق اأحكام النظام التاأ�سي�سي لكل نقابة عمالية اأو 

احتاد عمايل اأو االحتاد العام .
املــادة ) 53 (

ال�سادر بالف�سل خالل )15( خم�سة  بالقرار  املف�سول عن ع�سويته  الع�سو  اإخطار  يجب 
ع�سر يوما من تاريخ �سدوره مع ذكر االأ�سباب ، واإخطار الوزارة بقرار الف�سل كما يخطر 

االحتاد العام فـي حال كان الف�سل من االحتاد العمايل اأو النقابة العمالية .
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املــادة ) 54 (

ت�سقط ع�سوية اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو ع�سو جمل�س 
اإدارة االحتاد العام بقرار من الهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو جمل�س 

اإدارة االحتاد العام فـي اأي من احلالتني االآتيتني :
ي �ضـــرط مــن �ضـــروط الرت�ضــح لع�ضويــة الهيئــة الإداريــة للنقابــة العماليــة  1 - فقـــد اأ

اأو االحتاد العمايل اأو جمل�س اإدارة االحتاد العام .

2 - فقد ع�سويته من اجلمعية العمومية املنتمي اإليها .

املــادة ) 55 (

، وحتديد موعد  اإليه  الع�ضو كتابة مبا هو من�ضوب  اإخطار  الع�ضوية  اإ�ضقاط  يتعني قبل 
ل�ضماع اأقواله وحتقيق دفاعه بعد )15( خم�ضة ع�ضر يوما على الأقل من تاريخ الإخطار ، فاإذا 
تغيب الع�ضو عن احل�ضور دون عذر مقبول اأو امتنع عن الإدلء باأقواله ، جاز ال�ضتمرار 

فـي التحقيق واتخاذ اإجراءات الإ�ضقاط .

املــادة ) 56 (

يجب اإخطار الع�ضو امل�ضقطة ع�ضويته بالقرار ال�ضادر بالإ�ضقاط خالل )15( خم�ضة ع�ضر 
يوما من تاريخ �ضدوره مع ذكر الأ�ضباب ، وتخطر الوزارة اإذا كان القرار �ضادرا من النقابة 
اأو الحتاد العمايل اأو الحتاد العــام ، كمـــا يخطـــر الحتـــاد العـــام اإذا كـــان القـــرار �ضـــادرا 

من النقابة اأو االحتاد العمايل .
الف�ســل ال�ســاد�س

اأحكــام عامــة وختاميــة

املــادة ) 57 (

يلتزم �ضاحب العمل بت�ضهيل عمل النقابات والحتادات العمالية ، والحتاد العام ، وعليه 
فـي �ضبيل حتقيق ذلك ، تفريغ اأع�ضاء هيئاتها الإدارية اأو هيئة املكتب بح�ضب الأحوال ، 

وذلك على النحو الآتي :
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اأول : تفريغ اأع�ساء الهيئة الإدارية للنقابات العمالية :
1 - يفرغ من العمل اأحد اأع�ساء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره الهيئة 
 ، ، وباأجر �سامل  الأ�سبوعني  النقابي يوم عمل واحدا فـي  العمل  الإدارية لأداء 
اأقـــل  وذلــك فـــي املن�ســـاآت التـــي يكـــون عــدد اأع�ســـاء اجلمعــية العموميـــة فـيـــها 

من )100( مائة ع�سو .
2 - يفرغ من العمل اأحد اأع�ساء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره  الهيئة 
الإداريــة لأداء العمـــــل النقابـــي يــــوم عمــــل فــــي الأ�سبـــوع وباأجـــر �سامـــل وذلك 
فـي املن�ســاآت التــي يكــون عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية فـيها من )100( مائة 

ع�سو حتى )300( ثالثمائة ع�سو .
3 - يفرغ من العمل اأحد اأع�ساء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية ممن تختاره  الهيئة 
املن�ساآت  النقابي تفريغا تاما من العمل وباأجر �سامل فـي  الإدارية لأداء العمل 

التي يزيد عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية فـيها على )300( ثالثمائة ع�سو .
ثانيا : يفرغ من العمل رئي�س الحتاد العمايل و)2( ع�سوان من اأع�ساء الهيئة الإدارية 
العمل   عن  تاما  تفريغا  النقابي  العمل  لأداء  الهيئة  تختارهم  العمايل  لالحتاد 

وباأجر �سامل .
ثالثا : يفرغ رئي�س واأع�ساء هيئة املكتب الإداري لالحتاد العام تفريغا تاما وباأجر �سامل .

وفـي جميع الأحوال ، يحتفظ الع�سو النقابي املفرغ من العمل لأداء العمل النقابي 
بكافة حقوقه فـي الرتقيات والعالوات الدورية ، وي�ستثنى املفرغون تفريغا تاما 
�صرف  لنظام  املنظمة  الوزارية  القرارات  فـي  اإليه  امل�صار  الأداء  تقييم  �صرط  من 
العالوة الدورية ، والرتقيات فـي من�ساآت القطاع اخلا�س ، وحت�سب مدة تفرغهم 

من العمل لأداء العمل النقابي �سمن مدة خدمتهم الفعلية .
املــادة ) 58 (

يعفى ذوو الحتياجات اخلا�سة وامل�ساب اإ�سابة عمل ، من �سداد ر�سوم وا�سرتاكات ع�سوية 
النقابة .

املــادة ) 59 (

 ، تن�ساأ جلنة للحوار الجتماعي بني الوزارة وغرفة جتارة و�سناعة عمان والحتاد العام 
ي�سدر بتنظيم اخت�سا�ساتها وقواعد ونظام عملها قرار من الوزير .
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املــادة ) 60 (

يجب على النقابات واالحتادات العمالية واالحتاد العام االلتزام فـيما تقوم به من اأن�سطة 
واأعمال ، وما ت�سدره من لوائح وقرارات ، وما ت�سعه من اأنظمة تاأ�سي�سية وغريها ، باأحكام 

جميع القوانني والنظم والقرارات املعمول بها فـي ال�سلطنة والنظام العام .

املــادة ) 61 (

النقابة  تكون  اأن  يجوز  وال   ، الواحدة  املن�ساأة  فـي  عمالية  نقابة  اأكرث من  اإن�ساء  يجوز  ال 
العمالية ع�سوا فـي اأكرث من احتاد عمايل ، كما ال يجـوز اإن�ســاء اأكثـــر مــن احتـــاد عمالــي 

فـي القطاع الواحد .
املــادة ) 62 (

ال يجـــوز الأي نقابــة عماليـــة اأو احتـــاد عمالـــي االن�ســمام اإلـــى اأي من الهيئات اأو املنظمات 
، دون التن�سيق  اأو موؤمتراتها  اأو براجمها  اأن�سطتها  امل�ساركة فـي  اأو  اأو االحتادات الدولية 

امل�سبق مع االحتاد العام وموافقة الوزارة .

املــادة ) 63 (

حتـــل النقابـــة العماليـــة اأو االحتـــاد العمالـــي اأو االحتـــاد العـــام بقـــرار مـــن الوزيــر فـــي اأي 
من احلاالت االآتية :

اإذا قل عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية للنقابة العمالية عن احلد االأدنى املقرر   - 1
قانونا ، وذلك ما مل ي�ستكمل هذا العدد خالل )6( �ستة اأ�سهر .

2 - اإذا قل عدد اأع�ساء اجلمعية العمومية لالحتاد العمايل عن الن�سف  ، وذلك ما مل 
ي�ستكمل هذا العدد خالل )6( �ستة اأ�سهر .

3 - اإذا تعذر ت�سكيل هيئة اإدارية للنقابة اأو االحتاد العمايل خالل )180( مائة وثمانني 
يوما من تاريخ ت�سجيلها لدى الوزارة اأو من تاريخ انتهاء هيئتها االإدارية ال�سابقة .

4 - اإذا قل اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل عن احلد االأدنى 
املقرر قانونا وذلك ما مل ي�ستكمل هذا العدد خالل )180( مائة وثمانني يوما .

املن�سمة لالحتاد العمايل عن )5( خم�س نقابات  العمالية  النقابات  اإذا قل عدد   - 5
عمالية ما مل ت�ستكمل الع�سوية خالل )6( �ستة اأ�سهر .
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6 - احلاالت التي ين�س عليها النظام التاأ�سي�سي للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل ، 
اأو االحتاد العام ، �سريطة موافقة ثلثي اأع�ساء اجلمعية العمومية ، ويثبت ذلك 

فـي حم�سر كتابي .
7 - اإذا �سدر �سدها حكم نهائي ملخالفة هذا النظام اأو النظام العام .

8 - فـي حالة خمالفتها الأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية املنظمة له و املتعلقة 
بتنظيم املفاو�سات اجلماعية واالإ�سراب ال�سلمي واالإغالق . 

املــادة ) 64 (

يرتتب على احلل ، انق�ساء ال�سخ�سية االعتبارية للنقابـة العماليــة اأو االحتـــاد العمالـــي 
اأو االحتاد العام .

ويتعني ن�سر القرار الوزاري باحلل فـي اجلريدة الر�سمية .

املــادة ) 65 (

تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتاد العام ، باإعداد وحفظ ال�سجالت والدفاتر 
التي يتطلبها ح�سن �سري العمل بها ، واإحكام الرقابة على ن�ساطها واأموالها ، وذلك طبقا 

لل�سروط واالأو�ساع التي ي�سدر بها قرار من الوزير .
العـــام مبوافـــاة  ، تلتزم النقابة العمالية واالحتاد العمايل واالحتــاد  وفـي جميع االأحوال 
الوزارة بكل ما يطراأ على نظامها التاأ�سي�سي من حتديث اأو تعديــل خـــالل )30( ثالثني 

يوما من تاريخ التحديث اأو التعديل .

املــادة ) 66 (

تقوم الوزارة باتخاذ االإجراءات الالزمة فـي حالة وقوع اأي خمالفات الأحكام هذا النظام .

املــادة ) 67 (

ت�سكل جلنة بقرار من الوزير لت�سوية اأي نزاع ين�ساأ عن تطبيق اأحكام هذا النظام بالن�سبة 
للنقابات اأو االحتادات العمالية غري املن�سمة لالحتاد العام ، على اأن ت�سم اللجنة ممثلني 
عن الوزارة وغرفة جتارة و�سناعة عمان واالحتاد العام ، ويحدد القرار اخت�سا�سات اللجنة 

ونظام عملها .
ويخت�س االحتاد العام بت�سوية اأي نزاع ين�ساأ عن تطبيق اأحكام هذا النظام بالن�سبة للنقابات 
اأو االحتادات العمالية املن�سمة اإليه ، وذلك طبقا لالإجراءات التي ي�سعها فـي هذا ال�ساأن .
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الهيئـة العامــة للكهربــاء وامليــاه
قـــرار اإداري

رقــم 2018/1
بتعديـل بـع�ض اأحكـام الئحـة �شـوؤون املوظفـني بالهيئـة العامـة للكهربـاء وامليـاه

اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/92 باإن�ساء هيئة عامة للكهرباء واملياه وتعيني  ا�ستنادا 
رئي�س لها ، 

واإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء واملياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 ، 
واإلـى لئـحة �سوؤون املوظفـني بالهيئــة العامــة للكهربـــاء وامليـــاه ال�ســادرة بالقــــرار الإداري 

رقـــم 2010/2 ، 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة االأولــى

جتـرى التعديـــالت املرفقــة علــى لئحــة �سـوؤون املوظفـني بالهيئــة العامــة للكهربــــاء وامليــــاه 
امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــة

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

املــادة الثالثــة

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

�شدر فـي :   7  مــن ربيـــع االأول 1440هـ
املوافــــق  : 15 مــن نوفمبـــــــــــر 2018م

د.عبـد املـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للكهرباء واملياه
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تعديــالت بعـ�ض اأحكـــام

الئحـة �شـوؤون املوظفـني بالهيئـة العامــة للكهربـاء وامليـاه

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�س املواد )15 ،  96 ،  97  ، 102 ،  103  ، 110 ،  155 ،  واملــادة 186- الفقرة 

الأولى( من لئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�سار اإليها ،  الن�سو�س 

الآتية :

املــادة ) 15 (

تن�ساأ بالهيئة جلنة ل�سوؤون املوظفـني ت�سكل بقرار من رئي�س الهيئة من عدد فردي من 

بت�سكيـل  ال�ســادر  القــرار  ويحــدد   ، رئي�سها  بينهم  )3( ثالثة من  يقل عن  املوظفـني ل 

اللجنة رئي�سها على األ تقل وظيفته عن مدير عام اأو ما يعادلها  ،  كما يحدد اأمــني �سرهــا 

من بني موظفـي اجلهة املخت�سة ب�سوؤون املوظفـني والذي ل يكون له حق الت�سويت . 

املــادة ) 96 (

بدل  ال�سلطنة  داخل  للتدريب  اأو  ر�سمية  مهمة  فـي  املوفد  املوظف  ال�ستحقاق  ي�سرتط 

ال�سفر املن�سو�س عليه فـي املــادة ) 95( من هذه الالئحة ،  اأن تكون امل�سافة بني مقر عمله 

ومكان اأداء املهمة الر�سمية اأو التدريب ل تقل عن )250( كيلومرتا . 

املــادة ) 97 (

مينح املوظف بدل ال�سفر بن�سبة )75%( من البدل املقرر عند الإيفاد فـي مهمة ر�سمية 

اأو للتدريب خارج ال�سلطنة اإذا تكفلت جهة غري عمانية بال�سكن ، وبن�سبة )50%( اإذا كان 

الإيفاد فـي مهمة ر�سمية اأو للتدريب داخل ال�سلطنة .
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املــادة ) 102 (

تكون درجة ال�سفر امل�ستحقة للموظفـني وفقا لالآتي :

درجة رجال الأعمال : لرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة ، ورئي�س الهيئة ، ول�ساغلي  اأ - 

وظائف م�ست�سار ومدير عام اأو من ي�سغــل وظيفــة اإ�سرافـيـــة فـــي حكـــم وظيفـــة 

مدير عام .

 ب - الدرجة ال�سياحية : ل�ساغلي الوظائف الأخرى.  

وي�ستحــق املوظــف مقابــل تذاكــر ال�سفــر نقـــدا اإذا ا�ستخـــدم و�سيلـــة خا�ســـة فــــي ال�سفـــر 

داخل ال�سلطنة .

املــادة )  103 (  

تتحــدد درجة �سفر الأع�ساء فـي الوفود الر�سميــة بالدرجــة امل�ستحقــة للموظــف طبقـــا 

للمادة )102( من الالئحة .

املــادة ) 110 (

ي�سرتط لنقل املوظف اإلى وظيفة اأخرى داخل الهيئة االآتي :

اأن توجد وظيفة �ساغرة .   - 1

اأن يكون النقل بذات الدرجة التي ي�سغلها املوظف .  - 2

اأن تتفـــق طبيعــة عمــل الوظيفــة املنقــول منها املوظف مع طبيعة عمل الوظيفة   - 3

املنقول اإليها ،  واإن اختلفت فـي م�ستوى الواجبات وامل�سوؤوليات .  

املــادة ) 155 (

ي�ستحق املوظف �سنويا اإجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتي :

1- )48( يوما ل�ساغلي الدرجات من)الأولى( حتى )التا�سعة( .

2- )38( يوما ل�ساغلي الدرجات من)العا�سرة( حتى )الثانية ع�سرة( .

3-)30( يوما ل�ساغلي باقي الدرجات .
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املــادة ) 186 ( - الفقرة الأولى

خا�سة  اإجازة  ال�سنة  فـي  مرات  ثالث  اأق�سى  وبحد  طلبه  على  بناء  املوظف  منح  يجوز 

الدرجتني  من  اأقاربه  اأحد  اأو  زوجه  ملرافقة  يوما  ع�سر  خم�سة   )15( ملدة  كامل  براتب 

الأولى والثانية اأو اأحد موظفـي الهيئة املر�سى للعالج خارج ال�سلطنة ،  �سريطة اأن يقدم 

رفق طلبه ما يفـيد الآتي :

مر�س ال�سخ�س املراد مرافقته .  - 1

درجة قرابته بال�سخ�س املري�س املراد مرافقته ،  ما مل يكن اأحد موظفـي الهيئة .  -2 

  ، امل�ست�سفى  فـي  ترقيده  مرافقته  املراد  ال�سخ�س  اإ�سابة  اأو  مر�س  يقت�سي  اأن   - 3

وكانت املرافقة داخل ال�سلطنة بناء على ما تقرره اجلهة الطبية املخت�سة .

املــادة ) 2 ( 

�سوؤون  املــادة )88( من لئحة  الأولى من  الفقرة  نهاية  اإلى  بند جديد برقم )5(  ي�ساف 

املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء واملياه امل�سار اإليها ،  ن�سه الآتي :

األ يكون من الواجبات الوظيفـية للموظف القيام بت�سريف ال�سوؤون الوظيفـية   - 5

للوظيفة املراد تكليفه بها .

املــادة ) 3 (

تلغى الفقرة الثالثة من املــادة ) 95( من لئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة للكهرباء 

واملياه امل�سار اإليها .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1269(
(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿Ó````````YEG
 ΩÉµ`MC’ É`≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á«Hô©dG è``«∏ÿG ∫hó``d ¿hÉ``©àdG ¢ù∏› ∫hó``d ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f) ¿ƒfÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

120733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh ôµ°ùdG hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

 »H ∫EG ∫EG ROƒa ófCG ¢SQƒaÓa ÉLGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óæ¡dG , 411037 - ÊƒH , OQÉj âcQÉe , 621/620/619 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , ¢VƒÿG

120734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh ôµ°ùdG hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

 »H ∫EG ∫EG ROƒa ófBG ¢SQƒaÓa ÉLGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óæ¡dG , 411037- ÊƒH , OQÉj âcQÉe , 621/620/619 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , ¢VƒÿG

وزارة التجــارة وال�صناعـــة
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120883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ,  áæ```jõdG  ¢VGô```ZC’  ∞```¶æe  Ö``«∏M  ,  ¿ƒ``HÉ°U  ,  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,  π«°ù¨dG  ¥ƒë°ùe
 , äÉfGƒ«ë∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y OGƒe , ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 , ¢ù`HÓŸG π«```°ù¨d ™```≤f äGô°†```ëà°ùe , ¿ƒ```HÉ°üdG ø```e ø```FÉéY , AGƒ¡````dG ô```£Y äGOGó```YEG
 ±ÓîH äÉØ¶æe , ™≤ÑdG äÓjõe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d ¢†«Ñe , ±É÷G ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe
 á«```ÑW â°ù```«d  º```Ø∏d ä’ƒ```°ùZ ,  á«Ñ£dG ¢VGôZC’Gh á«©«æ°üàdG  äÉ«∏ª©dG »`a áeóîà°ùŸG
 , äÉØ¶æe , äÉ°VÉ«ÑdG Ò£©àd ¢SÉ«cCG , äÉfGƒ«◊G hCG ¿É°ùfEÓd áëFGôdG äÓjõe , ¢VGôZC’

 . ¢ùHÓŸG π«°ù¨d Ωóîà°ùJ á°ûªbCÓd äÉª©æe

 óàª«d , ƒc ÜhôZ ¢ùjÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH ≠fÉ«é«gR , »à«°S …ƒ°û«d , ¿Éæjƒ°û¨fÉ°T 3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 589 : ºbQ ájÉæH , AÉØ°U AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , ¢VƒÿG

68571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡```LC’G
 áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô```°TE’G)

alamat22.indd   2 11/15/18   12:30 PM
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 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù```«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 á÷É©Ÿ Üƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG ,  ó≤ædG π«é``°ùJ ä’BG  ,  ó≤ædG ™£≤H πª©J

 . ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG

 ì.Ω.Ω óàª«d èæ«àj’ ¢ùcƒ∏«fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY6275 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2011/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

70698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG
 

 Ω.Ω.P.¢T IQÉéà∏d ‹hóÑ©dG ó°TGQ »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 43257 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2011/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat22.indd   3 11/15/18   12:30 PM
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80734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 Í∏dGh  ¢†«ÑdG  ,  ôµ°ùdÉH  áNƒÑ£e  ¬cGƒah  äÉ«Hôeh  (»∏«L)  ΩÓg  ,  Iƒ¡£eh  áØØ›h

 . πcCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh

 óàª«d õàæªà°ùØfG OÉµ°SÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 7329 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

82417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  Iõ¡LCGh  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ```¡LC’  §```æ°Th  Ö```FÉ≤M
 Iõ¡LCGh äÉ«Jƒ°üdGh Qƒ°üdG π«é°ùJ Iõ¡LC’ §æ°Th Ö```FÉ≤M , »````aGôZƒJƒØdG ô```jƒ°üàdGh
 π«é°ùJ ¢UGôbCG §æ°Th áWƒ¨°†ŸG äÉfÉ«ÑdG äÉ¶```aÉ◊ §```æ°Th ÖFÉ≤M , ï°ùædGh ∫É°SQE’G
 áªª°üe §``æ°Th  Ö```FÉ≤M ,  Ö```°SÉë∏d  §``æ°Th  á```LhOõŸG  ôgÉéª∏d  §æ°Th  êhOõe ô¡›h
 ôjƒ°üàdG  äGó©e  πª◊  äGÒeÉµdG  πeGƒM  hCG/h  ƒjó«`a  äGÒeÉc  hCG  äGÒeÉµdG  …ƒëàd
 πªM §æ°Th ÖFÉ≤M , ƒjó«`ØdGh ôjƒ°üàdG äGó©e πª◊ áÑbôdGh ∞àµ∏d •Gô°TCG , ƒjó«`ØdGh
 §FGô°Th  ,  É≤Ñ°ùe  Ió©ŸG  øjõîàdGh  ï°ùædGh  π≤ædG  äÓé°ùe  πª◊  Iõ¡›  hCG  áªª°üe
 ƒjó«`a áWƒ¨°†e ¢UGôbCGh äƒ°Uh ƒjó«`a â«°SÉc §FGô°Th , äƒ°U ƒjó«`a §FGô°Th á«Jƒ°U
 äÉYÉª°S  ,  äÉeGóîà°S’G  IOó©àe áWƒ¨°†e á«ªbQ ¢UGôbCGh  áWƒ¨°†e ¢UGôbCGh  äƒ°Uh
 äÉYÉª°S   á°TÉ°ûdG  äÉYÉª°Sh  äƒ°üdG  ÒÑµàd  äÉYÉª°Sh  ¿PCG  äÉYÉª°Sh  ƒjÒà°S  äÉYÉª°Sh
 Ió```©e hCG  á`````ªª°üe §```æ°Th π```ªM ÖFÉ≤M , á```«°üî°ûdG ƒ```jÎ«°S’G äÉYÉª°Sh ôJƒ«ÑªµdG
 â«°SÉc äÓ¨°ûeh äÓé°ùe , á«ªbôdG á«Jƒ°üdG Iõ¡LC’Gh ƒjó«`ØdG Iõ¡LCG π≤fh øjõîàd
 äÓ¨°ûeh áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G äÓ¨°ûe , â«°SÉc ƒjó«`ØdG äÓ¨°ûeh äÓé°ùeh á«Jƒ°U

alamat22.indd   4 11/15/18   12:30 PM
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 §FGô°ûdG  äÓé°ùeh  äÓ¨°ûe  ,  äÉeGóîà°S’G  IOó©àŸG  á«ªbôdG  ¢UGôbC’G  äÓé°ùeh
 π≤fh øjõîàd Iõ¡› hCG áªª°üe πªM §æ°Th ÖFÉ≤M , ƒjOGôdG Iõ¡LCGh , á«ªbôdG á«Jƒ°üdG
 á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  ádƒªëŸG á«dB’G Ö°SGƒ◊Gh ,  ádƒªëŸG á«ªbôdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 äGóYÉ°ùe  ,  ádƒªëŸG  Ö«°SGƒ◊G  ,  MP4  äÓ¨°ûe  ,  MP3  äÓ¨°ûeh  ,  ádƒªfi  á«ªbQ
 äÉfÉ«ÑdG  π≤f  ¢ù«∏eÉM ,  á«fhÎµdE’G  äGôµØŸG  ,  äÉ«fƒàµd’G  »ª¶æeh ,  á«°üî°T  á«ªbQ
 , ΩGOƒŸG äÓHÉch í«JÉØŸG äÉMƒdh IôcGP ìGƒdCG , äÉ÷É©e , ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dG ä’BG , áWƒ¨°†ŸG
 ∞JGƒ¡dG , á«°üî°ûdG á«≤«°SƒŸG π«é°ùàdGh π«¨°ûàdG Iõ¡LCG , ƒ``jó«`ØdG ∞```JGƒg , äÉ```©HÉ£dG
 ÉgÒZh  ,  á«°üî°ûdG  á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸG  ,  á«ªbôdG  äGÒeÉµdG  ,  äGÒeÉµdG  ,  á«µ∏°SÓdG
 ÖFÉ≤M ,  á«```ªbôdG  IóYÉ°ùª∏d  á«°üî°T  ÖFÉ≤M  ,  Úµ∏¡à°ùª∏d  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  øe
 hCG áªª``°üe ¿ÉàµdG ¿ƒ∏«ædG øjôHƒ«ædG , ó«∏≤àdG hCG »©«Ñ£dG ó∏÷G øe áYƒæ°üe áeõMCGh
 πª°ûJh ádƒªëŸG á«ªbôdG á«Jƒ°üdGh á«eÓYE’G §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe π≤fh øjõîàd Iõ¡›
 áªª°üŸG á«°VÉjôdG áë°ThC’G , á«ªbQ á«°üî°T äGóYÉ°ùeh MP4 `dG h MP3 `dG äÓ¨°ûe
 πª°ûJ »àdGh ádƒªëŸG á«ªbôdG á«Jƒ°üdGh á«eÓYE’G §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe πª◊ Iõ¡éŸGh
 , Ö``àµdG ÖFÉ``≤Mh Ö```«°SGƒ◊G  Ö```FÉ≤M , 4G  `dGh 3G  `dG ÖFÉ≤Mh MP4h MP3 äÓ¨°ûe
 , áYƒæàŸG á«ªbôdG á«Jƒ°üdGh á«eÓYE’G §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe ¥’õf’ áªª°üe ¥’õfG á«£ZCG
 áªª°üe πªM ÖFÉ≤Mh ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG äGQGƒ°ù`°ùcEG , ádƒ``ªëŸG ∞JGƒ``¡dG á«``£ZCGh Ö```FÉ≤M
 ™£bh äGQGƒ°ù`°ùcEGh ¢ùª°ûdG äGQÉ¶æd Iõ¡éŸG hCG áªª°üe πªM ÖFÉ≤M , äGQÉ¶æ∏d Iõ¡›h
 IóMGh IóMƒc ´ÉÑJh Iõ¡›h áªª°üe »g IQƒcòŸG äÉ≤ë∏ŸG ™«ªL) IQƒcòŸG ™∏°ùdG ™«ª÷

 . (iôNC’G äÉÄØdÉH áæª°†àŸG ÒZh 9 áÄØdÉH áæª°†àŸG É¡©«ªLh IQƒcòŸG äÉéàæŸG ™e

 Ω. Ω. P. ¢T É«Lƒdƒæµà∏d ∫Éà«éjO ∞j’ …CG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 128745 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
82472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG 

 
 ∫.Ω.¢T »`aô°üŸG OÉªàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉæÑd , á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/8/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó```∏H ,  2013/6/25 : á````````jƒdhC’G ï```````jQÉJ ,  150929 : á````````jƒdhC’G º``````bQ : á`````````jƒdhC’G ≥`````M

 á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G : á```jƒdhC’G

82473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G á«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG 
 

 ∫.Ω.¢T »`aô°üŸG OÉªàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd , á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/8/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó```∏H ,  2013/6/25 : á````````jƒdhC’G ï```````jQÉJ ,  150929 : á````````jƒdhC’G º``````bQ : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
 á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G : á```jƒdhC’G
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
82474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G á«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG 

 
 ∫.Ω.¢T »`aô°üŸG OÉªàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉæÑd , á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/8/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó````∏H ,  2013/4/18 : á`````jƒdhC’G ï```jQÉJ ,  149752 : á```jƒdhC’G º```bQ : á`````````jƒdhC’G ≥`````M

á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G : á```jƒdhC’G

82475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG

 ∫.Ω.¢T »`aô°üŸG OÉªàY’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd , á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/8/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó````∏H ,  2013/4/18 : á`````jƒdhC’G ï```jQÉJ ,  149752 : á```jƒdhC’G º```bQ : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ª÷G : á```jƒdhC’G
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
85525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 , á«ë°üdG ájÉYôdG , á«ë°üdG õcGôŸG , ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y , ( á«Ñ£dG ) äGOÉ«©dG äÉeóN

 . É¡YGƒfCÉH á«Ñ£dG äGOÉ«©dG äÉeóÿG , á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG

 ì.Ω.¢T »°ùæà∏°ùfƒc »°S …O ¬«L : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , ¿hR ∞«°S 122103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

88722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 . äÉÑcôª∏d äÉ°SGóe , Ö«HÉfCG , äGQÉWEG

 óàª«d õjÎ°SófEG & ôjÉJ ∂L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , 700001 - Éà∏µdƒc , âjÎ°S ¢ShÉg π«°ùfƒc 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
88723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 . äÉÑcôª∏d äÉ°SGóe , Ö«HÉfCG , äGQÉWEG

 óàª«d õjÎ°SófEG & ôjÉJ ∂L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óæ¡dG , 700001 - Éà∏µdƒc , âjÎ°S ¢ShÉg π«°ùfƒc 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

90788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.P.¢T äÉ°†«`Øîà∏d …OƒJ …O õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 41424 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
95226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

 …EG.¢SCG , ¢ùcƒfÉæ«JQÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SEG , áfƒ∏°TôH 08008 - …EG 94 , ¢ùjQófƒd/»°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

115639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 , äÉHhô°ûŸG Ëó≤J º«¶æJ , ä’ƒcÉŸG Ëó≤J º«¶æJ , (∫õædGh ¥OÉæØdG) áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe
 ójhõàdG , ÉjÒàaÉµdG äÉeóN , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG äÉeóN , (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊G äÉeóN
 Ò°†ëàd ójhõàdG äÉeóN , ºYÉ£ª∏d ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH
 ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ìGƒ°ù∏d ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ΩÉ©£dG
 ≥∏©àJ  ájQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  (äÉæ«àfÉµdG)  á∏≤æàŸG  hCG  áàbDƒŸG  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,  ºYÉ£ª∏d
 äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , ΩÉ©£dG Ò°†ëàH ≥∏©àJ ájQÉ°ûà°SG äÉeóN , ΩÉ©£dÉH
 ,  ¥OÉæØdG  äÉeóN ,  (ÜGô°Th ΩÉ©W) áaÉ«°†dG  äÉeóN ,  ΩÉ©£dG Ò°†– , áª©WC’G »¡W
 Ëó≤J , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò°†– , âbDƒŸG õéë∏d ∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóN , ¥OÉæØdG »`a õé◊G
 Ëó≤J , ºYÉ£ŸGh á©jô°ùdG äÉeóÿG ºYÉ£eh , ΩÉ©£dG ∫hÉæJ áMÉ°S »`a ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG
 ÒLCÉJ , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò°†ëàH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , ºYÉ£ŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG
 ºYÉ£e  ,  á«JGòdG  áeóÿG  äÉjÒà«`aÉc  ,  ºYÉ£ŸG  ,  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,  äÉYÉªàL’G  ±ôZ
 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò°†– äÉeóN , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN , á«JGòdG áeóÿG
 ºYÉ£e äÉeóN , áØ«`ØÿG äÉÑ``LƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ`©£dG ÚeCÉ```J  äÉ```eóN
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 øµ°ùdG ,  âbDƒŸG øµ°ùdG õéM , á``àbDƒŸG  áeÉbE’G øcÉeCG  ÒLCÉJ ,  áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J
 , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉfÉ◊G , »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG , âbDƒŸG øµ°ùdG , âbDƒŸG
 , âfÎf’G ÈY áª©WC’G Ö∏W äÉeóN , ó``jhõàdG äÉ```eóN , á```©jô°ùdG áª©``WC’G äÉ```eóN

 . ìGƒ°ùdG ∫RÉæe

 óà«ª«d ∫Éæ«°TÉfÎfG ÜhôZ º«ÁôH GRÓH : º``````````````````````````````````°SÉH
„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ GRÓH …Éµ°S 1 , Îæ°S ójGôJ ódQhh äQƒHôjG , 12-10 â«fƒj : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 „ƒc „ƒg , óæ∏jG ƒàf’ äQƒHôjG ∫Éæ«°TÉfÎfG „ƒc „ƒg

2017/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ƒ°û``fi â```jƒµ°ùH , âjƒµ°ùH , ôFÉ£ØdG , á``J’ƒcƒ°ûdG , âjƒµ°ùÑdG
 õ```HÉîŸG äÉ```jƒ∏M á``°UÉN , iƒ```∏M , (¬cGƒ```ØdÉH ∂``«c) äÉJQƒJ , ∂«c

 , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊Gh á¡cÉØdG iƒ∏M á«°Sƒeh áJ’ƒcƒ°ûdGh Úë£dG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉjƒ∏◊Gh
 . πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH

 »à«cÒ°S º«fƒfCG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z »JEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  - …O »°S ¿ÉØ«∏¡«H äƒªgÉe »∏µ«°ù∏jõ«c »°ù«dÉg Ée »jOƒæ°Sƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ò¡«°ù«ª°SG »°SÉH »Ñ«J 11 : ºbQ GRÓH »JG

2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ∂«c) äÉJQƒJ  ,  ∂«c  ,  ƒ°ûfi âjƒµ°ùH  ,  âjƒµ°ùH  ,  ôFÉ£ØdG  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  ,  âjƒµ°ùÑdG  
 áJ’ƒcƒ°ûdGh Úë£dG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉjƒ∏M á°UÉN , iƒ∏M , (¬cGƒØdÉH
 . πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊Gh á¡cÉØdG iƒ∏M á«°Sƒeh

 »à«cÒ°S º«fƒfCG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z »JEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - …O »°S ¿ÉØ«∏¡«H äƒªgÉe »∏µ«°ù∏jõ«c »°ù«dÉg Ée »jOƒæ°Sƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ò¡«°ù«ª°SG »°SÉH »Ñ«J 11 : ºbQ GRÓH »JG

2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115839 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ∂«c) äÉJQƒJ , ∂«c , ƒ`°ûfi âjƒµ°ùH ,  âjƒµ°ùH ,  ôFÉ£ØdG ,  á```J’ƒcƒ°ûdG ,  â```jƒµ°ùÑdG
 áJ’ƒcƒ°ûdGh Úë£dG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉjƒ∏M á°UÉN , iƒ∏M , (¬cGƒØdÉH
 . πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊Gh á¡cÉØdG iƒ∏M á«°Sƒeh

 »à«cÒ°S º«fƒfCG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z »JEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - …O »°S ¿ÉØ«∏¡«H äƒªgÉe »∏µ«°ù∏jõ«c »°ù«dÉg Ée »jOƒæ°Sƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ò¡«°ù«ª°SG »°SÉH »Ñ«J 11 : ºbQ GRÓH »JG

2018/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 ójQƒJh  ájƒ¡àdGh  ∞«`ØéàdGh  ójÈàdGh  »¡£dGh  QÉîÑdG  ó«dƒJh  áÄaóàdGh  IQÉfEÓd Iõ¡LCG

 . á«ë°üdG ¢VGôZCÓdh √É«ŸG

 ì.Ω.¢T Ú°TGQƒHQƒc É°ûjO : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 124987 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 , Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a º``µëàdG hCG
 »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«```°ù«WÉæ¨e äÉ```fÉ«H äÓeÉM
 á÷É©Ÿ Üƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó``≤ædG π«```é°ùJ ä’BG , ó≤ædG ™£≤H πª©J

. ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG

 ì.Ω.¢T Ú°TGQƒHQƒc É°ûjO : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 124987 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
. AÉÑWCÓd äÉYÉª°S

 »æÑeƒc ΩG …ôK ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 55144 ÉJƒ°ù«æ«e , ∫ƒH âfÉ°S , OhhQ ¿ƒ°Sóg 2501 , Îæ°S ΩG …ôK : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

 ,  á≤dõæŸG ÜGƒHC’G »`a ΩGóîà°SÓd ¿OÉ©ŸG ¿ÉÑ°†b , ÜGƒHCÓd á«fó©e ôWCG  ,  á«HGQO äGôµH
 äGõ«¡Œ (á«FÉHô¡c  ÒZ) ÜGƒHCÓd  ∫ÉØbCG  (ä’BÓd áeóîà°ùŸG  ±ÓîH) á«fó©e äGôµH
 ,  òaGƒæ∏d  áeóîà°ùŸG  á«fó©ŸG  äÉMƒ∏dG  ,  á«fó©ŸG  òaGƒædG  äGQÉWEG  ,  ÜGƒHCÓd  á«fó©e
 äGõ«¡Œ ,  á«dõæŸG  ¿OÉ©ŸG  ¿ÉÑ°†b ,  á«fó©e π°SÓ°S  ,  π°SÓ°ù∏d  á«fó©e áfQÉb  äÓ°Uh
 ∫ÉØbCG , á«fó©e ÒHGƒN , ÜGƒHCÓd á«fó©e ¢†HÉ≤e , IOGóM äÉYƒæ°üe , çÉKCÓd á«fó©e
 áàHÉK ±ô°U á«YhCG , á«fó©e ¢†HÉ≤e , ÜGƒHCÓd á«fó©e äGó°üe (á«FÉHô¡c ÒZ) á«fó©e

 . çÉKCÓd á«fó©e Ö«dGhO , πjOÉæª∏d

 …O »J ∫G á≤«bódG á«fó©ŸG Iõ¡LC’G ™æ°üd …Éà‚hO „hó‚GƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áæjóe , GófGƒ°T á≤£æe , ƒ«d’ ájó∏H , ƒ«d’ AÉæ«e , …Éj ≠fƒL ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒL á©WÉ≤e , ¿É°Tƒa

2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

alamat14.indd   1 11/15/18   1:15 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h
 Íd  ,  ¿ÉÑdCG  äÉéàæe  ,  πcCÓd  á◊É°üdG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  Ö«∏◊G  äÉéàæeh  Ö«∏◊Gh
 ,  Rƒ∏dG  Ö«∏M É¡°SÉ°SCG  äÉéàæe ,  Rƒ∏dG  Ö«∏M ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH  ,  »æ«eƒÑdCG
 ,  Ö«∏◊G  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  (¿ÉÑdCG  äÉéàæe) Ió°ûb ,  ∞ãµe Ö«∏M ,  óæ¡dG  RƒL Ö«∏M
 ¥ƒØfl , Ö«∏◊G  äÉHhô°ûe ,  Íd ,  (Í∏dG  øe Ühô°ûe) ¢ù«eƒc ,  (QGƒa ÜGô°T) Ò`Øc
 ,  ÊGOƒ°ùdG  ∫ƒØdG  Ö«∏M  ,  ¿Éaƒ°ûdG  Ö«∏M  ,  Ö«∏◊G  IÒªN  ,  Ö«∏◊G  πFGóH  ,  Ö«∏◊G
 . á¡µæŸG Ö«∏◊G äÉHhô°ûe , ¬µæŸG Ö«∏◊G , Éjƒ°üdG Ö«∏M , RQC’G Ö«∏M , ∞ØéŸG Ö«∏◊G

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 ≈æÑŸG áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉ£dG , 108 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

118746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h
 Íd  ,  ¿ÉÑdCG  äÉéàæe  ,  πcCÓd  á◊É°üdG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  Ö«∏◊G  äÉéàæeh  Ö«∏◊Gh
 ,  Rƒ∏dG  Ö«∏M É¡°SÉ°SCG  äÉéàæe ,  Rƒ∏dG  Ö«∏M ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH  ,  »æ«eƒÑdCG
 ,  Ö«∏◊G  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  (¿ÉÑdCG  äÉéàæe) Ió°ûb ,  ∞ãµe Ö«∏M ,  óæ¡dG  RƒL Ö«∏M
 ¥ƒØfl , Ö«∏◊G  äÉHhô°ûe ,  Íd ,  (Í∏dG  øe Ühô°ûe) ¢ù«eƒc ,  (QGƒa ÜGô°T) Ò`Øc
 ,  ÊGOƒ°ùdG  ∫ƒØdG  Ö«∏M  ,  ¿Éaƒ°ûdG  Ö«∏M  ,  Ö«∏◊G  IÒªN  ,  Ö«∏◊G  πFGóH  ,  Ö«∏◊G
 . á¡µæŸG Ö«∏◊G äÉHhô°ûe , ¬µæŸG Ö«∏◊G , Éjƒ°üdG Ö«∏M , RQC’G Ö«∏M , ∞ØéŸG Ö«∏◊G
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 ≈æÑŸG áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉ£dG , 108 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U
2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h
 Íd  ,  ¿ÉÑdCG  äÉéàæe  ,  πcCÓd  á◊É°üdG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  Ö«∏◊G  äÉéàæeh  Ö«∏◊Gh
 ,  Rƒ∏dG  Ö«∏M É¡°SÉ°SCG  äÉéàæe ,  Rƒ∏dG  Ö«∏M ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH  ,  »æ«eƒÑdCG
 ,  Ö«∏◊G  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  (¿ÉÑdCG  äÉéàæe) Ió°ûb ,  ∞ãµe Ö«∏M ,  óæ¡dG  RƒL Ö«∏M
 ¥ƒØfl , Ö«∏◊G  äÉHhô°ûe ,  Íd ,  (Í∏dG  øe Ühô°ûe) ¢ù«eƒc ,  (QGƒa ÜGô°T) Ò`Øc
 ,  ÊGOƒ°ùdG  ∫ƒØdG  Ö«∏M  ,  ¿Éaƒ°ûdG  Ö«∏M  ,  Ö«∏◊G  IÒªN  ,  Ö«∏◊G  πFGóH  ,  Ö«∏◊G
 . á¡µæŸG Ö«∏◊G äÉHhô°ûe , ¬µæŸG Ö«∏◊G , Éjƒ°üdG Ö«∏M , RQC’G Ö«∏M , ∞ØéŸG Ö«∏◊G

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 ≈æÑŸG áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉ£dG , 108 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

alamat14.indd   3 11/15/18   1:15 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 ¬cGƒa äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG
 á¡µæŸG äÉHhô°ûe πª©d õcôe ¬cGƒa Ò°üY , ‹ƒëµdG ÒZ ¬cGƒØdG QÉàµf ,  á«dƒëc ÒZ
 äÉHhô°ûe ,  ¬cGƒØdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe ,  ¬cGƒØdÉH
 á¡µæŸG äÉHhô°ûŸG , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa
 ΩGóîà°SÓd ¬cGƒa ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdÉH
 , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , äÉHhô°ûªc

 . ¬cGƒØdÉH á¡µæe ájRÉZ äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ äÉHhô°ûe

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 ≈æÑŸG áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉ£dG , 108 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U

2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

118902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 ¬cGƒa äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG
 á¡µæŸG äÉHhô°ûe πª©d õcôe ¬cGƒa Ò°üY , ‹ƒëµdG ÒZ ¬cGƒØdG QÉàµf ,  á«dƒëc ÒZ
 äÉHhô°ûe ,  ¬cGƒØdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe ,  ¬cGƒØdÉH
 á¡µæŸG äÉHhô°ûŸG , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa
 ΩGóîà°SÓd ¬cGƒa ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdÉH
 , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , äÉHhô°ûªc

 . ¬cGƒØdÉH á¡µæe ájRÉZ äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ äÉHhô°ûe
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 ≈æÑŸG áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉ£dG , 108 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 ¬cGƒa äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG
 á¡µæŸG äÉHhô°ûe πª©d õcôe ¬cGƒa Ò°üY , ‹ƒëµdG ÒZ ¬cGƒØdG QÉàµf ,  á«dƒëc ÒZ
 äÉHhô°ûe ,  ¬cGƒØdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe ,  ¬cGƒØdÉH
 á¡µæŸG äÉHhô°ûŸG , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa
 ΩGóîà°SÓd ¬cGƒa ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdÉH
 , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , äÉHhô°ûªc

 . ¬cGƒØdÉH á¡µæe ájRÉZ äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ äÉHhô°ûe

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 ≈æÑŸG áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉ£dG , 108 IóMh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U

2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

alamat14.indd   5 11/15/18   1:15 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. ÚæNóª∏d äÉY’h , ÜÉ≤K Ö∏Y , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , ôFÉé°ùdG , ≠ÑàdG 

 óàª«d èæj ô°ûàµ«`ØfÉe RƒcÉHƒJ (hÉcÉe) ∞«d ¿ódƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG ,hÉcÉe ¬jCG - QófG 3 , …G ƒcƒ∏H 66 ºbQ ¢ùjQhOÉµ°ù«H ¢ShO GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 Ö«HÉ````fC’G , á```«FGƒ¡dG äÉ````LGQódG äGQÉ````WEG , ájQÉædG äÉLGQódG äGQÉWEG , äGQÉ``«°ùdG äGQÉWEG 
 Ö«HÉfC’G  ,  ájQÉædG  äÉLGQódG  äGQÉWE’  á«∏NGódG  Ö«HÉfC’G  ,  äGQÉ«°ùdG  äGQÉWE’  á«∏NGódG

 . äGQÉ«°ùdG á∏éY á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äGQÉWE’ á«∏NGódG

 …O »J ∫G ¿ƒà°ùjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ΩƒKQÉc , …ƒæeGh , OhhQ º«°SÉµà«`a , 7hƒe „ƒ°SGÈæ«°S …ƒ°S 84 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ∏jÉJ , 74130. ¿QƒcÉ°ùJƒeÉ°S

2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

alamat14.indd   6 11/15/18   1:15 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
 ÒZ hCG á«FÉHô¡c äGôØ°T , äGô```Ø°ûdG Ö```∏Y , á````bÓM äGhOCG Ö∏Y , ábÓ◊G äÉ``æ«cÉŸ äGô``Ø°T

 . äGôØ°û∏d äÉæ°ùe , á«FÉHô¡c

 ¬jG ¢SG ¢SQhOÉà°ùjƒc ¿ƒc ∫ÉHƒ∏Z : º``````````````````````````````````°SÉH
ÉªæH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉªæH ,5 ÉªæH , 06748-06-0816 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 Ò°TÉæª∏d ó°†f (ä’BG AGõLCG) ìhGôŸG ¢ûjQ äÓeÉM , ôØM IGOCG , ™«£≤J ä’BG , á«dBG èMÉ°ùe
 , Öjò°ûJ ä’BG , (Úæ°ùJ) áÑdƒd ä’BG (á«dBG äGó©e) •QÉfl , ôØM hCG ô≤f ä’BG (ä’BG AGõLCG)
 (ä’BG AGõLCG) ájôFGO Ò°TÉæe äGôØ°T , äÉææ°ùe ™£b ä’BG (ä’BG AGõLCG) Ò°TÉæª∏d äGôØ°T
 πª– OóY , Ò`Ø°†àdG IGOCG , (äÉæ«cÉe)Ò°TÉæe , á«Ñ°ûN ∫É¨°TCG äÉæ«cÉe , á«dOÉÑJ Ò°TÉæe
 äÉæ«cÉe , á«YGQR äÉæ«cÉe , ìÉjôdG §«°ûæàd ájhój πªY IGOCG , Éjhój QGóJ »àdG ±ÓîH ó«dÉH

 . á«µ«dhQó«g ájhój äGhOCG , »µ«dhQó«¡dG §¨°†dG , äÉfÉgódG ¢Tôd äÉ°Só°ùe , AÓW

 …O »J ∫G / ƒc ∫ÉjÎ°SófG QÉà°S âjôL ƒgG õ‚Ég : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 è````fÉ«éjGR , ƒ```gG õ```‚Ég , ¿hhR è````fÉ«L , OhQ ¿Gƒ```g ƒ```«L 35 º``bQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH

2018/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat14.indd   7 11/15/18   1:15 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 äÉfGƒ«M , iôNCG äÉÄa »`a ádƒª°ûe ÒZ ∫ÓZh äÉHÉZ äÉéàæeh á«fÉà°ùHh á«YGQR äÉéàæe 
 äÉfGƒ«ë∏d á«FGòZ OGƒe , QƒgRh á«©«ÑW äÉJÉÑfh QhòH , áLRÉW äGhGô°†Nh ¬cGƒa , á«M

 . ´ƒ≤æe Ò©°Th

 Ω.Ω.P πjÓ«`a ƒ°Tƒc IQÉéàdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áj’h , ‹ÉHÉ‚Éfôc , πjÓ«`a ƒ°Tƒc ájÉæH 3/2091 Ü ∑ ájÉæÑdG ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , ’Òc
2018/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

122093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , Ωƒ```◊ äÉ``°UÓN , ó«``°üdG Ωƒ``◊h ø``LGhOh ∑Éª°SCGh Ωƒ◊
 Ö«∏Mh ¢†«H ,  ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ácGƒah äÉ«Hôeh ΩÓg , áNƒÑ£eh áØØ›h Ióª›h

 . πcCÓd á◊É°U ¿ƒgOh äƒjR , ¿ÉÑdCG äÉéàæeh

 Ω.Ω.P πjÓ«`a ƒ°Tƒc IQÉéàdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ‹ÉHÉ‚Éfôc ,  πjÓ«`a  ƒ°Tƒc  ájÉæH  ,  3/2091 Ü ∑  ájÉæÑdG  ºbQ  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , ’Òc áj’h

2018/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat14.indd   8 11/15/18   1:15 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äÉÑcôe , äÓaÉM , äÉæMÉ°T , (äÉ``Ñcôe) á```≤∏¨e äÉæ```MÉ°T , á```«°VÉjQ äGQÉ````«°S , äGQÉ````«°S

 . ájƒL äÉÑcôe , á«FGƒg äÉLGQO , á«FÉHô¡c

  ø°ûjQƒHQƒc RQƒJƒe É«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒc ∫hDƒ«°S ƒL ƒ°Tƒ«°S „hO …Éé¨fÉj 231 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  äÉ````Hhô°ûŸGh ájòZC’ÉH á```≤∏©àŸG  äÉ``ÑcôŸG äÉ```£fi »`a áeó≤ŸG  áFõéàdÉH ™«ÑdG  äÉeóN
 äÉ©«ÑŸG èjhôJ , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ¬≤∏©àŸG ôLÉàŸG »`a áeó≤ŸG áFõéàdÉH ™``«ÑdG äÉ```eóN

 . ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH á≤∏©àŸG ájÉYódG äÉeóNh

   »L CG ∫Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH π«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 - ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   1 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. ≥jô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

 
 óàª«d õjƒdCG ΩƒJCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«°Sƒ«°ûjQƒe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ¢ùjƒd äQƒH , âjÎ°S ÒjOƒH 14 , QhÉJ ≠æ«dÎ°S , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ¢Sƒ«°ûjQƒe
2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 ø```e á```jÉªë∏d á```«fó©ŸG Ò```Z iôNC’G OGƒŸGh ±É«dC’Gh ∂«à°SÓÑdG øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸG
 Ö∏Y , É¡`YGƒfCG ∞∏àfl ≈∏Y OƒbƒdG äÉfGõN »`a QÉ°ûàfE’G á```©jô°S ≥```FGô◊Gh äGQÉ```éØfE’G
 RÉ¨dG  øjõîJh π≤æH  á°UÉÿG øjõîàdG  äÉ``jhÉMh IPC  äÉ```fGõN ,  á```«µ«à°SÓÑdG  …ô```«÷G
 ±É«dC’G øe áYƒæ°üŸG RÉ¨dG øjõîJ äÉfGõNh QÉéØfE’G ™æe áª¶fCG Iõ¡LCÉH IOhõŸGh πFÉ°ùdG
 Oƒ```bƒdG ´Gƒ```fCG ™``«ªL π≤fh ø``jõîàd á``«fó©ŸG ô``«Z ¿ƒ`HôµdG äÉ`fGõNh äÉjhÉMh á«LÉLõdG

 . QÉéØfE’G ™æe Iõ¡LCÉH IOhõŸGh ∫É©à°TEÓd á∏HÉ≤dG äÉéàæŸGh

   óàª«d õjƒdCG ΩƒJCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°Sƒ«°ûjQƒe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¢ùjƒd äQƒH , âjÎ°S ÒjOƒH 14 , QhÉJ ≠æ«dÎ°S , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¢Sƒ«°ûjQƒe
2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   2 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG , äGQÉ¶ædG ôWCG , äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , Ú©dG ∫ÓX , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG 

 . äGQÉ¶ædG Ö∏Y , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG äÉ¶aÉMh Ö∏Y , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG äGQGƒ°ù°ùcG

  …O ¢ûJG »ÑfG …O ¢SG ø°ûjQƒHQƒc ó«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫ÉjÎ°SófEG  ,  …QÉªæ«∏L  Ωƒµ«g  ,  1/20  ƒj  …Ó«fhQƒL  ¿’ÉL19  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe , ¿É°ùMEG ∫hQGO Qƒ‚Ó«°S , Ω’CG √É°T , 40150 , ∑QÉH

2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ájô£Y äƒjR , ô£Y , á«ÑW ÒZ ÚLÉ©e , á«Ñ£dG ÒZ áæjõdGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 , ∞```◊G , ∞```«¶æàdG , »```°üî°ûdG ΩGó``îà°SÓd OGƒ``ŸG ø`e É`gÒZh ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe
 ¢TƒeôdG â«Ñãàd á≤°U’ OGƒe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ≥°UGƒd , π≤°üdGh ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe
 äÉÑWôe , áNƒî«°û∏d IOÉ°†ŸG äÉÁôµdG , π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«æ£b äÉë°SÉe , á«YÉæ°üdG
 äÉÁôc ,  ¢ûªæ∏d  IOÉ°†e äÉÁôc ,  áNƒî«°ûdG  áëaÉµŸ  Ωóîà°ùJ  π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh
 πL , π«ªŒ äÉÁôc , »HGÒKÉehQG äGô°†ëà°ùe , »HGÒKÉehQG âjR , ó«YÉéà∏d IOÉ°†e
 , π«ªéà∏d ∫É°üeCG , π«ªéà∏d Ö«∏M IOÉe , π«ªŒ á©æbCG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ
 ájÉæ©∏d π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ¥ƒë°ùe øe π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Ohóî∏d ôªMCG ΩÓbCG
 º°ù÷G  IQOƒHh  äƒjRh  á«Ñ«∏M  IOÉeh  äÉÑWôeh  äÉÑ∏ëà°ùeh  ¿ƒgOh  äÉÁôch  ∫Éª÷ÉH
 , (π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe) ∞`¶æe Ö«∏Mh º```jôc , á«````ÑW ô`````«¨dG »``∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd
 π«``ªéàdG  äGô```°†ëà°ùeh á«∏«ªŒ äÉÁôch π``«ªéàdG  ¢VGô```ZC’ ø``jƒ∏àdG  äGô``°†ëà°ùe
 π«ªéàdG  ΩÓbCGh  π«ªéàdG  äƒjRh (π«ª``éàdG  äGô```°†ëà°ùe) Ö```«∏Mh ô```©°ûdG  ∞```«`Ø°üJh
 π«````ªéàdG  äGô```°†ëà°ùeh  π```«ªéàdG  äGô```°†ëà°ùe  ¿ƒ```HÉ°Uh  π«```ªéàdG  äGô``°†ëà°ùeh
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ø£≤dG  äGôc  ,  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  ¢ùª°ûdG  øe  ájÉªë∏d  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh
 π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«æ£≤dG »°ü©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äÉYƒª›h á«∏«ªŒ ¢VGôZC’
 ΩGóîà°SÓd  áëFGQ  äÓjõeh  á```«∏«ªŒ  ¢VGô```ZC’  »```æ£≤dG  ±ƒ°üdGh  ø£≤dG  äÉë°SÉeh
 êÉ«µeh  ΩÓbCGh  (Òæ«d  …CG  )  Ú```©dG  πëch  Ëôch  ájô£Y  äƒjRh  (Qƒ£©dG)  »°üî°ûdG
 ΩÓbCGh  ÖLÉ◊G  ΩÓgh ÖLÉ◊G  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh ¿GƒdCGh  Ú©∏d  êÉ«µŸG  äÓjõeh
 ΩGóîà°SÓd ¬LƒdG äÉÁôch (hó°T õjCG) ¿ÉØL’G πXh (Òæ«d …CG ) Ú©dG πëch ÖLGƒ◊G
 ∫ƒ°ùZh  ¬LƒdG  äÉÁôch  ¬LƒdG  ô∏«°ùfƒch  ¬LƒdG  äÉØ¶æeh  á«∏«ªŒ á©æbCGh  »∏«ªéàdG
 äÉÁôch ¢SÉ°SC’G êÉ«cÉeh (áØFGõdG) á«YÉæ°üdG ôaÉXC’Gh ¢TƒeôdGh ¬LƒdG á©æbCGh  ¬LƒdG
 äÉª©æe  ô```©°ûdG ¿Gƒ```dCGh ô```©°ûdG ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùeh  ô©°ûdÉH ájÉæ©dG ô°†ëà°ùeh ájÉæ©dG
 √ÉØ°ûdG º``gôeh ó«``dG ∞``«¶æJh ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh äÉ```Áôch ô```©°û∏d ¿ƒ```HÉ°Uh ô```©°ûdG
 π``FÉ°S ΩÉ```ªM ¿ƒ```HÉ°Uh √É```Ø°ûdG ô```ªMCGh √ÉØ°ûdG ™ª∏eh √É``Ø°ûdG Oó``fih √É``Ø°ûdG Ö``Wôeh
 º``°ù÷Gh ¬``LƒdÉH á``jÉæ©∏d äGô°†ëà°ùŸGh ¬LƒdG IQOƒHh πFÉ°S ¿ƒHÉ°Uh á∏FÉ°ùdG Qƒ£©dGh
 äGô°†ëà°ùŸGh êÉ«cÉe ¢ù°SCGh ôaÉXC’G ájƒ≤àd ∫ƒ°ùZh π«ªéàdG ¢VGôZC’ äGô°†ëà°ùŸGh
 π```«ªŒ äGô```°†ëà°ùeh π```«ªŒ IQOƒ```Hh π«``ªŒ ΩÓ``bCGh êÉ``«µeh π```«ªéàdG OGƒ```e á```dGRE’
 á«LÓY Ò¨dG  ∂«dóàdG πLh äƒjRh äÉÁôch Iôµ°ùeh π«ªéàdG OGƒe ádGRE’ äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉÁôch (π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe) Ö«WôJ äGô°†ëà°ùeh á«Ñ£dG ¢VGôZ’G øe ÉgÒZh
 äGô°†ëà°ùŸGh  (á«∏«ªŒ)  á```ÑWôŸG  á```«eÓ¡dG  OGƒŸGh  (π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe)  Ö«WôJ
 ≥«MÉ°ùeh á«LÓY ô``«Z á```jó∏L ∫É°üeCG  π«∏dG  Ëôch (π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe) áÑWôŸG
 Qƒ£©dGh  á«∏«ªŒ ¢VGôZC’  ¢UÉ``°UôdG  ΩÓ``bCGh  π«ªéàdG  ¢VGôZC’  äƒjRh  á«LÓY ÒZ
 äÉª©æeh äÉØ¶æeh ΩÉªëà°S’G πLh äÉÁôch  ƒÑeÉ°T h π«ªéàdG »`a ΩGóîà°SCÓd π°üeh
 äGô°†ëà°ùe) á```Ñ∏°U IQOƒ```Hh ó```∏é∏d ÆÉ```Ñ°UCGh äÉfƒ∏eh ¬ÑWôe á©æbCGh ∫ƒ°ùZh äÉÁôch
 äGô°†ëà°ùeh ¢ùª°ûdG äÉ«bGhh ™fÉeh Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùeh äÉÁôch (π«ªéàdG
 áëaÉµŸ  ∫ƒ°ùZh  πLh  (π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe)  äÉÑWôeh  ¢ùª°ûdG  øe  á«bGh  äÉÁôch
 ∂Yódh ¬LƒdG ∞¶æe Ö«∏Mh ¬LƒdG IQOƒ```Hh π``ëc ΩÓ```bCGh Ú©dG ∫ƒ°ùZh  ôª©dÉH Ωó≤àdG
 äÉÁôc πµ°T »`a π«ªéàdG OGƒe øe ΩÉª◊G äÉeõ∏à°ùeh ¿ƒHÉ°üdGh ¬LƒdG π°ù¨dh ¬LƒdG
 πjOÉæŸGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™e á∏∏ÑŸG πjOÉæŸGh äGô°†ëà°ùe πµ°T »`a π«ªéàdG OGƒeh
 ô¡£Ã á∏∏Ñe πjOÉæeh êÉ«µŸG  ádGRC’  á∏∏ÑŸG  πjOÉæŸGh  á«∏«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸG  ™e á∏∏ÑŸG

  . ¢û«fQƒdG ádGREG äGô°†ëà°ùeh Iô°ûÑdG

alamat 25.indd   4 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  …O »J ∫G , ƒc ¿ƒ«ÑdCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - ƒ°ûJ , Gõæ«L , 1-7-10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121627 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ÜGô°ûdGh ábÉ£dG äÉ``Hhô°ûeh á```jRÉ¨dG äÉ``Hhô°ûŸG ∂dP »``a Éª`H á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG
 ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ∂dP »`a ÉÃ äÉHhô°ûŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùeh ≥«MÉ°ùŸGh Iõcôe áHô°TCGh

 . IÒÑdG  , ábÉ£dG äÉHhô°ûŸGh

   ÊÉÑeƒc »LÒfG Î°ùfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 92879  É«fQƒØ«dÉc , ÉfhQƒc …Gh Î°ùfƒe 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   5 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Úª°SÉ«dG ô°üb º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 47663 : Ü. ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 , áÑ∏©e ¬cGƒa , ¬cGƒa Öd , áXƒØfi ¬cGƒa , ∞Ø› óæg RƒL , áæÑL , áXƒØfi ∫ƒ≤H
 . ΩÉ©£∏d ¢ùª°ûdG OÉÑY âjR , øjOô°S , ô°†fi ¥óæH

   óàª«d hCG »c …BG ∫G ¬jCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áª«ÿG ¢SCGQ , Iô◊G á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   6 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£ŸGh äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

  ájQÉéàdG IójôØdG á°SÉŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 12Öàµe , 4QhO , í«eôdG ô°UÉf ™ª› , ¢ùfƒJ ´QÉ°T , ‹ƒM : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ájô£Jh Ö«WôJh ∞«¶æJh Ò¡£àd ∫ƒ∏fi »gh á≤°UÓdG äÉ°Só©dÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
 . á≤°UÓdG äÉ°Só©dG ∞£°Th ßØMh ™≤fh

   ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08933»°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/9/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   7 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 . É¡H á°UÉÿG ™£≤dGh äÉÑcôŸG

  (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûjG , »°T - ÉJƒjƒJ - ƒ°ûJ , ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 . äÉjƒ∏◊G

  »`a. »°S …G …O »H. ¬jG. ¢SG , ƒÑª«H ƒHhôZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«°ùµe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Éæ«H . ∫CG hCG »°S 1000 È‰ ÉeQƒØjQ ’ …CG …O ƒ«°SÉH ¿ƒ«°SÉ¨fƒdhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ∂«°ùµŸG , 01210 . »H »°S ±G …O ∂«°ùµe , …G ±G ÉàfÉ°S É°ùfÓH

2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   8 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
 , äÉÑ°ü≤dG , Ú∏ØdG , Ö°ûÿG øe (iôNC’G ∫ƒ°üØdG »`a áLQóŸG ÒZ) ™∏°ùdG Qƒ°üdG äGQÉWEG
 Ωƒ°TÒŸG , DƒdDƒ∏dG ¥ôY , Èæ©dG , Iô°û≤dG , äƒ◊G º¶Y , êÉ`©dG , º```¶©dG , ¿ô```≤dG , ¢Uƒ```ÿG
 êÉ«µe ÉjGôe ó«dÉH  ádƒªfi ÉjGôe ΩÉª◊G  ÉjGôe ,  øFGó∏dG  hCG  ,  OGƒŸG  √òg πµd  πFGóÑdGh
 , (ô¶ædG äGQÉ¶f) ÉjGôŸG , ôØ°ùdG ΩGóîà°S’ êÉ«µe ÉjGôe , ∫õæª∏d êÉ«cÉŸG ÉjGôe á¶Øëª∏d
 ÉjGôe , √ÉØ°ûdG ôªMCG ≥«Ñ£J »`a ΩGóîà°SÓd ÉjGôe , IQOƒÑ```dG Ö```∏Y »`a ΩGóî```à°SÓd É```jGôe

 . §FÉ◊G ÉjGôe Ö«÷G

  »`a. »H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh. ¢SG. ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927 , 17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122701 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 , iô```NCG  äÉ```Äa »`a á```LQóŸG ÒZ OGƒŸG ∂∏J øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh  Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷Gh Oƒ∏÷G
 , ô¡¶dG ≈∏Y πª– ÖFÉ≤M , ÅWÉ°ûdG ¢SÉ«cCG , ó«dG ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ¢SÉ«cCGh ≥jOÉæ°U , ÖFÉ≤M
 ÒZ)  √ó∏≤e ¢SÉ«cCG  , Ió∏≤ŸG ßaÉëŸGh ßaÉëŸG á«°VÉjQ ÖFÉ≤M , ôØ°ù∏d ¢ù``HÓŸG ¢SÉ```«cCG
  , »°ü©dGh  »```°SÉª°ûdGh äÓ```¶ŸG Oƒ∏÷Gh äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L , äÉfGƒ«ë∏d äÉbÉ«dG , (Iõ¡éŸG

 . êhô°ùdGh ¥GƒWC’Gh •É«°ùdG

  »`a. »H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh. ¢SG. ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927 , 17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   9 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 IOÉ```e , iô```NCG  äÉÄ```a »`a áæª°†àe ÒZ , OGƒŸG √òg øe á©æ°üe ™∏°Sh iƒ≤e ¥Qh , ¥Qh
 á«``ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á```≤°U’ OGƒe , á«Ñàµe OGƒe , Qƒ`°U , Ö```àµ∏d ó```«∏Œ IOÉ```e , á```YƒÑ£e
 , (çÉKC’G GóY Éª«`a) Öàµª∏d äÉeõ∏à°ùeh áÑJÉc ä’BG , AÓW äÉ°Tôa , á«æa OGƒe , á«dõæŸG hCG
 áæ```ª°†àe ô```«Z) áÄÑ©à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , (Iõ¡LC’G GóY Éª«`a) á«ª«∏©Jh á«¡«LƒJ OGƒe

 . á«bQh •ƒa , á«bQh πjOÉæe , áYÉÑW äÉ©Hôe , áYÉÑW ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a

  »`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927 , 17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ∫ƒ°üa »`a ádƒª°ûe ÒZ , É¡H áØ∏¨e hCG áæ«ªK ¿OÉ©e »`a É¡©∏°Sh É¡µFÉÑ°Sh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG
. ¿RƒdGh â«bƒà∏d ¢SÉ«b äGhOCGh Iõ¡LCG , äGôgƒéŸG , iôNCG

 
  »`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927 , 17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   10 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122706 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 IOÉe ,  äGOÉª°†∏d  OGƒe ,  äÉ≤°U’ ,  ∫ÉØWCÓd AGòZ ,  »Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
 äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
 »°SÉ°SCG  πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
 äÉeGóîà°SÓd  á«FÉ°ùŸG  ™«HôdG  IôgR  âjR  ,  ÚeÉà«`a  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉæ«eÉà«`ØdG  øe
 äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
 , Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
 ºgôe , »Ñ£dG ΩGó````îà°SÓd Ú``©∏d äÉ£``ÑJôe , »Ñ```£dG ΩGó```îà°SÓd Ú```©∏d äGô```°†ëà°ùe
 ≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
 ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
 , çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
 πµ°ûHh ) , ∫ÉØWCG Í``d ¥ƒ```ë°ùe , ¿Éæ``°SC’G ™```e ΩGó``îà°SÓd (»````æ°S §```«N) á```éMÉ°S OGƒ```e
 (§«ÿG) á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG πjOÉæŸG , πª◊G QÉÑàNG  äGô°†ëà°ùe ¢UÉN

 . ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’

  »`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927 , 17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 , ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , è```ë°Sh
 πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , øjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
 ΩGóîà°SÓd  πjOÉæe  IQƒ°U  »`a  »æ£b  ±ƒ°U  ,  á«∏«ªéàdGh  á«ë°üdG  ¢VGôZCÓd  áÑWôe
 ≈∏Y  ΩGóîà°SÓd  äÉNÉîH  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  »∏«ªéàdG
 íFGhQ  äÓjõe  ,  ¥ô©dG  íFGhQ  äÓjõe  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  ∂dÉJ  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  º°ù÷G
 , ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
 äÉØ£∏e , ¢SCGô`dG Ihô```Ød ñÉ```îH IQƒ```°U »```a äÉØ```£∏e , ô©```°ûdG ≈```∏Y ΩGóî```à°SÓd äÉØ```£∏e
 øjƒ∏J OGƒe ,  ô©°ûdG  ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe ,  ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†``````ëà°ùe ,  ó∏é```∏d
 πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG  äÉéàæe ,  ô©°ûdG  ≈∏Y ΩGóîà°SÓd π``«L ,  ô©°û∏d äÉ¨```Ñ°U ,  ô©°û∏d
 ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó««– ô°†ëà°ùe , ô©```°û∏d á``«°Sƒe , ô©°û∏d äÉ```ÑWôe , ô©°û∏d
 , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d
 , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉ``îH , …OÉ```Y ô©```°T º```°ù∏H
 ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U , äƒjR
 äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
 , ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæY
 , (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
 , ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
 (äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥«MÉ°ùe , π``«L , â```jR , äÉÑ```Wôe , Í```d
 ¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
 äGô°†ëà°ùe ,  (»FGhódG  ΩGóîà°S’G  ±ÓîH) ºØdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe ,  ºØdG  áaÉ¶f
 , á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
 , »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿É```æ°SC’G ∞«```¶æàd äGô°†```ëà°ùe
 äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe
 ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
 ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
 IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
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 ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
 , äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , π«L , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
 , Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ```NÉîHh ∂```∏J ≥```«MÉ°ùe , ≥«```MÉ°ùe , º°ù```∏H
 ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
 , íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
 , ∂∏J äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«``eÓg OGƒ```e , í```FGhô∏d á∏```jõe äÉ```Áôc
 , ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe

 . AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe

  »`a.»H ( ÜQƒj ∫Éàæ«æ«àfƒc »Jƒ«H ófG å∏«g) ¿ƒà°ùjh.¢SG.ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , Ohƒ°ùæjQ ájG …O 3927 , 17 êQƒÑé«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 IOÉe ,  äGOÉª°†∏d  OGƒe ,  äÉ≤°U’ ,  ∫ÉØWCÓd AGòZ ,  »Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
 äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
 »°SÉ°SCG  πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
 äÉeGóîà°SÓd  á«FÉ°ùŸG  ™«HôdG  IôgR  âjR  ,  ÚeÉà«`a  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉæ«eÉà«`ØdG  øe
 äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
 , Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
 ºgôe , »Ñ£dG ΩGó`îà°SÓd Ú```©∏d äÉ£```ÑJôe , »Ñ```£dG ΩGóî```à°SÓd ø```«©∏d äGô°†```ëà°ùe
 ≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
 ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
 , çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
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 , »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §``«N) á```éMÉ°S OGƒ```e
 , πª◊G QÉÑàNG  äGô°†ëà°ùe ¢UÉ```N π```µ°ûHh ) , á``«ë°U á```jÉYQ äÉ```éàæe , á```«æ£b É```°üY
 ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’ (§«ÿG) á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG π«```OÉæŸG

. (á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe , ø£≤dG É°üY , êÓ©dG ƒÑeÉ°ûdG ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G
 

  »°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 , ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh
 πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , øjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°üdÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
 ΩGóîà°SÓd  πjOÉæe  IQƒ°U  »`a  »æ£b  ±ƒ°U  ,  á«∏«ªéàdGh  á«ë°üdG  ¢VGôZCÓd  áÑWôe
 ≈∏Y  ΩGóîà°SÓd  äÉNÉîH  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  »∏«ªéàdG
 íFGhQ  äÓjõe  ,  ¥ô©dG  íFGhQ  äÓjõe  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  ∂dÉJ  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  º°ù÷G
 , ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
 äÉØ£```∏e , ¢SCGôdG Ihô``Ød ñÉîH IQƒ``°U »````a äÉ```Ø£∏e , ô©``°ûdG ≈``∏Y ΩGó```îà°SÓd äÉØ```£∏e
 ø``jƒ∏J OGƒ``e , ô©```°ûdG ≈``∏Y ΩGóî````à°SÓd äÉ```°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†```ëà°ùe , ó∏é∏d
 πL ,  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe ,  ô©°ûdG  ≈∏Y ΩGóîà°SÓd π«L ,  ô©°û∏d  äÉ¨Ñ°U ,  ô©``°û∏d
 ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó««– ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉÑWôe , ô©`°û∏d
 , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞`«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe , ô©``°û∏d
 , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â``«ÑãJ ñÉ``îH , …OÉ```Y ô©```°T º°ù```∏H
 ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U , äƒjR
 äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
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 , ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæY
 , (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
 , ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º`°ù÷ÉH ájÉæ```©∏d äÉ```éàæe
 (äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«`ÑW Ò```Z) º```°ùé∏d ≥«MÉ```°ùe , π«```L , â```jR , äÉ``ÑWôe , ø```Ñd
 ¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
 äGô°†ëà°ùe ,  (»FGhódG  ΩGóîà°S’G  ±ÓîH) ºØdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe ,  ºØdG  áaÉ¶f
 , á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
 , »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ``°SC’G ∞«```¶æàd äGô°†ë```à°ùe
 äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤dÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe
 ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
 ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
 IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
 ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
 , á```©æbCG , ∫ƒ```°ùZ , π```«L , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
 , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóî```à°SÓd äÉ```NÉîHh ∂```∏J ≥```«MÉ°ùe , ≥«```MÉ°ùe , º```°ù∏H , äƒjR
 ÒZ äGô°†ë````à°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh
 , á«ÑW ÒZ ¢VÉ```Môe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a ΩÉªë∏d á«ÑW
 ≥«MÉ°ùe , ≥````«MÉ°ùe , ∫ƒ```°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc , íFGhô∏d äÓjõe
 äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†``ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe , ∂∏J äÉNÉîHh

 . á«æ£b É°üY , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe , ∫ÉLô∏d íFGhQ

  »°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   15 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 IOÉe ,  äGOÉª°†∏d  OGƒe ,  äÉ≤°U’ ,  ∫ÉØWCÓd AGòZ ,  »Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
 äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
 »°SÉ°SCG  πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
 äÉeGóîà°SÓd  á«FÉ°ùŸG  ™«HôdG  IôgR  âjR  ,  ÚeÉà«`a  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉæ«eÉà«`ØdG  øe
 äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
 , Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
 º`gôe , »Ñ``£dG ΩGóî``à°SÓd Ú```©∏d äÉ£``ÑJôe , »Ñ``£dG ΩGóîà```°SÓd Ú```©∏d äGô°†```ëà°ùe
 ≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
 ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
 , çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
 , »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
 , πª◊G QÉÑàNG  äGô°†ëà°ùe ¢UÉN πµ```°ûHh ) , á```«``ë°U á``jÉYQ äÉ```éàæe , á«``æ£b É°ü```Y
 ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’ (§«ÿG) á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«```ë°üdG πjOÉæŸG

. (á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe , ø£≤dG É°üY , êÓ©dG ƒÑeÉ°ûdG ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G

  »°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   16 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 á«ªë∏d OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 IOÉe ,  äGOÉª°†∏d  OGƒe ,  äÉ≤°U’ ,  ∫ÉØWCÓd AGòZ ,  »Ñ£dG  ΩGóîà°SÓd ICÉ«¡e á«FGò¨dG
 äGó«Ñe , ΩGƒ¡dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’
 »°SÉ°SCG  πµ°ûH áYƒæ°üe á«ë°U á«FGòZ äÓªµe , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£Ø∏d
 äÉeGóîà°SÓd  á«FÉ°ùŸG  ™«HôdG  IôgR  âjR  ,  ÚeÉà«`a  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉæ«eÉà«`ØdG  øe
 äÉ°Só©∏d π«dÉfi , á«ª◊ÉH á°UÉNh á«FGòZ äÓªµe , á«ÁõfEG á«FGòZ äÓªµe , á«Ñ£dG
 , Ú©∏d äGô£b , Ωó≤dG ¥ô©àd äÉLÓY , áfƒØ©∏d á©fÉe πjOÉæeh áHô°ûe πjOÉæe , á≤°UÓdG
 ºgôe , »Ñ`£dG ΩGó``îà°SÓd Ú```©∏d äÉ£```ÑJôe , »Ñ```£dG ΩGóîà```°SÓd Ú```©∏d äGô°†```ëà°ùe
 ≥∏©àj Éª«`a Ú©dG Ö«WÎd π«dÉfi , Ú©∏d ∫ƒ°ùZ , Ú©∏d ™bQ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d
 ΩGóîà°SÓd ájhOCG , ¿Éæ°SC’ÉH á°UÉN ájhOCG , ájhOCÓd ä’ƒ°ùÑc , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG AGóJQÉH
 , çÉfEÓd á«ë°U πjOÉæe , πª◊G QÉÑàNG äGô°†ëà°ùe , ¢UGôbCG IQƒ°U »`a ájhOCG , …ô°ûÑdG
 , »FGhO ƒÑeÉ°T , ∫ÉØWCG Íd ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ™e ΩGóîà°SÓd (»æ°S §«N) áéMÉ°S OGƒe
 , πª◊G QÉÑàNG  äGô°†ëà°ùe ¢UÉN πµ°ûHh ) , á```«ë°U á```jÉYQ äÉé```àæe , á```«æ£b É```°üY
 ájòZCG , ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ ΩGóîà°S’ (§«ÿG) á£°TÉµdG OGƒŸG , á«FÉ°ùædG á«ë°üdG πjOÉæŸG

. (á«ë°üdG ájÉYôdG äÉéàæe , ø£≤dG É°üY , êÓ©dG ƒÑeÉ°ûdG ∫ÉØWC’G Ö«∏M , ∫ÉØWC’G
 

  »°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   17 11/15/18   12:19 PM
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 , ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ``£Y , ¿ƒHÉ```°U , è```ë°Sh
 πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , øjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë°ü`dÉH á```jÉæ©∏d äÉ```éàæe
 ΩGóîà°SÓd  πjOÉæe  IQƒ°U  »`a  »æ£b  ±ƒ°U  ,  á«∏«ªéàdGh  á«ë°üdG  ¢VGôZCÓd  áÑWôe
 ≈∏Y  ΩGóîà°SÓd  äÉNÉîH  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  »∏«ªéàdG
 íFGhQ  äÓjõe  ,  ¥ô©dG  íFGhQ  äÓjõe  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  ∂dÉJ  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  º°ù÷G
 , ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
 äÉØ£∏e , ¢SCGô```dG Ihô```Ød ñÉ```îH IQƒ````°U »````a äÉØ``£∏e , ô©``°ûdG ≈```∏Y ΩGóî```à°SÓd äÉØ```£∏e
 øjƒ∏J OGƒ```e , ô©°ûdG ≈```∏Y ΩGóî``à°SÓd äÉ°†«Ñe , ô©°û∏d π«ªŒ äGô°†ë```à°ùe , ó∏é∏d
 π```L , ô````©°ûdÉH á```jÉæ©dG äÉé``àæe , ô©°û```dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd π«L , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U , ô©```°û∏d
 ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó««– ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉ```ÑWôe , ô`````©°û∏d
 , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô```°†ëà°ùe , ô©°û∏d
 , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉ``îH , …OÉ```Y ô©````°T º```°ù∏H
 ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U , äƒjR
 äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
 , ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæY
 , (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
 , ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
 (äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ù`é∏d ≥«````MÉ°ùe , π«```L , â```jR , äÉ```ÑWôe , ø```Ñd
 ¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓ```jõe , (á«```ÑW ÒZ) º°ùé∏d
 äGô°†ëà°ùe ,  (»FGhódG  ΩGóîà°S’G  ±ÓîH) ºØdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe ,  ºØdG  áaÉ¶f
 , á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
 , »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿É``æ°SCG ÚLÉ```©e , ¿Éæ````°SC’G ∞«```¶æàd äGô```°†ëà°ùe
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó≤```dÉH á```jÉæY äGô°†ëà°ùe
 ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
 ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
 IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
 ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
 ,  á©æbCG  ,  ∫ƒ°ùZ ,  π«L ,  äÉÁôc ,  Iô°ûÑdGh  º°ùé∏d  ÚjõJ  OGƒe ,  Ωó≤dÉH  ájÉæ©∏d  á«ÑW
 ,  º°ù÷G ,  Ωó≤dG  ≈∏Y ΩGó``îà°SÓd äÉ```NÉîHh ∂```∏J ≥«```MÉ°ùe ,  ≥«```MÉ°ùe ,  º```°ù∏H  ,  äƒ```jR
 ÒZ äGô°†ëà°ùe ,  Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh ,  Ωó≤dG  êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe ,  Iô°ûÑdGh
 , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a ΩÉªë∏d á```«ÑW
 ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«eÓg OGƒe , íFGhô∏d á∏jõe äÉÁôc , íFGhô∏d äÓ```jõe
 äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe , ∂∏J äÉNÉîHh

. á«æ£b É°üY , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe , ∫ÉLô∏d íFGhQ
 

  »°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S , …Qƒ«°S , ¿hójhôc , OhQ ΩÉ¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , âMh , ™«ª∏Jh , ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 , ¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe , ô©°û∏d ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ OGƒe , á«°SÉ°SCG äƒjR , Qƒ``£Y , ¿ƒ```HÉ°U , è```ë°Sh
 πjOÉæe , ∫ÉØWCÓd í°ùe πjOÉæe , øjõàdG äÉeõ∏à°ùe , ∫Éª÷Gh áë``°üdÉH á```jÉæ©∏d äÉé```àæe
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ΩGóîà°SÓd  πjOÉæe  IQƒ°U  »`a  »æ£b  ±ƒ°U  ,  á«∏«ªéàdGh  á«ë°üdG  ¢VGôZCÓd  áÑWôe
 ≈∏Y  ΩGóîà°SÓd  äÉNÉîH  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  »∏«ªéàdG
 íFGhQ  äÓjõe  ,  ¥ô©dG  íFGhQ  äÓjõe  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  ∂dÉJ  ,  (áaÉ¶f  ΩRGƒd)  º°ù÷G
 , ∫ÉLô∏d ƒÑeÉ°T , AÉ°ùæ∏d ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T , ƒÑeÉ°T IQƒ°U »`a ¢SCGôdG Iô°ûb äÉLÓY , º°ù÷G
 äÉØ£∏e , ¢SCGôdG IhôØd ñÉ``îH IQƒ``°U »````a äÉØ```£∏e , ô```©°ûdG ≈```∏Y ΩGóî``à°SÓd äÉØ```£∏e
 øjƒ∏J OGƒe , ô©```°ûdG ≈```∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ°†«Ñe , ô```©°û∏d π```«ªŒ äGô```°†ëà°ùe , ó∏```é∏d
 πL , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe , ô©°ûdG ≈∏Y ΩGó``îà°SÓd π``«L , ô©```°û∏d äÉ```¨Ñ°U , ô©``°û∏d
 ádGREG äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ó««– ô°†ëà°ùe , ô©°û∏d á«°Sƒe , ô©°û∏d äÉ```ÑWôe , ô©```°û∏d
 , »`aGÎMG ô©°T º°ù∏H , ô©°û∏d âjR , ô©°û∏d ´Éæb , ô©°ûdG ∞«`Ø°üàd äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d
 , ∫ƒ°ùZ , ΩÉªëà°SG πL , ájOÉY ∞«`Ø°üJ á«°Sƒe , …OÉY â«ÑãJ ñÉîH , …OÉY ô©°T º```°ù∏H
 ó∏÷G Ö«WÎd äƒjR , á«ÑW ÒZ , ΩÉªëà°SG äGô°†ëà°ùe , (»FGhO ÒZ) ¿ƒHÉ°U , äƒjR
 äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SG πL , ΩÉªëà°S’G »`a ΩGóîà°SÓd äGô°†ëà°ùe , ¢ùª°ûdG ΩÉªM ó©H
 , ¬Lƒ∏d äÉØ¶æe , (á«∏«ªŒ) ¬LƒdÉH ájÉæY äGô°†ëà°ùe , (á«ÑW ÒZ) ¬LƒdÉH ájÉæY
 , (á«∏«ªŒ) π°ùZ πFGƒ°S , ôfƒJ ¥ƒë°ùe , ¿ƒHÉ°U , ∂YO OGƒe , äÉÑWôe , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ
 , ∫ƒ°ùZ , äÉÁôc , º°ù÷G ∞«¶æàd ájƒZQ OGƒe , (á«ÑW ÒZ) º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe
 (äGô°†ëà°ùe) äÉNÉîH , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d ≥``«MÉ°ùe , π```«L , â```jR , äÉÑ```Wôe , Í```d
 ¢VGôZC’ (á«ÑW ÒZ) ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d äÓjõe , (á«ÑW ÒZ) º°ùé∏d
 äGô°†ëà°ùe ,  (»FGhódG  ΩGóîà°S’G  ±ÓîH) ºØdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe ,  ºØdG  áaÉ¶f
 , á«æ°ùdG äÉë«`Ø°üdG ∞°ûµd …ƒªØdG ΩGóîà°SÓd ¢UGôbCG , (¿Éæ°SCG ≥«MÉ°ùe) ºØdG ∞«¶æàd
 , »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd á«æ£b OGƒYCG , ¿Éæ°SCG ø```«LÉ©e , ¿É```æ°SC’G ∞«``¶æàd äGô°†```ëà°ùe
 äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ú©dÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , (á«ÑW ÒZ) Ωó```≤dÉH á```jÉæY äGô°†ë```à°ùe
 ΩÓbCG , Ú©dG π«ªéàd ádGREG IOÉe , ¢TƒeôdG , ÖLGƒë∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , Ú©∏d ∞«¶æJ
 ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , á«YÉæ°U ¢TƒeQ , Ú©dG π∏¶e , Ú©dG ∫Éëµe , ¢TƒeQ , Ú©dG π«ëµJ
 IƒZQ , ΩÉªM äGRôN , ΩÉªM ìÓeCG , (»∏«ªŒ) QƒãÑ∏d ∞¶æe , (á«ÑW ÒZ) ΩÉª◊G »`a
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(1269) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÒZ äGô°†ëà°ùe , ºgGôe , ¬Lƒ∏d äÉÁôc , ¬Lƒ∏d á©æbCG , ΩÉªë∏d á«eÓg OGƒe , ΩÉªM
 , äƒjR , á©æbCG , ∫ƒ°ùZ , π«L , äÉÁôc , Iô°ûÑdGh º°ùé∏d ÚjõJ OGƒe , Ωó≤dÉH ájÉæ©∏d á«ÑW
 , Iô°ûÑdGh , º°ù÷G , Ωó≤dG ≈∏Y ΩGóîà°SÓd äÉ``NÉîHh ∂∏J ≥````«MÉ°ùe , ≥«```MÉ°ùe , º°ù```∏H
 ΩÉªë∏d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdGh º°ù÷Gh , Ωó≤dG êÓ©d á«ÑW ÒZ äGô°†ëà°ùe
 , íFGhô∏d äÓjõe , á«ÑW ÒZ ¢VÉMôe äGô°†ëà°ùe , ™≤f OGƒeh äƒjR , ìÓeCG IQƒ°U »`a
 , ∂∏J äÉNÉîHh ≥«MÉ°ùe , ≥«MÉ°ùe , ∫ƒ°ùZ , á«``eÓg OGƒ``e , í```FGhô∏d á```∏jõe äÉª```jôc
 , ∫ÉLô∏d íFGhQ äÓjõe , Ωó≤∏d íFGhQ äÓjõe , äGô°†ëà°ùe »`a á©Ñ°ûe íFGhQ äÓjõe

 . á«æ£b É°üY , AÉ°ùæ∏d íFGhQ äÓjõe

  »°S ∫G »H RQƒà°S êGQO ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …Qƒ```«°S , ¿hó````jhôc , OhQ ΩÉ``````¡fó«°S 51 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj …G 02 QG »°S                                      

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 25.indd   21 11/15/18   12:19 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1269(

عبداللـه بن اأحمد بن �سامل البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية  
يعلن عبداللـه بن اأحمد بن �سامل البو�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مزن اإبراء للتجارة 
واملقــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1075424 ، وفقـــا 
التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/5/8م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 314 ر.ب : 400
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
وليد بن زاهر بن غ�ســن ال�سيـفي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهيبة احلديثة - ت�سامنية 

يعلن وليد بن زاهر بن غ�ســن ال�سيـفي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة م�ساريع الهيبة احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1065398 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحوة دار�ص للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن وليد بن زاهر بن غ�ســن ال�سيـفي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة �سحـــوة دار�س للتجــارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1041582 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1269(

عادل بن حمد بن م�سعود الذخري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للتاأجري والنقل - تو�سية
يعلن عادل بن حمد بن م�سعود الذخري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة ال�سحراء للتاأجري والنقل - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1041194 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عتيق بن علي بن �سليمان اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اجلبيل للتجارة - ت�سامنية 
ل�سركـــة مرتفعــات اجلبيــل  امل�سفـــــي  ب�سفـتــه  اليعقوبــي  �سليمـان  بن  بن علي  يعلن عتيق 
عــــن   ، بالرقـم 7042825  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
مــن   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سلطان بن �سعيد بن حمد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سلطان بن �سعيد العربي للتجارة - ت�سامنية

العربي  �سعيد  بن  �سلطان  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـته  العربي  بن حمد  �سعيد  بن  �سلطان  يعلن 
عــــن   ،  1028122 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
مــن   )27( املــادة  الأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خلف بن حمدان بن خلف احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلف و�سعيد اأبناء حمدان للتجارة - ت�سامنية
يعلــن خلــف بن حمدان بــن خلـف احلامتـي ب�سفــتـــه امل�سفـــي ل�سركــة خلــف و�سعيــد اأبنـــاء 
حمدان للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 7056842 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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