
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1271(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بــــرد اجلن�سيـــــة العمانيـــة . مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/34 

بــــرد اجلن�سيــــة العمانيـــة . مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/35 

مبنح اجلن�سيـة العمانيــة والرتخيـــ�ص باجلمــع  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/36 

بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية اليمنية .

مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة . مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/37 

مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة . مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/38 

مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة . مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/39 

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

                                                         الهيئة العامة للمخازن واالحتياطـي الغذائي

�سادر فـي 2018/11/29 باإ�سدار لئحة املناق�سـات  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/8 

للهيئـة العامـة للمخـازن والحتياطـي الغذائـي . 
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة
                                  وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن طلبات ت�سجيل املوؤ�سرات اجلغرافـية املقبـولة .
الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز النبع - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع لأعمال اجلب�ص والديكور - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سايف اجلمال للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء مرتفعات اإزكي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزورق الربونزي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة احلمراء للتجارة - ت�سامنية .
اجلنيبي  ال�سميلي  بن  �سامل  بن  اإبراهيم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سلطان العي�سائي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج جبال اأ�سود للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر عمق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد لال�ستثمار والتطوير �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء جند للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع اخلزائن للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ورا�سد اأبناء حمود بن مبارك البادي 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ اخلليج الذهبي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد البادي للتجارة - ت�سامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملتقى ال�سرور للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر الغرب احلديثة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ص الطريف للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد �سحار الوطنية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اخلليج لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة طاقة ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الكهف للتجارة واملقاولت  �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزاين املزيونة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريف مرباط للتجارة - تو�صية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راية اخلليج العربية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري جند الزراعية  �ص.م.م .

للتجارة وخدمات حقول  ال�ساملة  ثليالت  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 
النفط �ص.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف النريي وحممد البطا�سي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرا�سدون العاملية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوق املمتاز - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع والتميز العاملي �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي لالإن�ساء والتعمري - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الواحة �ص.م.م .
واأدوات  مواد  لتجارة  العاملية  الرا�سدون  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

البناء �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فندق زاخر �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد ال�سعيلي واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج املتحدة الدولية �ص.م.م .

اإعـالن عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركــة علــي بن مو�ســى بن �سلمــــان النعيمـــي 
و�سريكته للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع البريق املميز للتجارة - تو�سية .
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الزدجالــي و�سركـــاه  الت�سفـية ل�سركـــة عدنــان بن مــبارك  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنادق �سحار �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربي لال�ستثمارات العقارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النجم ال�ساطع اللوج�ستية - تو�سية .
الربيعي  �سلطان  بن  نا�سر  بن  خمي�ص  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�سريكته للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبداعات الع�سر العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي ال�سرمي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر �سحم املتحدة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهل الإبداع للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن �سامل بن علي الرواحي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الباطنة للكهرباء واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساعل الظاهرة التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الداخلية املتكاملة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني لوى للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سط لوى للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العي�سائي للمقاولت واخلدمات الهند�سية �ص.م.م .
البلو�سي  الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممد بن مو�سى  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واأخوانه للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويت املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن علي بن حمد البادي و�سريكه  اإعالن عن انتهاء 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمي�ص للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو اجلا�سم الغافري للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني العليا للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويت العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمة البحر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن انتهــاء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة �سعـــــــاع الب�ســـــرة احلديثـــــة للتجــــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلل الذكي للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركـــة اأحمـــد بــن �سعيــد بــن را�ســــد العي�سائـــي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركة حممد بن عبداللـه بـــن علـــــي املقبالــــي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التاأين للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز الدار �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلو البديع �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عائ�سة بنت طالب بن �سالح احل�سرمية 

و�سريكاتها للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ وادي حلتي للتجارة - ت�سامنية .

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال احليول للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم بن حممد بن علي امليا�سي وولده 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بروج اخلابورة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن عبداللـه بن �سعيد الغيثي و�سريكه 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء حم�سة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمة املدينة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأركاز الوطنية �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دارك العقارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية احلديثة للتجارة واخلدمات �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوذار ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر اجلزيرة للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقبة اخل�سراء للتجارة واملقاولت �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سامل للتجارة واملقاولت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة املجد للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي ال�سرقية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية ال�سام للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سور ال�سديرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء را�سد الكندي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن املعتمر للتجارة - ت�سامنية .

للتجارة  واأخوانه  املجرفـي  حميد  علي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم فدى للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الوفاء العاملية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سدادب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي �سدادب للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن عبداللـه بن ح�سن العلوي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن عو�ص العلوي و�سعيد بن عو�ص 

العلوي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مدائن الريان ال�ساملة - ت�سامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/34

بــــرد اجلن�سيـــــة العمانيـــة

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد    �سلطـان عمـان

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ترد اجلن�سية العمانية لكل من :

1 - قحطان بن عبداللـه بن مبارك املقبايل .

2 - عائ�سـة بنت �سليـم بـن مرهـون املعمريــة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 28 مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ
املـوافــــق :   6  مـن دي�سمبـــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/35

بــــرد اجلن�سيــــة العمانيـــة

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد    �سلطـان عمـان

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

ترد اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 28 مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ

املـوافــــق :   6  مـن دي�سمبـــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد

�سـلطـــان عـمــــان

 

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية

ال�ســـــــــــــــــــــــمم

اأحمــد بن �سيــف بن �سالـــم البو�سعيــــــدي1

اأ�سماء بنت حمود بن خالد الربوانيـــــــــــــة2

اأ�سيلة بنت نا�سر بن عبداللـه الكنديـــــــــة3

برغ�ش بن عي�سى بن برغ�ش ال�سيذانـــــي4

برهــان بن �سالـــم بــــن هــــالل الرحبـــــــــي5

ب�سارة بنت حميد بن ف�سيــــل الغازيــــــــــــة6

جوخة بنت علي بن م�سبح اجلهوريــــــــــة7

حذام بنت �سليمان بن عبدالـله الندابيـــــــة8

حمـــــد بن �سيـف بن �سالـــم البو�سعيــــــدي9

رئي�سة بنت �سامل بن علــــــي املحروقيـــــــة10

�سالـم بن �سيــــف بن �سالـم البو�سعيــــــــدي11

�سلمى بنت �سامل بن حممد الزكوانيـــــــــة12

�سميحة بنت �سيف بن �سامل البو�سعيدية13

�سيـــــف بن قا�ســــم بن اأحمــــد الريامـــــــــــي14

�سيخـــة بنت حمد بن اأحمد املعمريـــــــــــــــة15

�سيخة بنت زهيــــر بن زاهـــر ال�سريقيــــــة16

�سيخة بنت �سيف بن �سامل البو�سعيديــة17

�سيخـة بنـــت عامر بن �سيــــف الهنائيـــــــــــة18

�سابرة بنت عبدالـله بن �سعيد البيمانيــة19

�سبــاح بنت �سيف بن �سالــم البو�سعيديــــة20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

تابـــع : قائمة باأ�سماء من ردت اإليهم اجلن�سية العمانية

ال�ســـــــــــــــــــــــمم

�سبحــــــة بنت علــــي بن عميــــــر احلب�سيــــــــــة21

�سفيــة بنت �سعيد بن عبداللـه الربا�سديـــــــة22

طــــارق بــــن خميــــ�ش بـــن �سعيــــــد الهنائـــــــــــي23

علــــــي بــن �سيـــــف بن �سالـــــم البو�سعيـــــــــدي24

عمــران بـــن �سليمـــان بـــن �سعيد الفار�ســـــــــــي25

فاطمـة بنت عبداللـــه بن �سامل العوفيـــــــــــة26

فاطمــة بنت نا�سر بن �سعيد البو�سعيديـــة27

قا�سـم بــــن اأحمــــــــد بـــن �سالــــــــم الريامـــــــــــي28

ليلــــى بنــــت حمــــود بن �سعيــــــد احلارثيــــــــة29

حممــــد بن قا�ســــــم بــــن اأحمـــــد الريامـــــــــــي30

حممــــــــد بــــن نا�ســــــر بــــن علــــي العلـــــــــــــوي31

مريــــم بنــــت قا�ســـم بن اأحمـــــــد الرياميـــــــــة32

موزة بنت عبداللـه بن نا�سر اآل عبدال�ســالم33

مـــوزة بنـــت حممد بن �سامل احل�سرميــــــــــة34

ميــــاء بنـــت �سيـــف بـــن �سالـــم البو�سعيديـــــــــة35

جنمة بنت حممد بـن عبداللـــه العربيــــــــــــة36

ن�ســـراء بنـــت نا�ســـر بــــن علي اخلنجريــــــــــة37

ن�سـرة بنـــت حممـــد بــــن �سعيــــد العوفيـــــــــة38

ي�ســــرى بنـــت �سعيد بن عبداللـه احلارثيـــــــــة39

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/36

مبنح اجلن�سية العمانية 

والرتخي�ص باجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية اليمنية

نحـن قابـو�ص بـن �سعيـد    �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الــواردة اأ�سماوؤهـــم فــــي القائمـــة املرفقـــة ويرخـــ�ص لهــم 
فـي اجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية اليمنية .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 28 مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ
املـوافــــق :   6  مـن دي�سمبـــــــر �سنـة 2018م

قابو�ص بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

واملرخ�ص لهم باجلمع بني اجلن�سية العمانية واجلن�سية اليمنيــة

ال�ســـــــــــــــــــــمم

مبـــــــــــارك ناجــــــــــي هـــــــــــادي عجيـــــــــــم1

ناجـــــــــــــي هــــــــــادي �سالـــــــــــح عجيـــــــــــم2

زبنـــــــــــــــه علـــــــــــــــي �سعيـــــــــــد عجيـــــــــــــم3

�سفـيـاء �سـالــــــــــم اأحمــــــــــــــد �سمـــــــــــــران4

�سالـــــــــــــــــم ناجـــــــــي هـــــــــــادي عجيـــــــــــم5

عرمـــــــــــان ناجـــــــــي هــــــــــــادي عجيــــــــــم6

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/37

مبنــح اجلن�سيــة العمانيــة

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد    �سلطـان عمـان

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

 

�سـدر فـي : 28 مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ

املـوافــــق :  6   مـن دي�سمبـــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد

�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

قائمـة باأ�سمـاء مـن منحـوا اجلن�سيـة العمانيـة

ال�ســــــــــــمم
ح�ســــن بانو حممد مراد نــور حممد البلو�سيـــــة1

حنــــان عبــــدالفتـاح تهامــــــــي اأحمــــــــــــد بيومــــــــــي2

رحيمـــــــة نـــــور حممـــــد فقـــيــــــر حممــــــد خـــــــــان3

ر�سوانــــــــــــــــه بيجــــــــــــــــم عثمـــــــــــــان اإبـــــراهيـــــــــــــــــم4

�ساجـــــــــــدة بيجــــــــــــم حممـــــــــــد �سريــــــف ها�ســـــــــم5

�سونــــــــــــــــــــــــــا اللـــه اأحــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــب راثــــــــــــــــر6

�سيثــــــــــــــــي ف�سيحــــــــــــــــــــا رافــــــــــــــــــــي عيـــــــــــــدرو�س7

�سـاهـــدة برفـني عبــدور رحمن اأن�ســـاري كريـــــم8

�سبانـــــــــــــــــــه حممــــــــــــــــد اإدريـــــ�س نثنــــــــي ميـــــــــــــان9

�سكـــيــــرة حممــــد �سابــــــر حممد عبدالواحــــــــــــد10

طاهـــــــــــــرة حممــــــــــد اأنـــــــــــور حممـــــــــد يو�ســــــــــف11

عرفــــــــــــة بيجــــــــــم حممــــــد خاجــــه عبدالوحيــــــد12

غـو�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا روؤوف ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان13

فاطمــــــة تول نبيها حممــد مكثـــام اأبو احل�ســــــن14

فاطمــــــــــــــــة �سالــــــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــد الزكـوانيــــــــــــــة15

فريــــــــدة �سيد �سيـــخ �سيــــد حمـــــــي الدين �سيــــــخ16

حممـــــــــد فـــــهد حممــــــــد مكثـــــــام اأبــواحل�ســـــــــــن17

حممــــــــــد مكثــــــــام اأبـــواحل�ســــــن حممــــــد قا�ســــــم18

نـــــــازك حممـــــــــــد ثابـــــــــت حــــــــــــزام القمعــــــــــــــري19

ن�سيــــــــــم �سلطانــــــــة حممـــــــــد ب�سيــــــــــــر الديـــــــــــن20

نورجيهــــــان بيجــــــم �سيـــــد ال�سيــــــــــخ حمبـــــــــــوب21

وحيــــــدة الن�ساء غالم د�ستجري غالم حمبـــــــوب22
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/38

مبنــح اجلن�سيــة العمانيـــة 

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد    �سلطـان عمـان

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 28 مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ

املـوافــــق :  6   مـن دي�سمبـــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد

�سـلطـــان عـمــــان
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قائمـة باأ�سمــاء مـن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســــــــــــمم

اأنيــــــــــ�س فاطمــــــــــــــــة حمبـــــــــــــــوب علــــــــــــــــي1

ثوريــــة امل�سطفـــــــى عبدالقــــادر م�ستعـــــــــد2

جوخــــــــــــة �سعيــــــــــــد زهـــــــــــران اليعربــــــــــــــي3

جوليــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــاري �ستاهلـيـــــــــــــــــــــــن4

حنـــــــــان نـــــور وديـــــــاه بتهـــــــــادي ميتــــــــــــرو5

�ساجــــــــــــــدة اأحمـــــــــد حممـــــــــــد زريـــــــــــــــــــــك6

�سعيـــــدة خاتـــــون جــــول حممــــد �سمبيـــــــــه7

�سليمــــــــــــــــــــــــة �سيبــــــــــــــــــــــــــــو �ســــــــــــــالــــــــــــــــــــــــم8

�سـهنـاز بيجـم لل حممــد حممـد ح�سيـــن9

�ساحلـــــــة بيجــــــــم �سعـــــــداللـه بن م�سعـــــــود10

فاطمــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــد اأميـــــــــــــــر علـــــــــــــــــــي11

مظفـــر نا�ســـر ح�سـن حممــد �سيـــر الكـــــار12

نا�سـر ح�سن حممد تاج الدين �سيـر الكار13

نفـيــــــــ�س بيجـــــــم حممـــــــــــد وليـــــد علـــــــــــــي14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/39

مبنـــح اجلن�سيـــة العمانيــــة

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد    �سلطـان عمـان

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

مينــــح بــــري بـــن بــــدران بن حمـــدان النعيمـــــي اجلن�سيــــة العمانيــــة ، اعتبـــــارا مـــــن تاريــــخ 

10 مــن اأكتوبـــــر 2016م .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية .

 

�سـدر فـي : 28 مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ

املـوافــــق :  6   مـن دي�سمبـــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد

�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

الهيئـــة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
قـــــرار 

رقم 2018/8
باإ�صـدار الئحـة املناق�صـات للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي

ا�ستنادا اإلى املر�ســوم ال�سلطاين رقم 80/62 باإن�ساء الهيئــة العامـــة للمخـــازن واالحتياطـــي 
الغذائي ، 

واإلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36 ، 
واإلى قانـــون حمايــة املـــال العام وجتنب ت�ســــارب امل�سالـــح ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي 

رقم 2011/112 ، 
واإلى نظــام الهيئـــة العامــة للمخـــازن واالحتياطـــي الغذائـــي ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي 

رقم 2017/3 ، 
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

يعمل باأحكام الئحة املناق�سات للهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي ، املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة

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

�صدر فـي  : 21 من ربيـــع االأول 1440هـ
املوافـــــق  : 29 من نوفمبــــــــــر 2018م

د . فــــوؤاد بـن جعفـــر ال�صاجـوانـي
                                                                  رئيــ�س جمـلـ�س اإدارة الهيئة العامة 
        للمخــــــازن واالحتياطــــــي الغذائــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

الئحـة املناق�صـات للهيئـة العامـة للمخـازن واالحتياطـي الغذائـي
الف�صـــل االأول

تعاريـــف واأحكــــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك : 

1 - الهيئــــة :  

الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي . 

2 - املجلـــ�س :  

جمل�س اإدارة الهيئة . 

3 - الرئيـــ�س : 

 رئي�س املجل�س . 

4 - الرئي�س التنفـيذي :  

الرئي�س التنفـيذي للهيئة . 

5 - التق�صيــم املختــ�س :  

التق�سيم االإداري املخت�س فـي الهيئة . 

6 - اللجنــــة :  

جلنة املناق�سات العامة ، اأو جلنة املناق�سات الداخلية بح�سب االأحوال . 

7 - العطـــــاء :  

العر�س املقدم فـي املناق�سة اأو املمار�سة ، اأو عن طريق االإ�سناد املبا�سر . 

8 - املناق�صـة العامـة :  

 ، الــــواردة فــــي هــــذه الالئحـــــة  جمموعــــة االإجــــراءات املعلـــن عنهــــا وفقـــا لالأحكـــام 
وتكــون حمليــة ، اأو دوليـــة . 
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املــادة ) 2 ( 

ت�ســري اأحكــام هذه الالئحــة على التعاقدات الــتي جتريهـــا الهيئـــة ، ل�ســـراء ال�سلـــع واملـــواد 
الغذائية االأ�سا�سية . 

وفـيما مل يــرد ب�ساأنه ن�س فـي هذه الالئحـة ، ت�سري اأحكـــام قانـــون املناق�سات امل�سار اإليه ، 
والئحته التنفـيذية . 

املــادة ) 3 ( 

ال يجــــوز التعاقد اإال فـي حدود االعتمــــادات املاليــــة املخ�س�ســة لـــذلك فـي موازنـــة الهيئـــة 
وفقا لالإجراءات املعتمدة . 

املــادة ) 4 ( 

جتب املوافقة على كافة التعاقدات ، وفقا لل�سالحيات املالية املعتمدة بالهيئة . 

املــادة ) 5 ( 

ال يجـوز ملوظفـــي الهيئة واأزواجهم واأقاربهــم حتــى الدرجـــة الثانية اأن يتقدمــوا ب�ســورة 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة بعطاءات اأو عرو�س للتعاقدات التي جتريها الهيئة ل�سراء ال�سلع 
واملواد الغذائية االأ�سا�سية ، وذلك مع عدم االإخالل بقانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب 

امل�سالح امل�سار اإليه . 
اأو غري مبا�سرة  اأي م�سالح مبا�سرة  االإف�ساح عن  اللجنة  واأع�ساء  الهيئة  وعلى موظفـي 

تت�سل بالتعاقدات التي جتريها الهيئة . 

املــادة ) 6 ( 

ال تلتــزم الهيئــة بقبول اأقــل العطـــاءات �سعــرا فـي املناق�ســـات اأو املمار�ســـات التــي تطرحهـــا 
حتى لو كانت مقبولة فنيا . 

املــادة ) 7 ( 

يجب على جميع موظفـي الهيئة من املخت�سني فـي عملية التعاقد اأو من يت�سل علمهم 
بها ، االلتزام بال�سرية التامة لكافة املعلومات والبيانات وامل�ستندات اخلا�سة بها ، وال يجوز 

ن�سرها باأي و�سيلة اإال مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفـيذي . 
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املــادة ) 8 ( 

يجب االحتفاظ بجميع الوثائق واملرا�سالت اخلا�سة بعملية التعاقد فـي النظام االإلكرتوين 
اخلا�س بالهيئة ، وت�سنيفها ، وحفظها فـي ملفات خا�سة . 

وتتمتع هذه الوثائق واملرا�سالت بال�سرية ، وي�سري عليها حكم املــادة )7( من هذه الالئحة . 

املــادة ) 9 ( 

يكون التعاقد ل�سراء ال�سلع واملواد الغذائية االأ�سا�سية عن طريق مناق�سة عامة ، ومع ذلك 
يجوز التعاقد باأي من الطرق التالية وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة : 

اأ - املناق�سة املحدودة . 
ب - املمار�سة . 

ج - االإ�سناد املبا�سر . 
املــادة ) 10 ( 

تن�ســـاأ فــي الهيئة جلنــة ت�سمــــى "جلنة املناق�سات العامة" ، وت�ســكل من موظفـــي الهيئــــة ، 
اأو من ذوي اخلربة والكفاءة من غري موظفـي الهيئة ، وي�سدر بت�سكيلهــا وحتديد نظــام 

عملها قرار من الرئي�س . 
وتختـــــ�س هـــــذه اللجنــــــة باإجــــــراء التعاقـــــــدات التـــــي تزيــــد قيمتهــــا علــــى )3٫000٫000( 

ثالثة ماليني ريال عماين . 

املــادة ) 11 ( 

تن�ســــاأ فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنــة املناق�ســات الداخليـــة" ، وت�سكل من موظفـي الهيئة ، 
اأو من ذوي اخلربة والكفـــاءة من غيـر موظفـي الهيئة ، وي�سدر بت�سكيلهــا وحتديد نظــام 

عملها قرار من الرئي�س . 
وتختـــــــ�س هــــــذه اللجنـــــة باإجــــراء التعاقـــــدات التي ال تزيــــد قيمتهـــا علــــــى )3٫000٫000( 

ثالثة ماليني ريال عماين . 

املــادة ) 12 ( 

تخت�س اللجنة باالآتي : 
حتديــد طريقــة التعاقــد ، فـي �سوء البيانــات واملعلومــات التي يقدمهــا التق�سيــم  - 1

املخت�س . 
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املخت�ص  - 2 التق�سيم  يقدمها  التي  والتعليمات  وال�سروط  الفنية  املوا�سفات  اعتماد 
والتحقق من كفايتها . 

ت�سلم نتائج الدرا�سة والتحليل ، ومراجعتها ، وتقييمها ، واتخاذ القرار املنا�سب  - 3
ب�ساأنها . 

حتديد ثـمن وثائق املناق�سات .  - 4

اقتــراح اأي تعديــالت علــى هــذه الالئحــة ، ورفع التو�سيــة ب�ساأنهــا اإلــى الرئيــ�س  - 5
التنفـيذي . 

اأي اخت�سا�سـات اأو مهــام اأخــرى ت�سنــد اإلى اللجنة من قبل الرئيــ�س ، اأو الرئي�س  - 6
التنفـيذي . 

املــادة ) 13 ( 

يتولــى التق�سيـــم املختــــ�س اإعــداد �سجــل تقيد فـيه اأ�سمــاء املورديـــن املتعاملــني مــع الهيئــة 
من داخل ال�سلطنة وخارجها . 

الف�صــل الثانـــي

اإدارة املناق�صــــات 

املــادة ) 14 ( 

يتـم ن�سـر االإعـالن عن املناق�سة فـي جريدة يوميــة وا�سعــة االنت�ســار ، اأو اأكثـــر باللغتـــني : 
العربية ، واالإجنليزية ، قبل مـدة كافـيـة من املوعــد املحدد للتعاقد بحيث ي�سمح باإعـــادة 
الهيئة  موقع  طريق  عن  االإلكرتونية  بالو�سائل  ن�سره  ويجوز   ، االأمر  لزم  اإذا  املناق�سة 

االإلكرتوين ، ويجب اأن يت�سمن االإعالن ما ياأتي : 

بيان نوع التعاقد املطلوب .  - 1

�سعر وثائق املناق�سة وفقا لالآلية التي تعتمدها الهيئة ، ومواعيد ، ومكان �سرائها .  - 2

حتديـد اآليــة ، ومدة تقدمي العطــاءات ، وموعد ، ومكان فتح املظاريــف ، واإعـــالن  - 3
نتائجها .

تفا�سيل تاأمينات العطاءات .  - 4

ال�سخ�س اأو التق�سيم املخت�س بالرد على اأي ا�ستف�سارات حول املناق�سة .  - 5
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مدة �سريان العطاءات .  - 6

اأي بيانات اأخرى يحددها التق�سيم املخت�س .  - 7

وفـي جميع االأحوال يجب اأن ي�ستمل االإعالن على العبارة االآتية : 
" يجوز للهيئة اإلغاء املناق�سة ، وال يحق للمتقدمني بعطاءاتهم املطالبة باأي تعوي�سات " . 

املــادة ) 15 ( 

يجـوز تقديــم العطــاءات وفتحهــا واإحالتهــا وامل�سادقــة عليهـــا واإعــالن نتائجها بالو�سائل 
االإلكرتونية . 

املــادة ) 16 ( 

يكون التعامل مع اأ�سحاب العطاءات مبوجب مرا�سالت ر�سمية موثقة )خطابات م�سجلة 
اأو بالربيد االإلكرتوين( عن طريق التق�سيم املخت�س طالب ال�سراء ، وفـي جميع االأحوال 
تلتزم الهيئة باالإف�ساح عن املعلومات نف�سها جلميع اأ�سحاب العطاءات ، وم�ساركة االإجابات 

عن ت�ساوؤالتهم معهم جميعا . 

املــادة ) 17 ( 

تكون مدة تقدمي العطاءات فـي املناق�سات التي تطرحها الهيئة )14( اأربعة ع�سر يوم عمل 
على االأقل من تاريخ االإعالن عن املناق�سة ، ويجوز تق�سري هذه املدة ، اأو زيادتها مبوافقة 

رئي�س اللجنة . 

املــادة ) 18 ( 

تكون مدة �سالحية �سريان العطاءات فـي املناق�سة )60( �ستني يوم عمل ، ويجوز تق�سري 
هذه املدة ، اأو زيادتها مبوافقة رئي�س اللجنة . 

املــادة ) 19 ( 

يجب اأن يكون مقدم العطاء م�سجال لدى الهيئة ، واأن يلتزم بكافة ال�سروط واملوا�سفات 
املحددة فـي كرا�سة املناق�سة ، ومنها ما ياأتي : 

كتابة ا�سم ورقم املناق�سة .  - 1

االأ�سعار باالأرقام واحلروف .  - 2
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اأن يكون العطاء مو�سحا عليه ا�سم وعنوان �ساحبه ، وخمتوما بخامته ، وموقعا  - 3
منه ، مع اإرفاق منوذج التوقيع ال�سادر من وزارة التجارة وال�سناعة . 

اإرفـاق �سهـادة ال�سجل التجــاري لل�سركــة ، و�سهادة االنت�ســـاب لــدى غرفــة جتــارة  - 4
و�سناعة عمان ، على اأن تكون �سارية املفعول لل�سركات املحلية . 

رفــــــع العطــــاء فـي موقــــع التناقـــ�س االإلكرتونــي خـــالل املــــدة الزمنيــــة الـــــواردة  - 5
فـي اإعالن املناق�سة ، اأو و�سعه فـي �سندوق املناق�سات ، وال يقبل اأي عطاء يقدم 

بعد تلك الفرتة . 

تقدمي التاأمينات املالية املقررة .  - 6

تقدمي بيان يو�سح قائمة كافة االأعمال التي قام بها �سابقا .  - 7

تقدمي ما يثبت مالءة ال�سركة املالية ، وقدرتها على تنفـيذ التزاماتها .  - 8

املــادة ) 20 ( 

، طلب اال�ستف�ســارات واالإي�ساحـــات  املناق�ســـة  ا�ستــروا وثائـــق  ، ممـن  ال�ســاأن  لــذوي  يجـوز 
الالزمــــة عــــن املناق�ســـة ، ويتولـــــى ال�سخـــ�س اأو التق�سيم املخت�س املحـــدد باالإعــالن ، الرد 

على هذه اال�ستف�سارات . 
ويحدد االإعالن اآخر موعد ال�ستقبال اال�ستف�سارات واالإي�ساحات . 

املــادة ) 21 ( 

يجـوز للهيئـة اإجــراء تعديالت فـي وثائــق املناق�سة ، �سريطــة اإخطار كــل من ا�ستــرى تلك 
الوثائـق بالتعديــالت التــي قامــت باإجرائها ، وذلك قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات 

بوقت كاف . 

املــادة ) 22 ( 

اإلى اجلهة التي يحددها االإعالن فـي موعد ال يتجاوز ال�ساعة  اأن ت�سلم العطاءات  يجب 
)12( الثانية ع�سرة ظهرا من اليوم املحدد فـي االإعالن . 

وال يعتد بالعطاءات املقدمة بعد هذا امليعاد ، وال يتم النظر فـي �ساأنها حتى لو كانت حتمل 
تاريخا �سابقا لتاريخ الت�سليم املحدد . 
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املــادة ) 23 ( 

يجــوز لرئيـــ�س اللجنــة متديــد موعـــد تقديـــم العطـــاءات املحـــدد فـــي االإعــــالن ، وذلك مبا 
ال يجاوز ن�ســف املــــدة املحددة فـي االإعـــالن ، بناء على طلــب يقــدم من ثلث عـــدد امل�ساركــني 
فـي املناق�سة على االأقل ، وفـي هذه احلالة يجب اإخطار كل من ا�سرتى وثائق املناق�سة 

باملوعد اجلديد . 
وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز متديد املوعد اأكرث من مرة واحدة . 

الف�صــــل الثالـــث

فتــح املظاريـــف وحتليـــل العــرو�س

املــادة ) 24 ( 

تن�ساأ فـي الهيئة جلنة ت�سمى "جلنة فتح املظاريف" ، ت�سكل بقرار من الرئي�س التنفـيذي ، 
تتولى فتح مظاريف العطاءات فـي التاريخ واملكان املحددين فـي االإعالن ، وال يجوز تغيري 
اأي منهما اإال فـي حالة القوة القاهرة ، وبعد اإخطار الرئي�س التنفـيذي بذلك ، ويتم حتديد 
تاريخ ، ومكان اآخر لذلك ، واإخطار اأ�سحاب العطاءات قبل هذا املوعد بوقت كاف ، وخالل 
هـــــــذه الفتـــرة يحظــــر ت�سلـــم اأي عطـــاءات جديدة ، اأو ا�ستبــــدال ، اأو �سحــــب اأي م�ستنــــدات 

من العطاءات املقدمة . 

املــادة ) 25 ( 

تقــوم اللجنــة املن�ســو�س عليهـــا فـي املــادة )24( مــن هـــذه الالئحة ، بعد دعــــوة اأ�سحــــاب 
العطاءات اأو وكالئهم ، باالآتي : 

 ا�ستخراج املظاريف والتاأكد من عددها ، و�سالمة اأختامها ، واإغالقها .  - 1
فتح املظاريف والتاأكد من ا�ستكمال الوثائق والبيانات املطلوبة ، وترقيم العطاءات  - 2

ترقيمــا ت�سل�سليــا ، وقـراءة ا�ســم مقــدم العطــاء واالأ�سعــار املقدمــة منــه واإجمالــي 
املتعلقة  املعلومات  ت�سجيل  ويتم   ، احلا�سرين  على  م�سموع  ب�سوت  العطاء  قيمة 

بالعطاءات والتوقيع عليها من قبل رئي�س اللجنة . 
عدد  - 3 املح�سر  فـي  يذكر  اأن  ويجب   ، املظاريف  فتح  فـي حم�سر  العطاءات  تفريغ 

 ، املالية  العرو�س  فـي حالة فتح  القيمة  واإجمايل  العطاء  وا�سم مقدم  العطاءات 
ويوقع املح�سر من قبل رئي�س اللجنة واأع�سائها . 
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التو�سية با�ستبعاد العطاءات املخالفة ل�سروط كرا�سة املناق�سات .  - 4

ت�سليـــم التاأمـــني املوؤقت اإلى التق�سيم املخت�س للقيام باالإجراءات املاليــة املقررة ،  - 5
والتوقيــع على التقريــر الــذي يعــد فـي هذا ال�ســـاأن فـي اليوم ذاته اأو اليــوم التالـــي 

على االأكرث . 

 اإحالة العــرو�س اإلى جلنة حتليل العطاءات وعـــرو�س االأ�سعار لتحليلهـــا فـي مــدة  - 6
ال تتجاوز )7( �سبعة اأيام من فتح املظاريف . 

املــادة ) 26 ( 

تن�ســاأ فـي الهيئــة جلنــة ت�سمــى "جلنة حتليل العطاءات وعرو�س االأ�سعــار " ، وت�سكــل بقــرار 
من الرئي�س التنفـيذي ، على اأن يحدد القرار رئي�س اللجنة ونائبه . 

وتخت�س اللجنة باالآتي : 

مراجعـــة العطــاءات املقدمـــة والتاأكـــد من مطابقتهـــا للموا�سفـــات واال�سرتاطـــات  - 1
املحددة مبا ي�سمن كافة متطلبات التحليل . 

حتليـل وتقييـم العطــاءات بناء علــى اأ�ســ�ص ومعايري ونقاط معينة حتــدد بح�ســب  - 2
طبيعة املناق�سة . 

ويجـوز لهـذه اللجنة اال�ستعانـة باخلرباء واملخت�سني مـن موظفـــــي الهيئـــة اأو من غريهــم 
اإذا اقت�ست احلاجة ذلك . 

املــادة ) 27 ( 

جتــرى املفا�سلــة بني العطــاءات الختيــار العطــاء االأف�سل وفقـــا للمعاييــر الفنيــة واملاليـــة 
لل�سروط  املطابقة  العطاءات غري  ا�ستبعاد  ، ويجب  املناق�سة  فـي وثائق  املحددة  والأ�س�ص 

واملوا�سفات بقرار م�سبب . 

املــادة ) 28 ( 

يجوز للجنة التفاو�س مع مقدم العطاء االأف�سل املو�سى له باالإ�سناد وفقا لالأ�س�س واملعايري 
املحددة فـي م�ستندات املناق�سة لتخفـي�س قيمة عطائه متى ما كان فـي التفاو�س حتقيق 

م�سلحة عامة ، �سريطة عدم تاأثري نتيجة التفاو�س على التو�سية باالإ�سناد . 
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الف�صـــل الرابـــع

البــت فـــي العطـــاءات

املــادة ) 29 ( 

�سريان  انتهاء مدة  بقبوله قبل  العطاء  واإخطار مقدم   ، العطاءات  فـي  البت  اللجنة  على 
العطـــاءات ، فـــاإذا تعذر ذلك وجــب على اللجنة اأن تطلـــب من مقدمـــي العطاءات مد مدة 

�سريان عطائهم ملدة منا�سبة . 

املــادة ) 30 ( 

امل�ستوفـيــة  واملتو�سطــة  ال�سغيــرة  واملوؤ�س�ســات  لل�سركــات  العطــاءات  فـي  االأف�سليــة  تعطــى 
لل�سروط واملوا�سفات ، وت�سمل هذه الأف�سلية اأف�سلية فـي ال�سعر فـي حدود زيادة قدرها 

)10%( ع�سرة باملائة . 

املــادة ) 31 ( 

يتولى مقرر اللجنة اإخطار �ساحب العطاء الذي متت تر�سية املناق�سة عليه واإر�سال ن�سخة 
من قرار الرت�سية اإلى كافة التق�سيمات املخت�سة بالهيئة . 

املــادة ) 32 ( 

يجوز الأ�سحاب العطاءات الذين مل تتم تر�سية املناق�سة عليهم ، اأو مت ا�ستبعاد عرو�سهم ، 
التظلم اإلى اللجنة خالل )60( �ستني يوم عمل من تاريخ اإخطارهم بقرار اللجنة ، ويجب 
البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ، ويعد انق�ساء هذه املدة دون 

البت فـي التظلم رف�سا له . 

املــادة ) 33 ( 

على اللجنة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي اأي من احلاالت االآتية : 

اإذا اقت�ست ذلك امل�سلحة العامة .  - 1

اإذا لـم يكـن العطــاء م�ستوفـيــا ال�ســروط واملوا�سفات املن�ســـو�ص عليهــا فـي وثائـــق  - 2
املناق�سة . 

اإذا مل يكن مقدم العطاء م�سجال لدى الهيئة .  - 3
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اإذا مل يكن العطاء م�سحوبا بالتاأمني املوؤقت كامال .  - 4

اإذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة مالءته املالية .  - 5

اإذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة اأو غري موقعة اأو غري خمتومة من مقدمها .  - 6

اإذا �سدر حكم نهائي باإفال�س اأو اإع�سار مقدم العطاء ، اأو اتخذت اإجراءات ق�سائية  - 7
�سده لهذا ال�سبب . 

اإذا �سبق ملقدم العطاء اأن تعاقد مع الهيئة ، واأخل ببنود التعاقد .  - 8

اإذا كان العطاء خمالفا لقانون حماية املال العام وجتنب ت�سارب امل�سالح .  - 9
املــادة ) 34 ( 

اإذا  املناق�سات التي مت ن�سر االإعالن عنها بقرار م�سبب من اللجنة قبل البت فـيها  تلغى 
ا�ستغني عنها نهائيا ، اأو اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، كما يجوز للجنة اإلغاء املناق�سات 

بناء على تو�سية التق�سيم املخت�س ، ولها اإعادة طرحها فـي اأي من احلاالت االآتية : 

اإذا تقدم عطاء وحيد ، اأو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة اإال عطاء واحد .  - 1

اإذا اقرتنت العطاءات كلها اأو اأكرثها بتحفظات جوهرية .  - 2

اإذا كانت قيمة العطاء االأقل تزيد على القيمة ال�سوقية .  - 3

اإذا كانــت العطــاءات املقدمــة غـري مكتملــة اأو حتتمــل اأكرث مــن معنــى اأو خمالفــة  - 4
ل�سروط املناق�سة . 

كما يجوز اإلغاء املناق�سات بعد �سدور قرار االإ�سناد ، وقبل التوقيع على العقد بقرار م�سبب 
من اللجنة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك ، اأو بناء على تو�سية التق�سيم املخت�س . 

وفـي حالة اإلغاء املناق�سة من قبل الهيئة قبل امليعاد املحدد لفتح املظاريف ، يرد اإلى مقدم 
العطاء ثـمن امل�ستند بناء على طلبه . 

املــادة ) 35 ( 

يجوز بقرار من اللجنة قبول العطاء الوحيد اإذا كان مطابقا لل�سروط ومنا�سبا من حيث 
ال�سعر ، وكانت حاجة العمل ال ت�سمح باإعادة طرح املناق�سة من جديد ، اأو تبني عدم جدوى 

اإعادة طرحها . 
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الف�صــل اخلامـــ�س
املناق�صــة املحـــدودة

املــادة ) 36 ( 
يجــوز التعاقــد عن طريـــق املناق�سـة املحدودة فـي احلاالت التي تتطلــب طبيعتهــا ق�ســر 
اال�سرتاك فـي املناق�سة على موردين حمددين �سواء فـي ال�سلطنة اأو خارجها ممن تتوافر 

فـي �ساأنهم ال�سروط املطلوبة . 
املــادة ) 37 ( 

ثبتـت  والذين  بالهيئة  املوردين  �سجل  فـي  اأ�سماوؤهـــم  امل�سجلــة  للمورديــن  الدعــوة  توجــه 
كفاءتهم الفنيــة واملالـية ، وتتوافر ب�ساأنهم �ســـروط ح�سن ال�سمعـــة ، ب�ســرط األ يقــل عـــدد 

املوردين عن )3( ثالثة . 
وجترى الدعوة اإلى تقدمي العطاءات فـي املناق�سات املحدودة عن طريق الدعوات املبا�سرة 
اأو با�ستخــدام الو�سائــل االإلكرتونيــة ، وت�ســري علـى املناق�ســة   ، مبوجــب خطــاب م�سجــل 

املحدودة �سائر االأحكام املنظمة للمناق�سة العامة . 
املــادة ) 38 ( 

يجوز للجنة حتويل املناق�سة املحدودة اإلى ممار�سة ، اإذا راأت اأن ذلك يحقق م�سلحة الهيئة 
فـي احل�سول على �سروط اأف�سل للتعاقد . 

الف�صــل ال�صــاد�س
املمار�صـــة

املــادة ) 39 ( 
يجوز للجنة التعاقد عن طريق املمار�سة من خالل التفاو�س للح�سول على اأف�سل العرو�س 

باأقل االأ�سعار ، وذلك فـي اأي من احلاالت االآتية : 
االأ�سنــــاف املحتكـــر �سنعهــــا اأو ا�ستريادهـــا اأو التـــي تقت�ســي طبيعتهــا اأو الغـــر�س  - 1

من احل�سول عليها ، اأن يتم �سراوؤها من اأماكن اإنتاجها ، اأو التي ال توجد اإال لدى 
�سركة بذاتها . 

التوريدات التي تقت�سي حالة اال�ستعجال عدم اتباع اإجراءات املناق�سة ب�ساأنها .  - 2
على اأن يتم اختيار املتعاقد معه من بني اأف�سل العرو�س التي يتم احل�سول عليها ، �سريطة 

اأن تكون االأ�سعار منا�سبة مع بيان االأ�سباب املوجبة الختياره . 
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الف�صــل ال�صابـــع

االإ�صنـــاد املبا�صـــر

املــادة ) 40 ( 

للهيئـــة التعاقـــد باالإ�سناد املبا�ســـر فـي احلاالت الطارئة ، على اأن يتم اختيار املتعاقـد معـه 
من بـني اأف�سـل العـرو�س التـي يتـم احل�ســول عليهــا ، �سريطة اأن تكون االأ�سعــار منا�سبــة 
مع بيان االأ�سباب املوجبة الختياره ، ويتم التعاقد باالإ�سناد املبا�سر فـيما ال جتاوز قيمته 

)250٫000( مائتني وخم�سني األف ريال عماين ، ووفقا لل�سالحيات االآتية : 

املجلـــ�س لغايـــة )250٫000( مائتــــني وخم�ســـني األـــف ريــــال عمانـــي ، وملــــرة واحـــدة  - 1
فـــي ال�سنـــة . 

الرئي�س لغاية )100٫000( مـــائة األـف ريــال عماين ، وملرة واحدة فـي ال�سنة .  - 2

الرئي�س التنفـيذي لغاية )25٫000( خم�سة وع�سرين األف ريال عماين .  - 3

مدير عام ال�سوؤون االإدارية واملالية لغاية )5٫000( خـم�سة اآالف ريال عـماين .  - 4

املــادة ) 41 ( 

مع عدم االإخالل بحكم املــادة )40( من هذه الالئحة يجب احل�سول على عرو�س االأ�سعار 
مبا ي�سمح بالتقييم العادل بينها ، ومبا ال يقل عن )3( ثالثة عرو�س . 

الف�صـــل الثامـــن

ال�صمانـــــات

املــادة ) 42 ( 

يجـــب اأن يقـــدم مع كـــل عطـــاء تاأمـــني موؤقـــت ، غيــــر م�سروط وملدة �سريـــان العطاء ذاتها ، 
وال يقل عن )1%( واحـد باملائـــة من القيمة االإجماليــة للعطـــاء ، وفـي حالـــة �سحــب مقــدم 
العطاء لعطائه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطاء ، ي�سبح التاأمني املوؤقت املقدم منه 

حقا للهيئة ، دون احلاجة اإلى اإنذاره ، اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر . 
ويرد التاأمني املوؤقت اإلى اأ�سحاب العطاءات غري املقبولة فور �سدور قرار الرت�سية من اللجنة . 

كما يرد التاأمني املوؤقت اإلى �ساحب العطاء الفائز اإذا قدم �سمان ح�سن التنفـيذ . 
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املــادة ) 43 ( 
يجب على �ساحب العطـــاء الفائز اأن يقدم خالل )10( ع�سرة اأيام عمل مـن اليوم التالـــي 
الإبالغه بقبول عطائه ، �سمانا حل�سن تنفـيذ العقد باملبلغ املحدد فـي م�ستندات املناق�سة ، 
على اأال يقل عن )5%( خم�سة باملائة من القيمة الكلية ملا ر�سا عليه ، وال يزيد على )%10( 
ع�سرة باملائة من تلك القيمة ، وبالن�سبة للعقود التي تربم مع متعاقد فـي اخلارج ، يكون 

تقدمي هذا ال�سمان خالل )20( ع�سرين يوم عمل . 
ويجوز مبوافقة رئي�س اللجنة متديد املهلة املحددة فـي احلالتني املذكورتني فـي الفقرة 

ال�سابقة ملدة اإ�سافـية ال تتجاوز )10( ع�سرة اأيام عمل . 
ويظل �سمان ح�سن التنفـيذ �ساريـــا حتـــى متام تنفـيــــذ العقــــد ، اأو انتهــــاء فتـــرة التوريـــد ، 
اأو �ســـدور تقريـــر املعاينـــة والت�سلم من التق�سيم املخت�س اأيهما اأبعــد ، ما مل يتــم االتفــاق 

على غري ذلك . 
املــادة ) 44 ( 

اإذا مل يقم �ساحب العطاء الفائز بتقدمي �سمان ح�سن التنفـيذ خالل املدة املقررة فـي املــادة )43( 
من هذه الالئحة ، جاز لرئي�س اللجنة مبوجب اإخطار مكتوب اإلغاء الرت�سية ، وم�سادرة 

التاأمني املوؤقت ، وذلك دون اإخالل بحق الهيئة فـي التعوي�س ، اإن كان له مقت�سى . 
املــادة ) 45 ( 

االأ�سناف  بتوريد  اإذا قام  التنفـيذ  املقبول من تقدمي �سمان ح�سن  العطاء  يعفى �ساحب 
املتعاقد عليها ، وقبلتها الهيئة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �سمان ح�سن التنفـيذ . 

الف�صــل التا�صـــع
تنفيــذ العقــود
املــادة ) 46 ( 

اإذا زادت قيمة التعاقد على )10٫000( ع�سرة اآالف ريال عماين وجب حترير عقد بني الهيئة ، 
واملتعاقـــد يت�سمــــن حقـوق والتزامـــات الطرفـــــني ، ويعد اأمر ال�سراء تعاقـــــدا بـــني الهيئـــــة 
والطرف االآخر فـيما يقل عن ذلك ، على اأن يت�سمن بيانا بال�سلع واملواد الغذائية حمل 

ال�سراء وثـمنها وتاريخ ت�سليمها . 
املــادة ) 47 ( 

يتـــم اإبــــرام جميــــع تعاقــــدات الهيئــــة وفقــــا لنمـــــاذج العقـــود املعــــدة مـــن قبـــل الهيئـــة ، ويجوز 
ا�ستثنــــاء - فـي حــــاالت ال�ســـرورة التي تقدرها اللجنة - اإبرام عقود خا�سة يتــم اعتمادها 

من املجل�س . 
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املــادة ) 48 ( 
، وعلى وجه  تر�سيتها  التي متت  باالأعمال  املتعلقة  امل�سائل  كافة  العقد  يت�سمن  اأن  يجب 

اخل�سو�س االآتي :  
مدة ومراحل تنفـيذ العقد ، ابتداء بتاريخ مبا�سرة العمل وانتهاء بتاريخ الت�سليم  - 1

النهائي للتوريد . 
ال�سمان املقدم من املتعاقد ومدة �سريانه .  - 2
الإجراءات التي تتخذ بحق املتعاقد فـي حالة خمالفة اأي من �سروط اأو اأحكام العقد .  - 3
اأحكام التعاقد من الباطن .  - 4
حقوق والتزامات الهيئة واملتعاقد .  - 5
االإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة تخلف املتعاقد عن تنفـيذ التزاماته  - 6

فـي املوعد املحدد بالعقد ، ومنها اأحد االإجراءين االآتيني : 
منح املتعاقــد مهلة اإ�سافـية لتنفـيذ االأعمــال ، باالإ�سافــة اإلــى حت�سيــل غرامــة  اأ - 
تاأخري بن�سبة )1%( واحد باملائة من اإجمايل العقد عن كل اأ�سبوع يتم فـيه التاأخر ، 
وبحـــد اأق�ســى )10%( ع�ســـرة باملائـــة من قيمة العقد ، مــع جـــواز اإعفـــاء املتعاقـــد 
مــن الغرامـــة ، اأو جزء منها اإذا قدم امل�ستندات التي تثبت اأن التاأخـــر كـــان ناجتــا 

عن ظروف قاهرة ، خارجة عن نطاق �سيطرته ، اأو اأن التاأخري ب�سبب الهيئة . 
ا�ستيفاء  فـي  الهيئة  بحق  اإخالل  دون   ، املتعاقد  ح�ساب  على  االأعمال  تنفـيذ  ب - 
، باالإ�سافـــة  اأ�سابها من �ســـرر جراء ذلك  كافــة التعوي�ســات عمـا يكــون قــد 
اإلى حت�سيـل م�سروفــات اإداريــة بن�سبـــة )12%( اثني ع�سر باملائــة مـــن قيمـــة 

االأعمال التي مل يتم تنفـيذها . 
اآلية ت�سوية النزاعات مع املتعاقد .  - 7
اآلية تعديل العقد خالل فرتة التنفـيذ .  - 8

وحترر العقود من ن�سختني اأ�سليتني باللغتني : العربية ، واالإجنليزية ، لهما ذات احلجية ، 
ويكون لكل طرف ن�سخة منها للعمل مبقت�ساها ، وعند االختــالف يعتد بالنـ�س العربي . 

املــادة ) 49 ( 
على التق�سيم املختـ�س مبتابعة توقيع ، وتنفـيذ العقد ، ا�ستكمال اإجراءات توقيعــه خــالل 

)20( ع�سرين يوم عمل من تاريخ اإخطار �ساحب العطاء . 

-37-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل املوؤ�سرات اجلغرافـية املقبـولة وفقــا لأحــكام 

قانون حقوق امللكية ال�سناعية  ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

- ا�صم املوؤ�صر اجلغرافـي املطلوب لـــه الت�صجيــل : ماعز اجلبل الأخ�سر .

- ا�صم وعنوان وجن�صية مودع الطلب : حكومة �سلطنة عمان ) وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ( .

- حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها املوؤ�صر اجلغرافـي : حمافظة الداخلية - 

نيابة اجلبل الأخ�سر .

- ال�صلع التي ي�صتخدم ب�صاأنها املوؤ�صر اجلغرافــي : منتجات حيوانية .

- بيانـــــــــات اأخـــــــــرى : 

الو�صف املظهري :

ت�سمى �ساللة ماعز اجلبل الأخ�سر مب�سميات اأخرى مثــل : ماعــز اجلامـــودي ، ماعــز 

اإلـــى البـــيا�ض  اأو املائـــل  العوميري . ويغلـــب علــى هـــذه ال�ساللـــة اللــون البنــي الفاتــــح 

فــي بعـــ�ض الأحيــان ، وتعتبـــر هذه ال�ساللة كبرية احلجم ، ويك�سو ج�سمهــا �سعــر كثيــف 

ومتو�ســط الطــول ، ولديهــا قــرون طويــلة فـــي الإنــاث والذكــور ، واأحيانا توجد حيوانات 

بدون قرون ولها ذيل ق�سري .

الو�صف الإنتاجي :

متو�ســـط وزن املولـــود عنـــد امليـــالد )3.5( كجـــم وعنـــد الفطام )14.5( كجم وعند عمر 

)6( �ستة اأ�سهــر )23( كجــم ، ومتو�سط وزن اجل�سم النا�سج )35( كجم ، ون�سبة اخل�سوبة 

)90%( ون�سبة التوائم )128%( . وتربى هذه ال�ساللة على نطاق وا�سع بغر�ض اإنتاج اللحم .

نظــــام الرتبيـــة :

تربى هذه ال�ساللة وفق نظام تربية متو�سط املدخالت .

- تاريــــخ الإيـــداع : 2018/10/30م

OM/GI/2018/00002 : رقــــــم الطلـــــــب -
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

- ا�صم املوؤ�صر اجلغرافـي املطلوب لـــه الت�صجيــل : اأبقار جنوب ال�سلطنة .

- ا�صم وعنوان وجن�صية مودع الطلب : حكومة �سلطنة عمان ) وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ( .

- حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها املوؤ�صر اجلغرافـي : حمافظة ظفار .

- ال�صلع التي ي�صتخدم ب�صاأنها املوؤ�صر اجلغرافــي : منتجات حيوانية .

- بيانـــــــــات اأخـــــــــرى : 

الو�صف املظهري :

يطلق عليها ا�سم الأبقار الظفارية ن�سبــة اإلى حمافظة ظفار ، وتتميز هذه ال�ساللة بكرب 

احلجم ويغلب عليها اللون الأ�سود مع وجود خليط من اللون الأ�سـود والأبيــ�ض ، وقــد 

توجد اأفراد ذات لون بني داكن وتزيد فـيها ن�سبة العروق الإفريقية .

الو�صف الإنتاجي :

عادة ما ت�ستخدم هذه ال�ساللة كثنائية الغر�ض لإنتاج اللحم واحلليب ، ويبلغ وزن الذكر 

النا�ســـج )350( كجم بينــما تبلغ الأنثى النا�سجة حــوايل )300( كجم ، وي�سل متو�سط 

اإنتــاج احلليــب اإلــى )5.5( لرت/يوم . وتتميز اأبقار جنوب ال�سلطنة مبعدلت منو عالية 

وت�ستخدم على نطاق وا�سع لإنتاج اللحوم .

نظــــام الرتبيـــة :

تربى وفق نظام رعوي تقليدي م�ستقر .

- تاريــــخ الإيـــداع : 2018/10/30م

OM/GI/2018/00003 : رقــــــم الطلـــــــب -
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

80661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »``a

. âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 Ω Ω P ô£b πjôZ õjÒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG 30409 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

81328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a

 øµ°ùdGh  á«bóæØdG  áëæLC’Gh  á°ThôØŸG  ≥≤°ûdGh  á«æµ°ùdG  äGóMƒdGh  á«bóæØdG  äÉeóÿG
 . âbDƒŸG

 IQÉéà∏d ∫OƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , 11372 ¢VÉjôdG 75 : Ü.¢U , É«∏©dG »M , ¢VÉjôdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2013/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
81329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a
 øµ°ùdGh  á«bóæØdG  áëæLC’Gh  á°ThôØŸG  ≥≤°ûdGh  á«æµ°ùdG  äGóMƒdGh  á«bóæØdG  äÉeóÿG

 . âbDƒŸG

 IQÉéà∏d ∫OƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , 11372 ¢VÉjôdG 75 : Ü.¢U , É«∏©dG »M , ¢VÉjôdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

2013/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

  114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

81982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »``a

 äÉeóN  ,  ôØ°ùdG  äÉeóN  ,  á«MÉ«°ùdG  ∫ÉªYC’G  ,  (…ƒ÷G  π≤ædG)  øjôaÉ°ùŸG  π≤f  äÉeóN
 á«JÉeƒ∏©ŸG ∫É°üJ’G πFÉ°Sh hCG âfÎfE’G á£°SGƒH Ëó≤J äÉeóN , ôØ°ùdG õéMh ΩÓ©à°S’G
 äÉeóN , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉeƒ∏©ŸG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJh , øjôaÉ°ùŸGh ™FÉ°†ÑdG π≤f

 . ôØ°ùdG äÉeóNh ™FÉ°†ÑdG øjõîJh áÄÑ©àdGh π≤ædÉH á≤∏©àe

 óàª«d â«ØjGôH õéæjódƒg ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - …ÉÑeƒe , äÉà°SEG OQ’ÉH , êQÉe ÉjójÒg . ¿EG. ¬«L , ¢ShÉg π«Ø«f : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 400001

2013/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alama27.indd   2 12/6/18   10:57 AM
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
82785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

 (Ω Ω P) áeÉ©dG IQÉéà∏d êÉJ Ωƒ«æ«JÓH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 41784: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

82786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »``a

 Úµªàd  (É¡∏≤f  AÉæãà°SÉH)  Ò¨dG  ídÉ°üd  äÉéàæŸG  øe  áYƒæàe  áYƒª›  ™«ªŒ  äÉeóN
 IÉ«◊G  äÉéàæe øe á©°SGh  áYƒª› Gójó–h ,  ádƒ¡°ùH  É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe πÑb øe äÉeóÿG √òg Ëó≤J øµÁh , á«aÉ©dGh áë°üdGh ájô°ü©dG
 ≥jôW øY hCG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædGh äÉLƒdÉàµdGh ójÈdG ∫ÓN øeh , á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæeh
 èeGôH  IQGOEG  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh  âfÎfE’G  áµÑ°T  ™bGƒeh  ,  á«fhÎµdE’G  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh
 á«aÉ©dGh áë°üdG ájô°ü©dG IÉ«◊G äÉéàæe øe á©°SGh áYƒª› á«£¨àd øjõ«ªŸG AÓª©dG
 Úµ∏¡à°ùª∏d ájQÉŒ íFÉ°üfh äÉeƒ∏©e , »ë°U IÉ«M §‰ ôjƒ£Jh ™«é°ûàd äÉeóÿGh
 Gójó–h  ,  ¿ÓYE’G  hCG/h  ,  á«éjhôJ  ¢VGôZC’  ¢VhôYh  Úµ∏¡à°ùª∏d  ájQÉŒ  äÉeóNh
 AÓª©∏d õaGƒ◊G ÒaƒJ , º°üÿG ábÉ£H ∂dòch π«ª©∏d »ë°üdG ÚeCÉàdGh ájÉYôdG IQGOEG

. Úµ∏¡à°ùŸG ICÉaÉµeh õ«Ø–h ™«é°ûJh õjõ©J ¢Vô¨d èeGôHh õFGƒ÷Gh

 (¿Éª°V) »ë°üdG ¿Éª°†∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 128888 : Ü.¢U , ¿GóªM ´QÉ°T , Ωƒ«æ«∏«ŸG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2013/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
83098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »``a
 äGô``°†ëà°ùeh ≥``«bO  ,  »YÉæ£°UG  øHh ƒ```ZÉ°Sh  É```cƒ«HÉJh  RQCGh  ô``µ°Sh  hÉ```cÉch …É``°Th  ø`H
 IÒªN , Oƒ``°SCG π°ùYh πëf π``°ùY , áé∏ãe äÉjƒ∏Mh ôFÉ£ah õÑNh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe

. è∏Kh äGQÉ¡H , (πHGƒJ) äÉ°ü∏°Uh πNh ∫OôNh í∏e , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äGõ«¡éà∏d Qõ«°ùfhôa’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 5 ¥ô°ûdG á≤£æe , 46 ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

83099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »``a

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

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äGõ«¡éà∏d Qõ«°ùfhôa’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 5 ¥ô°ûdG á≤£æe , 46 ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
83100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äGõ«¡éà∏d Qõ«°ùfhôa’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 5 ¥ô°ûdG á≤£æe , 46 ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
  114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

84359 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »``a

 OGó`eEGh á`jƒ¡àdGh ∞`«ØéàdGh ó``jÈàdGh »`¡£dGh QÉ`îÑdG ó«dƒJh á`ÄaóàdGh IQÉ`fEÓd Iõ`¡LCG
. á«ë°üdG ¢VGôZCÓd √É«ŸG

 á°Sóæ¡∏d ófÉ°ûJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  …ÎchG áWô°ûdG  õcôe ,  √Ò°Tƒf ájôb ,  ¿ƒà°SG  πjÉe ΩG  ¬«c11 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
(óæ¡dG) ÜÉéæH ô°ùJôeCG , ¢SÉÑjÉH , êÉà«LÉe ´QÉ°T ¿ójÈdG Öàµe

2013/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alama27.indd   5 12/6/18   10:57 AM

-47-



(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
84360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »``a
 OGƒe  ,  á«fó©e  á∏≤æàe  ¿ÉÑe  ,  á«fó©e  AÉæH  OGƒe  ,  É¡æe  §«∏N  πch  á°ù«Øf  ÒZ  ¿OÉ©e
 á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉHô¡c ÒZ ∑Ó°SCGh ∫ÉÑM , ájójó◊G ∂µ°ùdG •ƒ£ÿ á«fó©e
 ßØM øFGõN ,  á«fó©e Ö«HÉfCGh  Ò°SGƒe ,  IÒ¨°U á«fó©e äGhOôN ,  IOGóM äÉYƒæ°üe
 äÉÄa »``a IOQGh ÒZ á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe áYƒæ°üe äÉéàæe , áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh ≥FÉKƒdG

. ¿OÉ©e äÉeÉN , iôNCG

 á°Sóæ¡∏d ófÉ°ûJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  …ÎchG áWô°ûdG  õcôe ,  √Ò°Tƒf ájôb ,  ¿ƒà°SG  πjÉe ΩG  ¬«c11 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
(óæ¡dG) ÜÉéæH ô°ùJôeCG , ¢SÉÑjÉH , êÉà«LÉe ´QÉ°T ¿ójÈdG Öàµe

2013/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

88490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a

. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

 Ω.Ω.P á«ŸÉ©dG IQÉéà∏d êÉJ Ωƒ«æ«JÓH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 41784 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/6/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
88491 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN

 Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d êÉJ Ωƒ«æ«JÓH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 41784 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/6/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

89067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »``a

 Úµªàd  (É¡∏≤f  AÉæãà°SÉH)  Ò¨dG  ídÉ°üd  äÉéàæŸG  øe  áYƒæàe  áYƒª›  ™«ªŒ  äÉeóN
 IÉ«◊G  äÉéàæe øe á©°SGh  áYƒª› Gójó–h ,  ádƒ¡°ùH  É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe πÑb øe äÉeóÿG √òg Ëó≤J øµÁh , á«aÉ©dGh áë°üdGh ájô°ü©dG
 ≥jôW øY hCG ÊhÎµdE’G ΩÉ¶ædGh äÉLƒdÉàµdGh ójÈdG ∫ÓN øeh , á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæeh
 è``eGôH IQGOEG , ¿ƒ``jõØ∏àdG è``eGôHh â`fÎfE’G áµÑ°T ™bGƒeh , á`«fhÎµdE’G ΩÓ`YE’G π`FÉ°Sh
 á«aÉ©dGh áë°üdG ájô°ü©dG IÉ«◊G äÉéàæe øe á©°SGh áYƒª› á«£¨àd øjõ«ªŸG AÓª©dG
 Úµ∏¡à°ùª∏d ájQÉŒ íFÉ°üfh äÉeƒ∏©e , »ë°U IÉ«M §‰ ôjƒ£Jh ™«é°ûàd äÉeóÿGh
 Gójó–h  ,  ¿ÓYE’G  hCG/h  ,  á«éjhôJ  ¢VGôZC’  ¢VhôYh  Úµ∏¡à°ùª∏d  ájQÉŒ  äÉeóNh
 AÓª©∏d õaGƒ◊G ÒaƒJ , º°üÿG ábÉ£H ∂dòch π«ª©∏d »ë°üdG ÚeCÉàdGh ájÉYôdG IQGOEG

. Úµ∏¡à°ùŸG ICÉaÉµeh õ«Ø–h ™«é°ûJh õjõ©J ¢Vô¨d èeGôHh õFGƒ÷Gh

 (¿Éª°V)»ë°üdG ¿Éª°†∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 12888 : Ü.¢U , ¿GóªM ´QÉ°T , Ωƒ«æ«∏«ŸG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2014/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
90222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »``a
. á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«∏©àdG

 (¿Éª°V)»ë°üdG ¿Éª°†∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 128888 : Ü.¢U , ¿GóªM ´QÉ°T , Ωƒ«æ«∏«ŸG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2014/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107234 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »``a

. âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 Ω Ω P ô£b πjôZ õjÒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 30409 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
88670 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »``a
 Oƒ``bh , QÉ``Ñ¨dG â``«ÑãJh Ö``«WôJh ¢UÉ```°üàeG äÉ```Ñcôe , äÉ```≤dõe , á```«YÉæ°U Ωƒ```ë°Th äƒ```jR

 . IAÉ°VEÓd πFÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒe , (äÉcôëŸG Oƒbh ∂dP »``a ÉÃ)

 ÜQƒc »L ¬«c ¢SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL ,’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhQ ,  3152 : Ü.¢U , »°S ΩEG  hCG  áaôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2014/7/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG  : π````````«cƒdG º```````````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

88730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »``a

 ÉÃ) Oƒbh , QÉÑ¨dG â«ÑãJh Ö«WôJh ¢UÉ°üàeG äÉÑcôe , äÉ≤dõe , á«YÉæ°U Ωƒë°Th äƒjR
. IAÉ°VEÓd πFÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒe , (äÉcôëŸG Oƒbh ∂dP »``a

 ÜQƒc »L ¬«c ¢SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL ,’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhQ ,  3152 : Ü.¢U , »°S ΩEG  hCG  áaôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2014/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG  : π````````«cƒdG º```````````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
88910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »``a
 »àdG  Iõ¡LCÓd  äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh  øe  ÉgÒZh  á«ªbQ  ájƒjó«a  ¢UGôbCG
 Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ ä’BG , ó≤ædG ™£≤H πª©J

 . ¿OÉ©ŸG ∞°TGƒc , ∞°TGƒc , ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG

 ì.Ω.¢T QÉÑjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »HO , »HO QÉ£Ã Iô◊G á≤£æŸG WA 7 3031 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2014/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

98473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »``a

 , á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGO Ö«HÉfCG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG
 áaƒ› ÒZ äGQÉWEG , äGQÉWE’G ¢ù«Ñ∏J IOÉYE’ äÉ°SGóe , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG
 ,  äGQÉ«°S  äGQÉWEG  ,  äÉÑcôŸG  äÓé©d äGQÉWEG  ,  á``Wƒ¨°†ŸG  äGQÉ`WE’G  ,  äÉ``ÑcôŸG  äÓ``é©d

 . äGôFÉ£dG äGQÉWEG

 ø°ûjQƒHQƒc ôjÉJ ƒJƒeƒjƒJ ¿ÉHÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿hR »LƒdƒæµJ …Ég ƒ°TGOÉH , OhQ èæ«°ùcG 3 , 3 èæjó∏«H , 8546 ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ÚµH , âµjÎ°ùjO ¿É°ûéæ«é«°T

2015/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »``a
 ÚeCÉàdG) ‹ÉŸG º««≤àdG , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG
 ÚeCÉàdG äGóæ°S ¿Éª°V , IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdG äGóæ°S ΩGôHEG , (äGQÉ≤©dGh á«aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh
 ΩGôHEG , ÚeCÉàdG äGQÉ°ûà°SG , ÚeCÉàdG äGóæ°S ΩGôHEG , …ôëÑdG ÚeCÉàdG äGóæ°S ΩGôHEG , »ë°üdG

 . ÚeCÉàdG äÉeƒ∏©e , ÚeCÉàdG Iô°ùª°S , çOGƒ◊G ó°V ÚeCÉàdG äGóæ°S

 (´.Ω.¢T) ÚeCÉà∏d ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5209 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »``a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »``a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 ≥```°ü∏dG  OGƒe  ,  á``«°SÉWô≤dG  ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ``°üdG  ,  Ö``àµdG  ó```«∏Œ  OGƒe  ,  äÉYƒÑ£ŸG
 , øjƒ∏àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô≤dG »``a á∏ª©à°ùŸG
 , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G
 äÉ¡°û«∏µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »``a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG ∞«∏¨àdG OGƒe

 . (äÉª°SGôdG)

 ( ´.Ω.¢T) ÚeCÉà∏d ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5209 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »``a
 »Ñ``àµŸG  •É``°ûædG  π``«©ØJ  ,  ∫É``ªYC’G  ¬«LƒJ  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN
 ∫ÉªYC’G º««≤J , ∫ÉªYC’G ÚªãJ , áØ∏µàdG QÉ©°SCG π«∏– , äÉHÉ°ù◊G ôjQÉ≤J OGóYEG , áÑ°SÉfi
 ≥FÉ≤M »°ü≤J , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG , ôJÉaódG ∂°ùe
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  óYGƒb  »``a  äÉeƒ∏©ŸG  ™«ªŒ  ,  ∫ÉªYC’G  º«¶æJ  äGQÉ°ûà°SG  ,  ∫ÉªYC’G
 áfQÉ≤e  äÉeóN  ,  ÒJGƒØdG  ôjô–  ,  ájOÉ°üàb’G  äGDƒÑæàdG  ,  á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«ÑdG  ™«ªŒ

 . QÉ©°SC’G

 ( ´.Ω.¢T) ÚeCÉà∏d ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 5209 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »``a

 . êRÉW ¿Éaƒ°T , èdÉ©e ÒZ ¿Éaƒ°T , ΩÉN ¿Éaƒ°T , ¿Éaƒ°T

 (Ω.Ω.P.¢T) ájòZCÓd ôjô¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 780: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »``a
 . ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóN , ìÓ°UE’G , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG 

 Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d ádOÉÑŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 45005 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120457 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »``a

 OGóeEGh  ájƒ¡àdGh  ∞«ØéàdGh  ójÈàdGh  ƒ¡£dGh  QÉîÑdG  ó«dƒJh  áÄaóàdGh  IQÉfEÓd  Iõ¡LCG
 . á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG

 Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d ádOÉÑŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 45005 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119538 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ÈY á∏ª÷ÉH ™«ÑdG hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á∏ª÷ÉH ™«ÑdG hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
 èjhÎdG  äÉeóN ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh  äÉeƒ∏©ŸGh  …QÉéàdG  èjhÎdG  äÉeóN ,  âfÎfE’G
 ájQÉŒ ¢VGôZC’ ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh äÉeƒ∏©ŸGh …QÉéàdG
 ájQÉéàdG  äGô°ûædGh  äGQƒ°ûæŸG  ∫ÓN  øe  äÉfÓYE’G  ô°ûf  ,  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,  á«fÓYEG  hCG
 Ò¨dG áë∏°üŸ ™FÉ°†ÑdGh ™∏°ùdG øe áYƒæàe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ , äÉæ«©dGh áYƒÑ£ŸG πFÉ°ùŸGh
 ,  ádƒ¡°ùH  É¡FGô°Th ™FÉ°†ÑdG  √òg áæjÉ©eh ¢VôY øe AÓª©dG  Úµªàd (É¡∏≤f  AÉæãà°SÉH)
 Ú```µªàd (É¡∏≤f AÉ```æãà°SÉH) Ò¨dG áë∏°üŸ ™```FÉ°†ÑdGh ™∏°ùdG øe á```Yƒæàe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ
 ™````«ªL , á```dƒ¡°ùH É```¡FGô°Th ÊhÎµdE’G ™````bƒŸG ≈``∏Y ™``FÉ°†ÑdG √ò``g ¢ü``ëa øe AÓ```ª©dG
 ”GƒÿG , ó«dG QhÉ°SCGh •GôbC’Gh äGOÓ≤dGh äGôgƒéŸÉH á≤∏©àŸGh ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG
 »∏◊G) í«JÉØŸG π°SÓ°Sh óFÓ≤dGh äGôgƒéŸÉc IÒ¨°üdG äGôgƒéŸG ™£bh äGôgƒéªc
 IÒ¨°üdG π«KÉªàdGh áæjõdGh »∏◊G äGôgƒ›h äÉYÉ°ùdGh ó«dG äÉYÉ°Sh (Ö«é∏d á∏°ù∏°S hCG
 ™£bh  äÉjÌdGh  êÉLõdG  øe  áYƒæ°üŸG  QƒµjódGh  áæjõdG  ™£bh  á«dÉØàM’G  ±QÉNõdGh
 ≈∏Y  ™°VƒJ  »àdG  IÒ¨°üdG  ÖFÉ≤◊Gh  ÖFÉ≤◊Gh  áHÉàµdG  äGhOCGh  IAÉ°VE’G  OóYh  äÉjÌdG
 Ú©dG ≈∏Y ¢ùÑ∏j Éeh á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äÉ¶aÉMh ßaÉëŸGh ô°üÿG
 á«LÉLõdG á«YhC’Gh á«LÉLõdG ÊGhC’Gh Ú©dG ≈∏Y ¢ùÑ∏j Éeh á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG Ö∏Yh
 ∑ƒ°ûdGh ÚcÉµ°ùdG ÒZ øe) IóFÉŸG äGhOCGh á«LÉLõdG Üô°ûdG ÜGƒcCGh á«MÉLõdG ≥jOÉæ°üdGh
 Qƒ£©dGh  ájô£©dG  OGƒŸGh  Qƒ°üdG  äGQÉWEGh  ÉjGôŸGh  äÉfGó©ª°ûdGh  äÉjôgõŸGh  (≥YÓŸGh
 Ö≤©J  Iõ¡LCGh  AGóJQÓd  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  (∂«JÉeRƒµdG)  π«ªéàdG  OGƒeh
 πbÉædGh  äÉ°ThôØŸGh  á«°TÉª≤dG  ™FÉ°†ÑdGh  ájòMC’Gh  ¢ùHÓŸGh  AGóJQÓd  á∏HÉ≤dG  •É°ûædG
 (USB)  »ŸÉ©dG  »∏°ù∏°ùàdG  πbÉædG  ¢TÓa  ¢UGôbCG  äÉcôfih  (USB)  »ŸÉ©dG  »∏°ù∏°ùàdG
 ≈∏Y áHÉàµdG º∏bh (USB) »ŸÉ©dG »∏°ù∏°ùàdG πbÉædG ™e á≤aGƒàŸG äÉfÉ«ÑdG øjõîJ Iõ¡LCGh
 (ádƒªëŸG äƒ°üdG äGÈµe ójóëàdÉHh) äƒ°üdG äGÈµe áª¶fCGh äƒ°üdG äGÈµeh á°TÉ°ûdG
 á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸGh Ö«°SGƒ◊Gh ¿PC’G äÉYÉª°ùd áªª°üŸG á«£ZC’Gh äÉ¶aÉ◊Gh ÖFÉ≤◊G

. √ÓYCG IQƒcòŸG ™∏°ùdÉH á≤∏©àŸG èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh

 âaÉ°û∏«°ù«éæ«àcCG »µ°ùaQGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«à°ûæàî«d : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjÉà°ûæàî«d , øjõjôJ 9495 , 15 ¬«°SGÎ°û«°ThQO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U   : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ≈dEG  »µëŸG  πjƒ– äÉ«›ôH ,  »Jƒ°üdG  ±ô©àdGh  á«Jƒ°üdG  ôeGhC’G  äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J
 áà“C’ äÉ«›ôH , á«°üî°T IóYÉ°ùe äÉ«›ôH , »Jƒ°U ºYóH πª©J äÉ«›ôH , Üƒàµe
 ƒjó«`ah »©ª°Sh »Jƒ°U ∫É°SQE’ »µ∏°S’ ∫É°üJG äÉ«›ôH , á«dõæŸG Iõ¡LC’G πeÉµJh ∫õæŸG
 äÉeƒ∏©e  »`a  ºµëà∏d  Ωóîà°ùJ  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,  åëH  ∑ôfi  äÉ«›ôH  ,  äÉfÉ«Hh
 äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ Üƒ°SÉM äÉ«›ôH , á«°üî°T IóYÉ°ùe Iõ¡LCGh §≤a äƒ°üdG É¡«`a ºµëàj
 âfÎfE’G  ≥jôW  øY  åëÑdGh  íØ°üàdGh  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,  á«°üî°ûdG
 ÜÉ©dCGh  IOó©àe  §FÉ°Sh  iƒàfih  ƒjó«`ØdGh  á«©ª°ùdG  äÉ≤«Ñ£àdGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  »`a
 áÑbGôeh ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉM äÉ«›ôH , äÉ«›ôH ≥«Ñ£J ¥Gƒ°SCGh á«›ôH äÉ≤«Ñ£Jh
 Üƒ°SÉM äÉ«›ôH , ΩÉY ΩÉªàgG äGP äÉYƒ°Vƒe øY äÉeƒ∏©e ácQÉ°ûeh ßØMh åëHh Ö≤©Jh
 , á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á°†jôY á∏«µ°ûàd Ö«JôJh ™jRƒJ äÉeóN Ò`aƒJ »`a ΩGóîà°SÓd
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ójó©dG »`a ºµëàdGh π«°Uƒàd ΩGóîà°SÓd Üƒ```°SÉM äÉ```«›ôH
 »`a  ºµëàdGh  èeOh  π«¨°ûJh  π«°Uƒàd  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,  (AÉ«°TC’G  âfÎfEG)  âfÎfE’ÉH
 äÉéàæeh á«dõæŸG ∞««µàdG Iõ¡LCGh áµÑ°ûH á£ÑJôe á«cÓ¡à°SGh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG IQGOEGh
 ôjƒ£àd  ΩGóîà°SÓd  øjôNBÓd  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ,  á«µ∏°S’  äÉµÑ°T  ∫ÓN  øe  IAÉ°VE’G
 Iõ¡LC’G  øe ójó©∏d  âfÎfE’G  π«¨°ûJh  (AÉ«°TC’G  âfÎfEG)  ,  π«°UƒJh  ,  IQGOE’  äÉ«›ôH
 ΩõM ,  (API) á«≤«Ñ£àdG  èeGÈdG á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM äÉ«›ôH ,  á«fhÎµdE’G
 π«°UƒJ ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH ôjƒ£J äGhOCG øe ¿ƒµàJ (SDKs) äÉ«›ÈdG ôjƒ£J
 , á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY á«©«ÑW á¨d º¡Ød á«æ≤Jh á«Jƒ°U áeóN
 äÉ``«›ôH øe ¿ƒµàJ (SDKs) äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ΩõM , »``fhÎµdE’G ∫É``°üJ’G äÉ``µÑ°Th
 Iõ¡LCG  á£°SGƒH  áeóîà°ùŸG  »æ«ÑdG  (APIs) π«¨°ûJ á«∏HÉb , ΩGóîà°SG , ôjƒ£àd Üƒ°SÉM
 ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàJ »àdG á«æ«ÑdG ä’OÉÑàdGh á«fhÎµdEG áª¶fCGh
 , »HÉë°ùdG øjõîàdG »`a äÉfÉ«H øjõîJh ∫OÉÑJ äÉeóN ™e É¡∏«°UƒJ ºàj »àdGh âfÎfE’Gh
 ΩGóîà°SÓd äÉ«›ôHh äÉ«›ôH ôjƒ£J äGhOCG πª°ûJ (SDKs) äÉ«›ÈdG ôjƒ£J ΩõM
 á«fhÎµdEG  Iõ¡LCÉH  ≥∏©àJ  äÉ≤«Ñ£Jh  äÉ«›ôH  ≥∏ÿ  (API)  á«≤«Ñ£J  èeGôH  á¡LGƒc
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 π¡°ùJ äÉ«›ôH ójóëàdÉHh (API) á«≤«Ñ£J èeGôH á¡LGh , âfÎfE’ÉH á∏°üàe á«cÓ¡à°SG
 Iõ¡LCÉH á∏°üàe á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG ≈∏Y IQób äGP äGhOCGh á«Jƒ°U áeóN π«°UƒJ ôjƒ£J
 ójóëàdÉHh ádƒªfi á«µ∏°S’ Iõ¡LC’ Üƒ°SÉM ≥«Ñ£J äÉ«›ôH , á«cÓ¡à°SG á«fhÎµdEG
 É¡«`a ºµëàdG ºàj äÉeƒ∏©e Iõ¡LCG IQGOEGh π«°UƒJh π«¨°ûJh á∏ªµJh »`a ºµëà∏d äÉ«›ôH
 á∏°üàeh É«Jƒ°U É¡«`a ºµëàdG ºàj á«cP á«cÓ¡à°SG á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ójóëàdÉHh É«Jƒ°U
 ,  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  ôjƒ£J  äGhOCG  ,  á«°üî°ûdG  IóYÉ°ùª∏d  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCGh  É«HÉë°S
 Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«∏µ°SÓdG  Iõ¡LC’G  ,  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊G  ,  Ö«°SGƒ◊G
 , ÜÉ©dC’G áª¶fCG , ¬«`aÎdG áª¶fCG , äƒ°üdGh ƒjó«`ØdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , á«∏«¨°ûàdG
 ó©H øY º``µëàdG Iõ¡LCG , Ö«°SGƒ◊ÉH á``°UÉÿG á```«`aô£dG Iõ¡LC’G , »```dõæŸG ìô°ùŸG á``ª¶fCG
 á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG  Iõ¡LCG  ™e ΩGóîà°SÓd Ió©ŸG Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  ádBG  ,  á«µ∏°SÓdG
 äÉ°TÉ°ûdG  ójóëàdÉHh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  äÉ≤ë∏eh  ΩRGƒdh  ¿ƒjõØ∏Jh
 ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  Üƒ°SÉ◊G  IQCÉah  í«JÉØŸG  äÉMƒdh  ¢Vô©dG  Iõ¡LCGh
 äÓ°UƒŸG  á°ùHÉbh äÓHÉµdG  äÓ°Uƒeh ∫ƒëŸG  äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G  äÓ¨°ûeh
 áHÉàµdG º∏bh øë°ûdG óYGƒbh ÊhÎµdE’G øë°ûdG óYGƒbh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÓ°Uƒeh
 äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£Hh äÉjQÉ£ÑdG ΩõMh ájQÉ£ÑdG äÉæMÉ°Th äÓ¨°ûŸGh á°TÉ°ûdG  ≈∏Y
 äÉ``fƒahôµ«ŸGh  äƒ``°üdG  äGô``Ñµeh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉ```YÉª°Sh  Iô``cGòdG  äÉ```bÉ£H
 , ¢üf ≈dEG áª∏µdG πjƒ– èeGôHh á«Jƒ°üdG ôeGhC’Gh »Jƒ°üdG ±ô©àdG èeGôH , äÉYÉª°ùdGh
 äÉØ∏ŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«é°ùJ , äƒ°üdÉH áªYóŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J
 ∫É°üJ’G  Iõ¡LCG  ,  ‹õæŸG  ‹B’G  π«¨°ûàdÉH  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  á«Jƒ°üdG  äÉfhóŸGh  á«Jƒ°üdG
 , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Iõ¡LCG , Qƒ°üdG hCG äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫É°SQE’ »µ∏°SÓdG
 á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LCG , äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY πª©J äÉeƒ∏©ª∏d É¡JGòH áªFÉb Iõ¡LCG
 ºµëàdÉH πª©J »àdG äÉYÉª°ùdG , äÉ≤«Ñ£àdG ÈY áeó≤e äÉeóN º°†J »àdGh É¡JGòH áªFÉ≤dG
 ájô°üÑdG »°VGQC’G í°ùÃ á°UÉÿGh ájô°üÑdGh ájôëÑdGh á«ª∏©dG Oó©dGh Iõ¡LC’G , »Jƒ°üdG
 π«é°ùJ Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh
 Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉ◊G ä’B’Gh , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG
 ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG »`a ºµëàdG  hCG  º«¶æJ hCG  ∞«ãµJ hCG  πjƒ– hCG  íàa hCG  π°Uƒd äGhOCGh
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 ájƒjó«`a  ¢UGôbCGh  á›óe ¢UGôbCG  ,  π«é°ùàdG  ¢UGôbCG  ,  á«°ù«WÉæ¨ŸG  äÉfÉ«ÑdG  äÓeÉM
 èeGôH , á«fó©ŸG á∏ª©dÉH πª©J »àdG Oó©dG , á«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh á«ªbQ
 Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædG  IAGôbh  ∫É°SQEGh  ∫ÉÑ≤à°S’  ádÉ≤ædG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  Üƒ°SÉ◊G
 , π«é°ùàdG Iõ¡LCÉH ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , âfÎfE’ÉH »µ∏°SÓdG ∫É°üJ’G ÈY äƒ°üdGh
 πª©H ó©H øY ºµëàdGh áÑbGôª∏d á«µ∏°SÓdG ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG
 »àdG Ö«°SGƒ◊G äÉ°TÉ°T , á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’Gh á«FÉHô¡µdG áª¶fC’Gh Iõ¡LC’G ádÉMh
 , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG äÓ¨°ûe , äƒ°üdG äÓé°ùe , á«ªbôdG äƒ°üdG äÓ¨°ûe , ¢ùª∏dÉH πª©J
 Iõ¡LC’G , ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG ¥É£æà°SG IOÉYEGh ∫É°SQEGh π«é°ùàd ádƒªëŸG Iõ¡LC’G
 ,  á«ªbôdG  ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  ájƒHÎdGh  á«ª«∏©àdG  á«fhÎµdE’G  äGhOC’Gh
 êÉàfEG IOÉYEGh á÷É©Ÿ èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG , πFÉ°SôdG ¬«LƒJ IOÉYE’ èeGôH
 èeGôH ¢VôYh Ö©dh ∫ÉÑ≤à°SGh ≥aóJh ∫É°SQEGh π«ª–h πjõæJh º«¶æJh π«é°ùJh áæeGõeh
 äƒ°üdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh á«ªbôdG §FÉ°SƒdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh ΩÓaC’Gh ¿ƒjõØ∏àdG
 á«fƒjõØ∏àdG á›È∏d á°ü°üîŸG á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh èeGÈdG , äÉfÉ«ÑdG äÉØ∏eh ƒjó«`ØdGh
 πFÉ°SƒH  ÖYÓàdGh  ¢VôY  »`a  É¡eGóîà°S’  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh  èeGÈdG  ,  á«∏YÉØàdG
 Ωƒ°SôdGh á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh á«◊G  Qƒ°üdGh »°VGÎa’G ™bGƒ∏d á«cÉfi
 äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á«ªbôdG  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  á«ë«°VƒàdG
 ≈∏Y  åëÑdGh  íØ°üàdGh  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏dh  á«Jƒ°üdG
 Ò`aƒàd  èeGÈdGh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«ŸÉ©dG  áÑ°SƒëŸG  äÉeƒ∏©ŸG  äÉµÑ°T  ™e  á∏eÉµàŸG  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G
 í«àJ åëH äÉ°üæe Ò`aƒJh »ªbôdG iƒàëª∏d ∑GÎ°T’G äÉeóîH π°üàj Éª«`a ΩGóîà°SÓd
 AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«ªbôdG §FÉ°SƒdG iƒàfi ∫ÉÑ≤à°SGh Ö∏W Úeóîà°ùª∏d
 øjõîJh ¢VôYh Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûàdGh êGôîà°SGh πjó©Jh ΩÓà°SGh åHh πjõæJh áHÉàch
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ÈY  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  Qƒ°üdGh  äÉeƒ°SôdGh  ¢üædG  º«¶æJh
 π«¨°ûJh ΩÓà°SGh åHh πjõæJh áHÉàch AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædG
 ¢üædG  º«¶æJh  øjõîJh  ¢VôYh  πjƒ–h  Ò`Ø°ûàdG  ∂ah  Ò`Ø°ûàdGh  êGôîà°SGh  πjó©Jh
 äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
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 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh iƒàëŸG áMÉJE’
 É¡∏jõæJ  ºàj  »àdG  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh
 , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G á«cÓ¡à°S’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉ◊G ≈∏Y É¡«dEG ∫ƒNódGh
 ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG π≤fh ¢VôYh IOÉYEGh π«ª–h ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh ∫É°SQE’ èeGÈdG
 äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 á«fhÎµdE’G  á«cÓ¡à°S’G  Iõ¡LC’G  á£°SGƒH  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh
 ƒjÒà°ùdG  äÉYÉª°S  äGó©e ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th  Ö«°SGƒ◊Gh  ádƒªëŸG
 ,  »```Jƒ°üdG ±ô```©àdG  è``eGôH ,  ±hô``◊G  ≈∏Y ±ô```©àdG  è``eGôH ,  äÉ``fƒahôµ«ŸG ,  á«°üî°ûdG
 iƒ```àëŸG  π````jƒ–h  ≥```«°ùæàd  Üƒ````°SÉ◊G  è```eGôH  ,  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdGh  ó``jÈdG  è``eGôH
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh
 ™e  á≤aGƒàe  á¨«°U  ≈dEG  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G
 á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 , èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh ÜÉ©dCGh IOó©àe §FÉ°Sh äÉjƒàfi »`a åëÑdGh íØ°üàdGh ∫ƒ°Uƒ∏dh
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉë∏d äÉ≤«Ñ£àH á∏ãªàŸG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG
 ≈``æãà°ùj , IQƒ°üdGh äƒ°üdGh ¢ü```ædG ∫É```°SQEGh ¢VôY ∫É› »`a Üƒ°SÉ◊G è```eGôH , ádƒªëŸG
 É¡«`a ÉÃ á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdGh »```aGÎM’G »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGÒeÉc √ôcP ≥Ñ°S É```‡
. É¡›GôHh á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdGh »`aGÎM’G »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGÒeÉc äGQGƒ°ù°ùcG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ``©dC’G  π«¨°ûJ  »```a  á``eóîà°ùŸGh  ó«`dÉH  á``dƒªëŸG  äGó```MƒdG  ,  ÜÉ``©dC’G
 äÉ```≤ë∏eh  ΩRGƒ``∏d  ß``aÉfi  ,  á```∏FÉ°S  á```jQƒ∏H  äÉ```°TÉ°ûH  IOhõŸGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ÜÉ©dC’G
 ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  áª¶fC’  É°ü«°üN áeóîà°ùe  πª◊G  ßaÉfi ,  ÜÉ©dC’G
 Iõ```¡LCG  ™`£bh  AGõ````LCGh  á∏FÉ°S  á````jQƒ∏H  äÉ°TÉ°ûH  IOhõ``e  ó«dÉH  á```dƒªëŸG  ÜÉ``©dC’G  Iõ¡LCG
 Iõ¡LCG  ,  ÜÉ©dC’G  Iõ¡LCGh  ä’BG  ,  á∏FÉ°S  ájQƒ∏H  äÉ°TÉ°ûH  IOhõŸGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ÜÉ©dC’G
. ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dC’ ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCÉH ºµëàdG Iõ¡LCG , ÜÉ©dC’G Iõ¡LC’ á«fhÎµdE’G ºµëàdG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U   : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™```FÉ°†H AÉ```≤àfG »`a IóYÉ°ùŸG ¢Vô```¨H èàæe ∫ƒM äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , Ö∏```W á```«Ñ∏J äÉ``eóN
 á````∏°U äGP QÉ````ÑNCGh π```«ª©∏d äÉ````eƒ∏©e Ò``````aƒJ , π«ª©dG äÉLÉM á«Ñ∏àd áeÉY á«cÓ¡à°SG
 áë°üdGh  áeƒµ◊Gh  á°SÉ«°ùdGh  á«dÉŸG  OQGƒŸGh  ∫ÉªYC’Gh  ¬«`aÎdGh  á°VÉjôdG  ∫É›  »`a
 IÉ«◊G  §‰h ÜOC’Gh ¿ƒæØdGh ôØ°ùdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh ¢ù≤£dGh á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh
 á°VƒŸGh ájQÉ≤©dG á«µ∏ŸGh ∫ÉØWC’G ôjƒ£Jh º«∏©àdGh π≤ædGh äÉHô©dGh »°üî°ûdG Qƒ£àdGh
 ¿ƒfÉ≤dGh Ö£dGh ïjQÉàdGh Éªæ«°ùdGh ≈≤«°SƒŸGh ∫õæŸG QƒµjOh ïÑ£dGh AGò¨dGh äÉª«ª°üàdGh
 ™``FÉ°†ÑdG  è``jhôJ  Gó``jó–  ≥``jƒ°ùàdGh  ¿Ó``YE’Gh  á``jÉYódG  äÉ```eóN  ,  á«dÉ◊G  çGóMC’Gh
 èeGôH äÉ≤«Ñ£J º°†j (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¥ƒ°S π«¨°ûJ , øjôNBÓd äÉeóÿGh
 á``FõéàdÉH ™``«ÑdG ôLÉàe äÉ``eóN , äÉ©«ÑŸG èjhÎd åëÑdG äÉcôfi Ú```°ù– , Üƒ``°SÉ◊G
 Iõ¡LC’Gh  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊Gh  Ö«°SGƒ◊G  ∫É›  »`a  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y
 äÓ¨°ûeh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«µ∏°SÓdG
 Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCGh  ‹õæŸG  ìô°ùŸG  áª¶fCGh  ÜÉ©dC’G  áª¶fCGh  ¬«`aÎdG  áª¶fCGh  §FÉ°SƒdG
 hCG Iõ¡LCG ™e ΩGóîà°SÓd Ió©e Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG ä’BGh á«µ∏°SÓdG ºµëàdG Iõ¡LCGh á«`aô£dG
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 ójóëàdÉHh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G äÉ≤ë∏eh ΩRGƒdh á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T
 äÉeOƒŸGh äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’Gh Üƒ°SÉ◊G IQCÉah í«JÉØŸG äÉMƒdh äÉ°TÉ°ûdGh áÑbGôŸG Iõ¡LCG
 äÓ°UƒŸG  á°ùHÉbh äÓHÉµdG  äÓ°Uƒeh ∫ƒëŸG  äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G  äÓ¨°ûeh
 áHÉàµdG º∏bh øë°ûdG óYGƒbh ÊhÎµdE’G øë°ûdGG óYGƒbh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÓ°Uƒeh
 äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£Hh äÉjQÉ£ÑdG ΩõMh ájQÉ£ÑdG äÉæMÉ°Th äÓ¨°ûŸGh á°TÉ°ûdG  ≈∏Y
 äÉfƒahôµ«ŸGh  äƒ°üdG  äGÈµeh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  IôcGòdG  äÉbÉ£H
 πjƒëàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  »Jƒ°üdG  ±ô©àdGh  ôeGhC’G  èeGôHh  èeGÈdGh  äÉYÉª°ùdGh
 π≤æd á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G èeGôHh äƒ°üdÉH IOhõŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh ΩÓc ≈dEG  ¢üædG
 áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH åëÑdG äÉcôfi èeGôHh äÉfÉ«ÑdGh á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh äƒ°üdG
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  Ö©∏dGh  ÜÉ©dC’G  Iõ¡LCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«µ∏°SÓdG  Iõ¡LC’ÉH  ºµëà∏d
 äÉfÉ«ÑdG iƒàfi åëHh íØ°üàdGh ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôHh á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’
 äÉ≤«Ñ£Jh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ÜÉ©dC’Gh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh
 Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  ôjƒ£àd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ¥Gƒ°SCGh  èeGÈdG
 É¡¶ØMh  É¡æY  åëÑdGh  É¡©ÑàJh  É¡àÑbGôeh  äÉeƒ∏©ŸG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh
 áµÑ°û∏d á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áÑbGôeh π«°Uƒàd áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôHh É¡àcQÉ°ûeh
 IQGOEGh  áÑbGôeh  èeOh  π«¨°ûJh  π«°Uƒàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  (IOT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG
 èeGôHh  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdG  ÈY  áµÑ°ûdÉH  á£ÑJôŸG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
 Iõ¡LC’G  π«¨°ûJh  π«°UƒJh  IQGOE’  èeGÈdG  ôjƒ£J  »`a  ΩGóîà°SÓd  øjôNBÓd  Üƒ°SÉ◊G
 á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh (IOT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°û∏d  á«fhÎµdE’G
 äGhOCG  øe ¿ƒµàJ »àdG (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª›h , (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH
 á«°SÉ°SC’G á¨∏dG º¡Ød É«LƒdƒæµJh äƒ°üdG áeóN π«°UƒJ ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J
 á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY
 ΩGóîà°SGh  ôjƒ£àd  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  øe  áØdDƒŸG  (SDKs)  èeGÈdG  ôjƒ£J  äÉYƒª›h
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  É¡eóîà°ùJ  »àdG  (APIs)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  äÉ¡LGh  á«≤aGƒJh
 π°üàj …òdGh âfÎfE’Gh ∫É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàJ »àdG äÉ©WÉ≤àdGh áª¶fC’Gh
 º°†J  (SDKs)  èeGÈdG  ôjƒ£J  äÉYƒª›h  ∫OÉÑàdG  äÉeóNh  »HÉë°ùdG  øjõîàdG  ™e
 äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôHh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ôjƒ£J äGhOCG
 á¡LGhh âfÎfE’ÉH á∏°üàŸG Ωóîà°ùŸG Iõ¡LCÉH á≤∏©àŸG äÉ≤«Ñ£àdGh èeGÈdG AÉ°ûfE’ (API)
 äÉeóN π«°UƒJ ôjƒ£J π«¡°ùàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH ójóëàdÉHh (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH
 áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  èeGôHh  »°üî°ûdG  óYÉ°ùŸG  äÉ«fÉµeEG  äGhOCG  ôjƒ£Jh  äƒ°üdG
 äGhOCGh »Jƒ°üdG ºµëàdÉH πª©J »àdG ÜÉ©dC’Gh Iõ¡LC’G IQGOEGh ∫É°üJ’Gh π«¨°ûJh π«∏–h
 äÉØ∏ŸGh ≈≤«°SƒŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«é°ùJh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J
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 ÜÉ©dC’G π«¨°ûàd ó«dÉH ádƒªëŸG äGóMƒdGh ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dGh á«Jƒ°üdG äÉfhóŸGh á«ªbôdG
 äGQGƒ°ù°ùc’ Ö∏©dGh á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸG ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’Gh á«fhÎµdE’G
 ÜÉ©dC’G  äGhOCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  áª¶fC’  á°ü°üfl  ájÉªM  Ö∏Yh  Ö©∏dG
 ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G äGhOC’ ™£≤dGh AGõLC’Gh á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸG ó«dÉH ádƒªëŸG
 á«fhÎµdE’G  ºµëàdG  äGóMhh ÜÉ©dC’G  äGhOCGh  ä’BGh  á∏FÉ°S  ájQƒ∏H  äÉ°TÉ°ûH  IOhõŸG  ó«dÉH
 ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ,  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dC’ ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCÉH  ºµëàdG äGóMhh ÜÉ©dC’G äGhOC’
 ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  ™FÉ°†ÑdG  èjhôJ  Gójó–  ≥jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’Gh  á````jÉYódG  äÉ```eóN
 ,  É```¡à÷É©eh äÉ``Ñ∏£dG  ΩÓà°SÉH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG ójóëàdÉHh  äÉÑ∏£dG  AÉØ«à°SG  äÉeóN
 èjhôJ ójóëàdÉHh ¥ƒ°ùàdG AÉæKCG áfQÉ≤ŸG äÉeóN , åëÑdG ∑ôfi Ú°ù– äÉeóN Ò`aƒJ
 ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , äÉeƒ∏©ŸG IQGOEGh áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb , øjôNBÓd äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG
 Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  IôaƒàŸG  QOÉ°üŸG  øe  ÉgÒZh  ™bGƒŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  øY  øjôNBÓd
 øY  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«fhÎµdE’G  äÉµÑ°ûdG  øe  ÉgÒZh  á«ŸÉ©dG
 äÉØ°UGƒeh äÉLÉM á«Ñ∏àd áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG QÉ«àNG ¢Vô¨H á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG
 ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEG Gójó–h Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ∂∏¡à°ùŸG
 á©°SGh  áYƒª› ¢üîj Éª«`a  º¡JÉ«°UƒJh  º¡FGQBGh  º¡ª««≤J  ô°ûæd  âfÎfE’G  »eóîà°ùe
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi äÉeóN , á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe
 ™«ÑdG  äÓfi  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  øe  á©°SGh  áYƒª›  º°†J  »àdG
 ™«ÑdG äÉeóN , øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á©°SGh áYƒª› º°†J »àdG áFõéàdÉH
 ÖàµdÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóNh áFõéàdÉH
 äÉéàæeh  ïÑ£ŸG  äÉéàæeh  äÉHhô°ûŸGh  ò«ÑædGh  ä’ƒcCÉŸGh  á«cÓ¡à°S’G  äÉ«fhÎµdE’Gh
 á«°üî°ûdG  ájÉæ©dG  äÉéàæeh ¢ùHÓŸGh  á«dõæŸG  äGhOC’Gh  ïÑ£dG  äGhOCGh  ÊGhCGh  ∞«¶æàdG
 ÜÉ©dC’Gh  º««îàdG  äGhOCGh  á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  á«dõæŸG  äÉfGƒ«◊ÉH  á°UÉÿG  äÉéàæŸGh
 , ∫ÉªYC’G ≈∏Y ±Gô°TE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG á°ùÑdCGh QƒgõdGh äGôgƒéŸGh
 ó```jÈdG ø````jhÉæYh ∫ÉªYC’G ø```jhÉæYh ∞````JGƒ¡dG ΩÉ```bQC’ á````dOC’G Ò`aƒJ , á```«ÑàµŸG ∫É```ªYC’G
 ¢UÉî°TC’G  ∞JGƒg  ΩÉbQCGh  øjhÉæYh  äÉµÑ°û∏d  á«°ù«FôdG  áëØ°üdG  øjhÉæYh  ÊhÎµdE’G

. äÉ°ù°SDƒŸGh øcÉeC’Gh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 äÉeóN , á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G
 ä’É°üJ’Gh á«°üædG πFÉ°SôdGh ÊhÎµdE’G ójÈdG πFÉ°Sôd ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , ä’É°üJ’G
 äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdGh á«`ØJÉ¡dG
 πFÉ°SôdG  π≤æd  âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉjóàæŸGh  áKOÉëŸG  ±ôZ  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G
 äGô°ûædG äÉMƒd Ò`aƒJ , ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸÉH Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ™«ª÷
. ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸÉH Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ™«ª÷ πFÉ°SôdG π≤æd á«fhÎµdE’G

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , π«ªëà∏d á∏HÉb ÒZh É≤Ñ°ùe á∏é°ùe ≈≤«°Sƒeh á«Jƒ°U äGô°ûf Ò`aƒJ
 QÉÑNC’Gh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh  ¬«`aÎdGh  á```dÉ◊G  çGó```MC’G  ∫É``›  »`a  äÉ``≤«∏©Jh  QÉÑNCGh
 ¿ƒæØdGh  ôØ°ùdGh  É«LƒdƒæµàdGh  Ωƒ∏©dGh  ¢ù≤£dGh  á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  áë°üdGh  á°VÉjôdGh
 ∫ÉØWC’G  ôjƒ£Jh  º«∏©àdGh  π≤ædGh  äÉHô©dGh  »```°üî°ûdG  Qƒ``£àdGh  IÉ``«◊G  §‰h ÜOC’Gh
 Éªæ«°ùdGh ≈≤«°SƒŸGh ∫õæŸG QƒµjOh ïÑ£dGh AGò¨dGh äÉª«ª°üàdGh á°VƒŸGh ájQÉ≤©dG á«µ∏ŸGh
 QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ¬«`aÎdG , º«∏©àdG , ∂∏¡à°ùŸG ¿hDƒ°Th ¿ƒfÉ≤dGh Ö£dGh ïjQÉàdGh
 ¬«`aÎdG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G äGP ™«°VGƒe º°†J »àdG  äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh
 ä’É≤ŸGh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY
 ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’G  ∫É›  »`a  äÉ≤«∏©àdGh
 á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  äÉØæ°üŸGh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG
 äÉ````«Mô°ùŸGh  ¢ü````bôdGh  øØdGh  äÉjQÉÑŸGh  á«¡«`aÎdG  á````£°ûfC’Gh  ΩÉ````ªéà°S’G  á```£°ûfCGh
 äÉ≤HÉ°ùŸGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒ```ædGh  á```«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG
 äÉ«dÉ©ØdGh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh ÜÉ©dC’ÉH Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 ¢VhôYh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG
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 »`a  äÉ≤«∏©àdGh  ä’É≤ŸGh  QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh AÉjRC’G
 ájQÉ÷G çGóMC’G ∫ƒM QÉÑNC’Gh á«îjQÉàdG RƒeôdGh á«`aÉ≤ãdG äÉÑ°SÉæŸGh ¬«`aÎdG ∫É›
 »`a äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , ≈≤«°SƒŸGh ÜGOB’Gh ¿ƒæØdGh ábÉ«∏dGh á°VÉjôdGh
 äÉ≤HÉ°ùŸGh õFGƒ÷G ÈY õaGƒ◊Gh ôjó≤àdG Ëó≤J , »YÉæ£°U’G AÉcòdGh äÉJƒHhôdG ∫É›
 áaÉ°†à°SGh º«¶æJh IQGOEG , »YÉæ£°U’G AÉcòdGh äÉJƒHhôdG ∫É› »`a ¥ƒØàdGh õ«ªàdG äÉÑKE’
 AÉcòdGh äÉJƒHhôdG ∫É› »`a äÉjQÉÑŸGh äÉ≤HÉ°ùŸÉH á∏ãªàŸG á«¡«`aÎdGh á«ª«∏©àdG ¢VQÉ©ŸG
 ÚcQÉ°ûª∏d äÉeƒ∏©ŸGh ÖjQóàdGh OÉ°TQE’G Ò`aƒJ ójóëàdÉHh º«∏©àdG äÉeóN , »YÉæ£°U’G
 AGôLEG ójóëàdÉHh º«∏©àdG äÉeóN , »YÉæ£°U’G AÉcòdGh äÉJƒHhôdG ∫É› »`a á≤HÉ°ùŸÉH
 ™jRƒJh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh Üƒ°SÉ◊G á›ôHh äÉJƒHhôdGh á°Sóæ¡dG ∫É› »`a ÖjQóJ
 äGQƒ°ûæŸG Ò`aƒJ , äÉjQhódG ô°ûf , ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , É¡H á≤∏©àŸG OGƒŸG
 ô°ûf , äÓéŸGh á«fhÎµdE’G ÖàµdG ô°ûf , âfÎfE’G ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«fhÎµdE’G
 Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ÈY ≈≤«°SƒŸG  ô°ûf  ,  ájô°üÑdG  hCG  á£æ¨ªŸG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ÈY OGƒŸG
 äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ÈY  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG
 á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh  ¬«`aÎdGh  á«dÉ◊G  çGóMC’G  ∫É›  »`a  á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG
 á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  áë°üdGh  äÉeƒµ◊Gh  á°SÉ«°ùdGh  ∫ÉªYC’Gh  ∫ÉŸGh  á°VÉjôdGh  QÉÑNC’Gh
 »°üî°ûdG ƒªædGh IÉ«◊G Üƒ∏°SCGh ÜOC’Gh ¿ƒæØdGh ôØ°ùdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh ¢ù≤£dGh
 º«ª°üàdGh  äGQÉ≤©dGh  ∫ÉØWC’G  ƒ‰h  º«∏©àdGh  äÓ°UGƒŸGh  π≤ædGh  ájÈdG  äÉÑcôŸGh
 ïjQÉàdGh  Éªæ«°ùdGh  ≈≤«°SƒŸGh  ‹õæŸG  QƒµjódGh  ïÑ£dGh  äÉfƒµŸGh  äÉØ°UƒdGh  AÉjRC’Gh
 ™bƒe Ò`aƒJ , ∂∏¡à°ùŸG ¥ƒ≤M ∫ƒM ¬«`aÎdGh º«∏©àdG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJh ¿ƒfÉ≤dGh Ö£dGh
 »`a äÉeƒ∏©ŸGh QÉÑNC’G Ò`aƒJ , ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG äGQƒ°ûæŸGh äƒ°üdGh äÉeƒ∏©ŸG øª°†àe
 äÉeóN  ,  ¬«`aÎdÉH  á≤∏©àŸG  äGQƒ°ûæŸGh  äƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh  äÉ≤HÉ°ùŸGh  ¬«`aÎdG  ∫É›
 ¬«`aÎdG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdG  áYÉæ°Uh  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  »`a  IQÉ°ûà°S’G
 ƒjOGôdG  ÈY  ¬«`aÎdG  ™jRƒJ  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ÈY  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh  ΩÓaC’Gh
 ,  ¢UôØdG  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  »∏YÉØàdG  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódGh
 äÉeƒ∏©ŸGh á«◊G çGóMC’G ÈY áØ∏àfl ™«°VGƒÃ ≥∏©àj Éª«`a äÉKOÉëŸGh äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑJ
 äÉµÑ°T ÈY ¬«`aÎdG ∫É› »`a á«°üî°ûdG äÉ«°UƒàdGh AGQB’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ójÈdÉH
 äÉµÑ°T ÈY º«∏©àdGh ¬«`aÎdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG ∫É°üJ’G
 Ωƒ°SôdGh  ΩÓaC’Gh  ÖàµdGh  ≈≤«°SƒŸG  ∫É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ójóëàdÉHh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G
 IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG äÉéàæŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG
 èeGôH Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh
 ΩÓaC’Gh ÖàµdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y É≤Ñ°ùe á∏é°ùe äƒ°U
 §FÉ°SƒdG ¢VhôYh äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG äÉéàæŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh
 AGQB’G ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh IOó©àŸG
 ÖàµdGh  ≈≤«°SƒŸÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉ«°UƒàdGh  º««≤àdGh
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 ¢VhôYh äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG äÉéàæŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ΩÓaC’Gh
 ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG
 äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf , âfÎfE’G ÈY É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G øe IÒ¨°U ™WÉ≤e
 ∫ÉªYC’G Ò`aƒJ , ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZh É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG
 á«∏YÉØàdG  ¢ü°ü≤dGh  âfÎfE’G  ÈY  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  Ò`aƒJ  ,  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdG  ÈY
 ∫ƒ°üØdG »`a ¢ùjQóàdG º°†J »àdG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ÈY
 ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh  ájQÉ÷G  çGóMC’G  äÉYƒ°Vƒe  ¿CÉ°ûH  âfÎfE’G  ÈY  ó©H  øY  º«∏©àdGh
 É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh Ωƒ∏©dGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh Iô◊G  ¿ƒæØdGh á¨∏dGh
 Ióªà©ŸG á«∏YÉØàdG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG º∏Yh ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh
 º«∏©àdGh  ájQÉ÷G  çGóMC’G  ™«°VGƒe  ∫ƒM  Üƒ°SÉ◊G  äÉª«∏©J  IóYÉ°ùÃh  Üƒ°SÉ◊G  ≈∏Y
 äÉjGƒ¡dGh Ωƒ∏©dGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh ÜOC’Gh Iô◊G ¿ƒæØdGh á¨∏dGh ïjQÉàdGh
 á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG º∏Yh ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh É«LƒdƒæµàdGh
 »àdG Iôªà°ùŸG èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY åÑdG ∫É°SQEGh á«Jƒ°U äÉfhóe IQƒ°üH á«¡«`aÎdGh
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’G ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’G º°†J
 á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  äÉØæ°üŸGh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh
 äÉ«Mô°ùŸGh  ¢übôdGh  øØdGh  ä’ƒ£ÑdGh  á«¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh  ΩÉªéà°S’G  á£°ûfCGh
 äÉ≤HÉ°ùŸGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG
 á«`aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 ¢VhôYh  AÉjRC’Gh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh
 Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  hCG  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ  »àdG  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG
 äÉeóN , ƒjOGôdG ÈY ¬«`aÎdG , á«YGPE’G èeGÈdG êÉàfEG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈∏Y iôNC’G
 äÉæ«°ù–h Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCÉH á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , π«é°ùàdG ƒjOƒà°SG
 ÜÉ©dC’G  º°†J  âfÎfE’G  ÈY  ¬«`aôJ  äÉfÉ«H  IóYÉb  Ò`aƒJ  ,  ÜÉ©dC’ÉH  á°UÉÿG  Üƒ°SÉ◊G
 ≈≤«°SƒŸGh  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh  ΩÓaC’Gh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ âfÎfE’G  ÈY á«ªbôdG
 QÉÑNC’Gh äÓéŸGh ÖàµdG º°†J »àdG ƒjó«`ØdG äÉØ∏eh äƒ°üdGh »ªbôdG ¢üædG øe ÉgÒZh

. √ÓYCG Qƒcòe ƒg ÉÃ á≤∏©àŸG OÉ°TQE’Gh í°üædG äÉeóNh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 äÉ«›Èd Üƒ°SÉM äÉ«›Èd á«°SÉ°SC’G áª¶fC’G õ««ªàd (PaaS) áeóîc »°SÉ°SCG  ΩÉ¶f
 äÉ≤«Ñ£Jh  Üƒàµe  ≈dEG  »µëŸG  πjƒ–  äÉ«›ôH  ,  »Jƒ°üdG  ±ô©àdGh  á«Jƒ°üdG  ôeGhC’G
 á«°SÉ°SC’G  áª¶fC’G  õ«Á  (PaaS)  áeóîc  »°SÉ°SCG  ΩÉ¶f  ,  É«Jƒ°U  É¡∏«¨°ûJ  ºàj  á«›ôH
 õ««ªàd  (PaaS)  áeóîc  »°SÉ°SCG  ΩÉ¶f  ,  á«°üî°T  IóYÉ°ùe  èeÉfÈd  Üƒ°SÉM  äÉ«›Èd
 , á«dõæŸG Iõ¡LC’G πeÉµJ äÉ«›ôHh á«dõæe áà“C’ Üƒ°SÉM äÉ«›Èd á«°SÉ°SC’G áª¶fC’G
 äÉ«›Èd Üƒ°SÉM äÉ«›Èd á«°SÉ°SC’G áª¶fC’G õ««ªàd (PaaS) áeóîc »°SÉ°SCG  ΩÉ¶f
 (SaaS) áeóîc äÉ«›ôH , äÉfÉ«H ∫É°SQEGh ƒjó«`ah äÉ«©ª°Sh äƒ°U ∫É°SQE’ »µ∏°S’ ∫É°üJG
 §≤a É«Jƒ°U É¡«`a ºµëàdG ºàj äÉeƒ∏©e »`a ºµëà∏d Ωóîà°ùJ Üƒ°SÉM äÉ«›ôH õ««ªàd
 IQGOE’ Üƒ°SÉM äÉ«›ôH õ««ªàd (SaaS) áeóîc äÉ«›ôH ,  á«°üî°T IóYÉ°ùe Iõ¡LCGh
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉM äÉ«›ôH õ««ªàd  (SaaS) áeóîc äÉ«›ôH ,  á«°üî°T  äÉeƒ∏©e
 ƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG äÉ≤«Ñ£àdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a âfÎfE’G ≥jôW øY åëÑdGh íØ°üàdGh
 äÉ«›ôH , äÉ«›ôH ≥«Ñ£J ¥Gƒ°SCG , á«›ôH äÉ≤«Ñ£Jh ÜÉ©dCGh IOó©àe §FÉ°Sh iƒàfih
 ßØMh åëHh Ö≤©Jh áÑbGôeh ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉM äÉ«›ôH õ««ªàd (SaaS) áeóîc
 »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM äÉ«›ôH ,  ΩÉY ΩÉªàgG  äGP äÉYƒ°Vƒe øY äÉeƒ∏©e ácQÉ°ûeh
 áeóîc äÉ«›ôH , á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á°†jôY á∏«µ°ûàd Ö«JôJh ™jRƒJ äÉeóN Ò`aƒJ
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ójó©dG »`a ºµëàdGh π«°Uƒà∏d Üƒ°SÉM äÉ«›ôH õ««ªàd (SaaS)
 Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  õ««ªàd  (SaaS)  áeóîc  äÉ«›ôH  ,  (AÉ«°TC’G  âfÎfEG)  âfÎfE’ÉH
 , áµÑ°ûH á£ÑJôe á«cÓ¡à°SG á«fhÎµdEG Iõ¡LCG IQGOEGh »`a ºµëàdGh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd
 áeóîc äÉ«›ôH , á«µ∏°S’ äÉµÑ°T ∫ÓN øe IAÉ°VE’G äÉéàæeh á«dõæŸG ∞««µàdG Iõ¡LCG
 π«°UƒJh IQGOE’ äÉ«›ôH ôjƒ£àd ΩGóîà°SÓd øjôNBÓd Üƒ°SÉM äÉ«›ôH õ««ªàd (SaaS)
 áeóîc äÉ«›ôH , á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ójó©∏d (AÉ«°TC’G âfÎfEG) âfÎfE’G π«¨°ûJh
 ,  (API)  á«≤«Ñ£àdG  èeGÈdG  á¡LGƒc  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  õ««ªàd  (SaaS)
 á«©«Ñ£dG  á¨∏dG  ∫É›  »`a  á«µ∏ŸG  á∏é°ùe  Üƒ°SÉM  äÉ«›ôH  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ
 ôjƒ£àd  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh »æ≤àdG  ºYódG  ,  äƒ°üdGh  á¨∏dGh  åjó◊G  ≈∏Y ±ô©àdGh
 äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN  Ohõe  äÉeóN  ,  äÉ≤«Ñ£àdGh  á«°SÉ°SC’G  áª¶fC’Gh  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG
 äÉeƒ∏©e Iõ¡LCG IQGOEGh , π«°UƒJh , π«¨°ûJh , èeOh , »`a ºµëà∏d äÉ«›ôH õ««ªàd (ASP)
 É«Jƒ°U É¡«`a ºµëàdG  ºàj á«cP á«cÓ¡à°SG  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCGh  ,  É«Jƒ°U É¡«`a ºµëàdG  ºàj
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 Ö∏£dG Ö°ùM Üƒ°SÉM åëH äÉeóN Ò`aƒJ , á«°üî°T IóYÉ°ùe Iõ¡LCGh É«HÉë°S á∏°üàeh
 , âfÎfE’G ∫ÓN øe Ωóîà°ùª∏d ¢UÉN Ö∏W óæY ´ÉLÎ°S’Gh åëÑ∏d äÉeƒ∏©e ójóëàdÉHh
 Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ∫ÓN  øe  Iõ¡LCÓd  ó©H  øY  IQGOEG  Ò`aƒJ  ójóëàdÉH  Üƒ°SÉM  äÉeóN
 äÉeƒ∏©e , âfÎfE’G ÈY åëH ∑ôfi äÉeóN Ò`aƒJ , âfÎfE’G hCG á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh
 äÉeóN ójóëàdÉHh »æ≤àdG ºYódG äÉeóN , ≥Ñ°S Ée πµH á≤∏©àŸG OÉ°TQE’Gh í°üædG äÉeóNh
 Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  πcÉ°ûe  ¢ü«î°ûJ  πµ°T  ≈∏Y  É¡LÓ©d  πcÉ°ûŸGh  Üƒ«©dG  øY  åëÑdG
 øY  åëÑdG  äÉeóN  ójóëàdÉHh  »æ≤àdG  ºYódG  äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG
 Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ™ªà› AÉ°†YCG AÉ°ûfEG , èeGÈdG »`a Üƒ«©dG
 á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡FÓeR øe AGQB’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a ∑GÎ°TÓd
 ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ , á«YÉªàLG äÉµÑ°T »`a •Gôîf’Gh
 π«¨°ûàdG  áª¶fCG  áaÉ°†à°SG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  π«¨°ûàdG  áª¶fC’  ó©H  øY  áaÉ°†à°S’G
 IQGOEÉH á≤∏©àŸG IQÉ°ûà°S’G äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G á›ôH , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh
 èeGôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG º«ª°üJ , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉ≤«Ñ£J áÑbGôeh ¢VôYh
 èeGÈdG  áª¶fCG  ºYOh  áfÉ«°Uh  åjó–h  πjó©J  äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶`fCGh  Üƒ°SÉ◊G
 É¡°VôYh  É¡JQGOEGh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  äÉ≤«Ñ£àH  á≤∏©àŸG  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊Gh
 , á«LQÉN QOÉ°üÃ áfÉ©à°S’Gh ≥aGôŸG IQGOEG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEGh É¡æY åëÑdGh É¡àÑbGôeh
 (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉfÉ«H  IóYÉb  áaÉ°†à°SG  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN
 äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG øe á©°SGh áYƒª› áæª°†àe
 , ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d åëH óYGƒb Ò`aƒJ ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G
 ,  Üƒ°SÉ◊G  »cÎ°ûeh  »eóîà°ùe  ÚH  πFÉ°SôdG  π≤æd  á«∏YÉØJ  äÉfÉ«H  IóYÉb  áaÉ°†à°SG
 Éª«`a Üƒ°SÉ◊G »cÎ°ûeh »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG π≤æd á«∏YÉØJ äÉfÉ«H IóYÉb áaÉ°†à°SG
 äÉéàæŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ΩÓaC’Gh ÖàµdÉH ≥∏©àj
 á«dõæŸG  ™FÉ°†ÑdG  øe  ÉgÒZh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG
 Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y AGô°ûdG äÉeƒ∏©eh èàæŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh AGQB’Gh á«cÓ¡à°S’Gh
 Ò`aƒJ ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y πjõæà∏d πHÉ≤dG  ÒZ âfÎfE’G íØ°üàe èeÉfôH
 ≈dEG π≤æàŸG êƒdƒdG õjõ©J πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ádÉ≤ædG ä’É°üJ’G Iõ¡LC’ èeGôH
 Iõ¡LCGh  ácôëàŸGh  ádÉ≤ædG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ≥jôW  øY  âfÎfE’G
 Üƒ°SÉ◊G AGõLCG Üƒ«Y øY åëÑdG ójóëàdÉHh »æ≤àdG ºYódG , ácôëàŸGh ádÉ≤ædG ä’É°üJ’G
 á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH πcÉ°ûeh Üƒ°SÉ◊G èeGôH πcÉ°ûeh á«∏«¨°ûàdG
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 èeGÈH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh º«eÉ°üàdG , ádÉ≤ædG Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædG ä’É°üJ’G Iõ¡LC’
 º«eÉ°üàdG  ,  øjôNBÓd  Üƒ°SÉM  èeGôH  º«ª°üJ  ,  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCGh  Üƒ°SÉ◊G
 ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒë∏d  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCGh  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈH á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’Gh
 Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdGh  iƒàëŸG  áaÉ°†à°SG  ,  ádÉ≤ædG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCGh
 äÉ°üæe Ò`aƒJ , áãdÉK á¡÷ á©HÉàdG á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh
 Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  Ö∏W  øe  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  åëH
 ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh
 ô°ûf Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG á«∏YÉØàdG áaÉ°†à°S’G äÉeóN , äGóæà°ùŸGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh
 ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  º¡H  á°UÉÿG  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG  ácQÉ°ûeh
 ájÉbƒdGh ô°ùdG áª∏c âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊G øeCÉH á≤∏©àŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH åjó–h áfÉ«°U
 Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G èeGôH áfÉ«°Uh Ö«côJ , ô°ùdG áª∏ch âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊G ôWÉfl øe
 Üƒ°SÉ◊G  AGõLCGh  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈH  á≤∏©àe  á«æ≤J  äÉeƒ∏©e  øª°†àe  ÊhÎµdEG  ™bƒe
 ≈dEG Üƒ°SÉM πµ°T øe äGóæà°ùŸG äÉfÉ«H π≤f , Üƒ°SÉ◊ÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’G , á«∏«¨°ûàdG
 á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  »ªbôdG  iƒàëŸG  áaÉ°†à°SG  ,  ôNBG
 á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th
 ≈dEG êƒdƒdG øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓ«¡°ùàdGh πjõæà∏d
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , É¡∏jõæJh Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 GOÉæà°SG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£àd á°ü°üfl äÉ«°UƒJ ódƒJ »àdG (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 ¢VGôZC’ Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th º¶fh áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG  áÑbGôe ,  Ωóîà°ùŸG  äÓ«°†ØJ ≈dEG
 âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ¥É£æH  ®ÉØàM’Gh  ™«°SƒJh  áaÉ°†à°SG  ,  øeC’G
 óYGƒb  IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’  èeGôH  ≈∏Y  …ƒà–  »àdG  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  ,  øjôNBÓd
 áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J ,  á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d á«HÉë°ùdG áaÉ°†à°S’G ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉ°üæe áæª°†àe (PaaS) áeóîc á°üæŸG , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’ (ASP)
 áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’ èeGôH áæª°†àe (SaaS)
 äGP  ™«°VGƒŸG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  Ò`aƒJh  åëÑdGh  ™ÑàJh  áÑbGôeh  êƒdƒ∏d  (SaaS)
 êƒdƒdGh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸG  IQGOE’  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G
 »Jƒ°üdG iƒàëŸGh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑdGh íØ°üàdGh
 ádOCGh  ºFGƒbh èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J ¥ƒ°Sh èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh ÜÉ©dC’Gh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh
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 ôeGhCÓd èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , Ö∏£dG ≈∏Y ƒjó«`ØdGh èeGÈdG
 áªYóŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh  ¢Uƒ°üf  ≈dEG  áKOÉëŸG  πjƒ–  èeGôHh  ±ô©àdGh  á«Jƒ°üdG
 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ≈∏Y  åëÑdGh  íØ°üàdGh  ∫ƒ°UƒdGh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸG  IQGOEGh  äƒ°üdÉH
 ÜÉ©dC’Gh §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 ƒjó«`ØdGh èeGÈdG ádOCGh ºFGƒbh äÉ≤«Ñ£àdG èeGÈd ájQÉéàdG ¥Gƒ°SC’Gh äÉ≤«Ñ£àdG èeGôHh
 IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh äƒ°üdG äÉØ∏e Úµªàd (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , Ö∏£dG â–
 , ∂∏¡à°ùª∏d ôNBG ∫ƒªfi ÊhÎµdEG RÉ¡L hCG Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L ≈∏Y É¡«dEG êƒdƒdGh É¡∏jõæJ øe
 »`a åëÑdÉH Ωóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd (SaaS) áeóîc è```eGÈdG äÉ```eóN
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉ≤«Ñ£àdGh øjhÉæ©dGh äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d RÉ¡÷G iƒàfi
 äÉeƒ∏©ŸG  OQGƒe ¢SQÉ¡ah á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG  ¢SQÉ¡ah äÉeƒ∏©ŸG  ¢SQÉ¡a AÉ°ûfE’ (SaaS)
 èeGÈdG äÉeóN , ±ô©àdGh á«Jƒ°üdG ôeGhCÓd (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , iôNC’G
 (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«còdG á«Jƒ°üdG äÉYÉª°ùdÉH ºµëà∏d (SaaS) áeóîc
 äÉeóN , á«ªbôdG äÉjƒàëŸÉH ∑GÎ°T’G äÉeóîH ≥∏©àj Éª«`a ΩGóîà°SÓd èeGôH áæª°†àe
 ∫ÉÑ≤à°SGh πjƒ–h πjõæJh ™jRƒJh ∞«dCÉJh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 äÉjƒàëŸG  º«¶æJh  ßØMh  ¢VôYh  Ò`Ø°ûJ  ∂ah  Ò`Ø°ûJh  êGôîà°SGh  πjó©Jh  π«¨°ûJh
 ∫ÉÑ≤à°SGh  Ö∏W Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  åëH äÉ°üæe Ò`aƒJ  ,  §FÉ°SƒdG  IOó©àeh  á«Jƒ°üdG
 èeGÈd Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , §FÉ°SƒdG IOó©àe á«ªbQ äÉjƒàfi
 ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG äÉØ∏eh á≤aóàŸG äÉ«Jƒ°üdG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ≤«Ñ£Jh
 Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  äÉØ∏ŸGh  ¢Uƒ°üædG  äÉØ∏eh »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh
 ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , øjôNBÓd IÒ¨àe äÉ©°ùH äÉfÉ«H óYGƒb ΩOGƒN Ò`aƒJ ójóëàdÉHh
 áaÉ°†à°ùŸG  π«¨°ûàdG  áª¶fCG  Ò`aƒJ  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOE’  πjõæà∏d  á∏HÉb  èeGôH  º°†j
 äÉ©°ùH  äÉfÉ«H  øjõîàdh á«Hƒ°SÉM ≥aGôe ô```«LCÉJ  ,  â``fÎfE’G  ÈY Üƒ``°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh
 ∫ƒ°UƒdG  øµÁ »àdGh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ èeGÈdG  º«ª°üJh  ôjƒ£Jh Ò`aƒJ  ,  áØ∏àfl
 äÉjóàæe áÑbGôeh IQGOEGh º«ª°üJ , Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J IQGOE’ á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY É¡«dEG
 ≈∏Y äÉeóî∏d  É«fhÎµdEG  áfõîŸG  ÖjƒdG  äÉëØ°U AÉ°ûfEG  ,  Iô°TÉÑe  §ÿG ≈∏Y äÉ°ûbÉæŸG
 á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  áfÉ«°Uh  OGóYEGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Yh  Iô°TÉÑe  §ÿG
 áfÉ«°U äÉeóN , ÖjƒdG ΩOGƒN ÒLCÉJ , øjôNBÓd á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG IQGOEG , áãdÉK ±GôWC’
 áaÉ°†à°SGh  ójhõJ  ójóëàdÉHh  áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  ,  áaÉ°†à°S’Gh  AÉ°ûfE’Gh  ™bGƒŸG
 »`a  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  èeGÈdGh äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh
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 º«ª°üJh  äÉÑ∏£dG  Ö«JôJh  Iô°TÉÑe  §``ÿG  ≈∏Y  äÉ``©aódGh  á``«fhÎµdE’G  IQÉéàdG  ∫É›
 äÉeóNh  ácÎ°ûŸG  á```«Hƒ°SÉ◊G  IQó```≤dG  º°SÉ≤Jh  äÉfÉ«ÑdG  ø``jõîJh  á``«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG
 ™bƒe áaÉ°†à°SG , Ωóîà°ùŸG ácôM ≈∏Y AÉæH á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG Ö«JôJ ÜÉ°ùMh πFÉ°SôdG
 á«fÉ«ÑdG  Qƒ°üdGh  äÉYƒÑ£ŸG  ∞∏àfl  á©LGôe  á«fÉµeEG  Úeóîà°ùª∏d  í«àj  ÊhÎµdEG
 ÜÉéYE’G ΩóYh ÜÉéYE’Gh ä’ÉNOE’G Ëó≤àd IóMƒe á¨«°U ΩGóîà°SGh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh
 äÉµÑ°T »`a •Gôîf’Gh äÉ≤«∏©àdGh äÉMÎ≤ŸGh AGQB’Gh äÉaÉ°VE’Gh äGÒ«¨àdGh äÓjó©àdGh
 ≈∏Y ™ªà› AÉ°†YCG AÉ°ûfEG ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , á«YÉªàLGh ájQÉŒh á«©ªà›
 øe AGQB’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a ∑GÎ°TÓd Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d Iô°TÉÑe §ÿG
 ôjƒ£Jh º«ª°üJ , á«YÉªàLG äÉµÑ°T »`a •Gôîf’Gh á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡FÓeR
 Ò`aƒJ , á«Hƒ°SÉ◊G ÜÉ©dC’G èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ , èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG
 º«ª°üàd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈdG ôjƒ£J äGhOC’ Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y âbDƒŸG ∫Éª©à°S’G
 øY  åëÑdG  äÉeóN  ójóëàdÉHh  »æ≤àdG  ºYódG  äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh
 Ò`aƒJ , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G èeGÈH á≤∏©àŸG Üƒ«©dG
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  èeGÈd Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G
 ∫É›  »`a  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ôjƒ£J  ,  äÉfÉ«Ñ∏d  ÊhÎµdE’G  øjõîàdG  »`a  É¡eGóîà°S’
 ôjƒ£Jh  IQGOEGh  áaÉ°†à°SG  ójóëàdÉHh  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉeóN  Ohõe  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J
 á«°üî°ûdG  á«LÉàfE’G  ∫É›  »`a  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  èeGÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh
 á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG  ,  ádƒªëŸGh  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  á«æ≤Jh  »µ∏°SÓdG  ∫É°üJ’Gh
 äÉeóN Ò`aƒJ  ,  »YÉæ°üdG  π«∏ëàdGh  çÉëHC’G  äÉeóN ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdGh
 √ôcP  ≥Ñ°S  É‡ ≈æãà°ùj  ,  É≤HÉ°S  ôcP  Ée  ™«ªéH  á≤∏©àŸG  í°üædGh  äGQÉ°ûà°S’Gh  äÉeƒ∏©ŸG
 äGQGƒ°ù°ùcG  É¡«`a  ÉÃ  á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdGh  »`aGÎM’G  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGÒeÉc

. É¡›GôHh á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdGh »`aGÎM’G »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGÒeÉc

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U   : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 OÉ```°TQE’Gh  ∫É```Ñ≤à°S’G  äÉ``eóN  ,  ø``jôNBÓd  á`````«°üî°ûdG  OÉ`````°TQE’Gh  ∫É`````Ñ≤à°S’G  äÉ````eóN
 äÉeóN , »°ü``î°ûdG  AÉ```jRC’G ≥°ùæe äÉ``eóN ,  »YÉªàL’G π°UGƒàdG  äÉeóN , á«°üî°ûdG
 »`a  AGQB’Gh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á«æeC’G  äÉeóÿG  ,  AÉjRC’Gh  á°VƒŸG  äGQÉ°ûà°SG
 ƒªædGh  IOó©àŸG  ájô°ûÑdG  IÉ«◊G  •É‰CGh  º«ª°üàdGh  AÉjRC’Gh  á°VƒŸGh  ¿ƒfÉ≤dG  ∫É›
 , IóYGƒŸGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóNh âfÎfE’G ≥jôW øY ±QÉ©àdG ,  »°üî°ûdG Qƒ£àdGh
 á````«°üî°T  äÉ```bÓY  ô``jƒ£Jh  AÉ°ûfEG  ¢Vô```¨H  ±QÉ©àdG  π```«¡°ùJh  ∫É```°üJ’G  äÉ```¡L  ô```«`aƒJ
 ,  ácÎ°ûe äÉeÉªàgG  º¡jód ¢UÉî°TCG  á∏HÉ≤Ã ácÎ°ûe áÑZQ º¡jód ¢UÉî°TCG  ™e IAÉæH
 ÉgÒZ  hCG  âfÎfE’G  ÈY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  á«°üî°ûdG  äÉbÓ©dGh  ±QÉ©àdG  äÉeóN
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG  äÉeóN ,  ä’É°üJ’G äÉµÑ°T  hCG  Ö«°SGƒ◊G  øe
 äÉeóN  ,  OGôaC’G  ÚH  πYÉØàdGh  »YÉªàL’G  ±QÉ©àdG  π«¡°ùJ  ójóëàdÉHh  (âfÎfE’G)
 ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ∫É› »`a »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , ¬«`aÎdG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 OÉ°TQE’Gh  ∫ÉÑ≤à°S’G  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  ÊhÎµdEG  ™bƒe  ÈY  áeó≤ŸG  ¬«`aÎdG
 óYGƒb Ò`aƒJ , OGôaC’Gh äÉµ∏àªŸG á``jÉª◊ ø``eC’G äÉ``eóN , á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG , á«°üî°ûdG
 åëÑ∏d  á```∏HÉ≤dG  äÉfÉ«ÑdG  ó`YGƒbh  (âfÎfE’G  )  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  á`«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG
 π°UGƒàdG ™bGƒe Ò`aƒJ , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 ≥«∏©àdG ¢Vô¨d »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN Ò`aƒJ ,  á«¡«`aÎdG ¢VGôZCÓd »YÉªàL’G
 á°Sô¡ØdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  åëÑdGh  á°ûbÉæŸGh  í°üædGh  IQÉ°ûà°S’Gh  ¿hÉ©àdGh  áfQÉ≤ŸGh
 á∏HÉb  äÉfÉ«H  IóYÉb  Ò`aƒJ  ,  á«°üî°ûdG  ¥ƒ°ùàdG  äÉeóN  ,  ¬«`aÎdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ™bƒeh
 âfÎfE’G  ∫ÓN øe OƒLƒŸG  …ô°üÑ©ª°ùdGh  ƒjó«`ØdGh  »©ª°ùdG  iƒàëŸG  øª°†àJ åëÑ∏d
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN ∫É› »`a á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th

. (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äƒ°üdG  åÑd  á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  Iõ```¡LCG  ,  ∫RÉ```æª∏d  »``dB’G  π``«¨°ûàdÉH  º``µëàdG  Iõ¡LCG
 ºµëà∏d äÉeƒ∏©ŸG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Iõ¡LCG , Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh
 É¡JGòH  áªFÉ≤dG  »Jƒ°üdG  ºµëà∏d  á«°üî°ûdG  IóYÉ°ùŸG  Iõ¡LCG  ,  É¡JGòH  áªFÉ≤dG  »Jƒ°üdG
 Iõ¡LC’G , »Jƒ°üdG ºµëà∏d äÉYÉª°S , äÉ≤«Ñ£àdG ∫ÓN øe áeó≤e äÉeóN øª°†J »àdGh
 ôjƒ°üàdGh  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  í°ùŸG  ∫ÉªYCÉH  á°UÉÿGh ájôëÑdGh á«ª∏©dG  äGhOC’Gh
 ≥≤ëàdGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdG
 ä’B’G , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ñÉ°ùæà°SG hCG π≤f hCG π«é°ùàd Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 hCG  íàa  hCG  π°Uƒd  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e äGó©e ,  áÑ°SÉ◊G
 , á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉM , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dÉH ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG ™«ªŒ hCG πjƒ–
 §``FÉ°Sh øe É``gÒZh á```«ªbôdG ƒ``jó«`ØdG ¢UGô```bCGh á``›óŸG ¢UGôbC’G , π```«é°ùàdG ¢UGô``bCG
 Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«fó©ŸG á∏ª©dÉH πª©J »àdG Iõ¡LC’G áª¶fCG , »ªbôdG π«é°ùàdG
 ∫É°üJ’G ÈY äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG IAGôbh ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ ádƒªfi á«fhÎµdEG
 , ó©H øY ºµëàdG äGóMh , π«é°ùàdG Iõ¡LC’ ó©H øY ºµëàdG äGóMh , âfÎfE’ÉH »µ∏°SÓdG
 á```«FÉHô¡µdG á``ª¶fC’Gh Iõ``¡LC’G ™°Vhh πª©H ó©H øY ºµëà∏d á``«µ∏°SÓdG º```µëàdG äGó``Mh
 , á«ªbôdG á«Jƒ°üdG äÓ¨°ûŸG , ¢ùª∏dÉH πª©J Ö«°SGƒM äÉ°TÉ°T , á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’Gh
 á```°UÉÿG ádƒªëŸG Oó©dGh Iõ```¡LC’G , á```«ªbôdG ájƒjó«`ØdG äÓ¨°ûŸG , á«Jƒ°üdG äÓé°ùŸG
 äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ,  ƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdGh  ≈≤«°SƒŸG  ¥É£æà°SG  IOÉYEGh  ∫É°SQEGh  π«é°ùàdÉH
 ¬«LƒJ IOÉYEG èeGôH , á«ªbôdG äGÒeÉµdG , äGÒeÉµdG , ájOÉ°TQE’Gh á«ª«∏©àdG á«fhÎµdE’G
 º«¶æJh  π«é°ùJh  øeGõJh  ï°ùfh  á``÷É©Ÿ  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  πFÉ°SôdG
 ΩÓaC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôH  ¢VôYh  π«¨°ûJh  ∫ÉÑ≤à°SGh  ≥aóJh  ∫É°SQEGh  π«ª–h  πjõæJh
 äÉØ∏eh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdGh  Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh
 äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûeh øjõîJh åëÑdGh Ö≤©Jh áÑbGôeh ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG
 ¿ƒjõØ∏àdG èeGÈd á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩÉ©dG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°Vƒe ∫ƒM
 ÖYÓàdGh QÉ¡XEG »`a ∫Éª©à°SÓd á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«∏YÉØàdG á°ü°üîŸG
 Ωƒ````°SôdGh  á```«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ``°üdGh  ¢Uƒ°üædGh  á«fÉ«ÑdG  Qƒ``°üdGh  á``«FôŸG  §``FÉ°SƒdG  »`a
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 äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  ácôëàŸG  á«ªbôdG  Ωƒ°SôdGh  á«ë«°VƒàdG
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG êƒdƒ∏d á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdG , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°ûdh á«Jƒ°üdG
 Ò`aƒàH Ωƒ≤J »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôHh Iõ¡LCG , É¡«`a åëÑdGh É¡ëØ°üJh âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«Hƒ°SÉ◊G á«ŸÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG äÉµÑ°ûH πeÉµàe »`ØJÉg ∫É°üJG
 »Jƒ°üdG ºµëà∏d á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LCGh »Jƒ°üdG ºµëà∏d äÉeƒ∏©ŸG Iõ¡LCÉH ºµëà∏d
 äÉjƒàëŸÉH ∑GÎ°T’G äÉeóîH ≥∏©àj Éª«`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡JGòH áªFÉ≤dG
 §FÉ°Sh äÉjƒàfi ∫ÉÑ≤à°SGh Ö∏£H Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ åëH äÉ°üæe Ò`aƒJh á«ªbôdG
 π``«¨°ûJh  ∫É``Ñ≤à°SGh  ∫É°SQEGh  π«ª–h ™jRƒJh  ∞«dCÉJh  AÉ°ûfE’  Üƒ```°SÉ◊G  è``eGôH  ,  á``«ªbQ
 º«¶æJh  øjõîJh  QÉ¡XEGh  πjƒ–h  Ò`Ø°ûJ  ∂ah  Ò`Ø°ûJh  ¢UÓîà°SGh  πjó©Jh  ≥«°ùæJh
 ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædG
 , §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  äÉjƒàëŸG  πjõæJ  í``«àJ  »``àdG  Üƒ``°SÉ◊G  è``eGôH
 ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉ◊G ÈY É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«©ª°ùdG
 ∫ÉÑ≤à°SGh  ácQÉ°ûeh  ∫É°SQE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  øe
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG π≤fh ¢VôYh ≥aóJh πjõæJh
 ∫ÉªYC’Gh  ≥FÉKƒdGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 á«ŸÉ©dG Ö«°SGƒ◊G äÉµÑ°Th Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ÈY á«fhÎµdE’G
 ,  äÉ``fƒahôµ«ŸG  ,  á«°üî°ûdG  ƒjÒà°ùdG  äƒ°üdG  äGô``Ñµe  Iõ``¡LCG  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th
 ÊhÎµdE’G ójÈdG èeGôH , äƒ°üdG ≈∏Y ±ô```©àdG è```eGôH , ±hô``◊G ≈∏Y ±ô``©àdG èeGôH
 á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG  πjƒ–h áZÉ«°üd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  á```∏°SGôŸGh
 á¨«°U ≈dEG á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdGh
 äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™e á≤aGƒàe
 ÜÉ©dC’Gh  §FÉ°SƒdG  IOó©àeh  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸG  åëÑdGh  íØ°üJh  ∫ƒ°Uƒ∏d  á«°üî°ûdG
 áKOÉëŸG πjƒ– èeGôHh á«Jƒ°üdG ôeGhC’Gh »Jƒ°üdG ±ô©àdG èeGôH , äÉ≤«Ñ£àdG èeGôHh
 á∏ãªàŸG  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  èeGÈdG  ,  äƒ°üdÉH  áªYóŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh  ¢Uƒ°üf  ≈dEG
 èeGôH , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Ö«°SGƒë∏d ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£àH
 AGõ```LC’Gh  Iõ`¡LC’G  ,  äƒ``°üdGh  IQƒ°üdGh  ¢üædG  ¢VôYh  ∫É°SQEG  ∫É```›  »`a  Üƒ``°SÉ◊G
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 øY ä’É°üJ’Gh ä’É°üJ’G äÉéàæeh á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ä’ƒëŸGh èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG
 äÉ```éàæeh á``«`aô£dG Iõ¡``LC’Gh ä’ƒ```ëŸGh èeGÈdGh á``«∏«¨°ûàdG AGõ``LC’Gh Iõ``¡LC’G , ó``©H
 á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÈY  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’Gh  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G
 , ó©H øY ä’É°üJ’Gh ä’É°üJ’G áª¶fC’ á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ä’ƒëŸGh Üƒ°SÉ◊G èeGôHh
 , á``«∏«¨°ûàdG Üƒ``°SÉ◊G AGõ``LCG , á``«cÓ¡à°S’G á``«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á``«µ∏°SÓdG Iõ``¡LC’G
 Iõ¡LC’G , Ö«°SGƒ◊Gh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©eh áÑ°SÉ◊G ä’B’Gh Oƒ≤æ∏d Ió°UGôdG ä’B’G
 É``¡JGòH á``ªFÉ≤dG Iõ``¡LC’G , äÉgƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉ```YE’ iô``NC’G á``«fhÎµdE’G
 , á«°VGÎaG á«°üî°T IóYÉ°ùe Iõ¡LCG á«fÉµeEG ™e äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY πª©J äÉeƒ∏©ª∏d
 èeGôH , äƒ°ü∏d Èµe áæª°†àŸG ∫õæª∏d ‹B’G π«¨°ûàdG Iõ¡LCG , á«µ∏°SÓdG ºµëàdG Iõ¡LCG
 »`ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  OóY  ,  äGô“DƒŸG  ∫ÓN  ƒjó«`ØdG  áŸÉµe  ôaƒJ  »àdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh
 øjõîJh ¢VôYh Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûJh   êGôîà°SGh πjó©àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »µ∏°SÓdG
 »Jƒ°üdG ±ô©àdGh ôeGhC’G èeGôH , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG iƒàfih »Jƒ°üdG iƒàëŸG º«¶æJh
 èeGôH ,  äƒ°üdÉH  IOhõŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh ΩÓc ≈dEG  ¢üædG  πjƒëàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  áÑ°Sƒfi  á«ŸÉY  äÉµÑ°T  ™e  á∏eÉµàe  ä’É°üJG  ôaƒJ  »àdG  Üƒ°SÉ◊G
 º«¶æJh ¢VôYh ¥É£æà°SG IOÉYEGh π«é°ùJh ∫É°SQE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ÊƒØ∏àdG ∫É°üJÓd
 ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh äÉØ∏ŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdGh á«°üædG πFÉ°SôdG á©LGôeh á÷É©eh IQGOEGh
 ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh ájô°üÑ©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh
 (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH , á«ŸÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG áµÑ°Th
 ájQƒØdG  πFÉ°SôdGh  á«°üædG  πFÉ°SôdGh  ƒjó«`ØdG  äÉŸÉµe  π¡°ùJ  »àdG  ä’É°üJ’G  èeGÈd

. (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóNh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉéàæŸG  èjhôJ  ójóëàdÉHh  ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG  äÉeóN  ,  äÉfÓYE’G  ájÉYódG  äÉeóN
 ΩÓà°SÉH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG  ójóëàdÉHh  äÉÑ∏£dG  AÉØ«à°SG  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh
 ™∏°ùdG  QÉ«àNG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ¢Vô¨H  äÉéàæŸG  øY  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  É¡à÷É©eh  äÉÑ∏£dG
 , åëÑdG äÉcôfi Ú°ù– äÉeóN Ò`aƒJ , ∂∏¡à°ùŸG äÉLÉM á«Ñ∏àd áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒb , øjôNBÓd äÉeóÿGh äÉéàæŸG èjhôJ ójóëàdÉHh ¥ƒ°ùàdÉH áfQÉ≤ŸG äÉeóN
 øe ÉgÒZh ™bGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸG øY øjôNBÓd ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , Üƒ°SÉ◊G á£°SGƒH äÉØ∏ŸG  IQGOEGh
 äÉµÑ°Th á«fhÎµdE’G äÉµÑ°ûdG øe ÉgÒZh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y IôaƒàŸG QOÉ°üŸG
 á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG QÉ«àNG ¢Vô¨H á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG øY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G
 Úµ∏¡à°ùª∏d íFÉ°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG , ∂∏¡à°ùŸG äÉØ°UGƒeh äÉLÉM á«Ñ∏àd áeÉ©dG
 äÉ«°UƒàdGh  äÉ©LGôŸGh  äÉª««≤àdG  ô°ûæd  âfÎfE’G  »eóîà°ùŸ  ¢Uôa  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh
 øjôNBÓd  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÓfi äÉeóN ,  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  øe á©°SGh  áYƒªéŸ
 ,  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  øe  á©°SGh  áYƒª›  º°†J  »àdG  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y
 ™`∏°ùdG  øe  á©°SGh  áYƒª›  º°†J  »àdG  ø``jôNBÓd  á```FõéàdÉH  ™``«ÑdG  äÓ``fi  äÉ``eóN
 ≥∏©àj Éª«`a Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’G
 äÉéàæeh ïÑ£ŸG äÉéàæeh ÜGô°ûdGh ò«ÑædGh ΩÉ©£dGh á«cÓ¡à°S’G äÉ«fhÎµdE’Gh ÖàµdÉH
 äÉéàæeh á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG äÉéàæeh ¢ùHÓŸGh á«dõæŸG äGhOC’Gh ïÑ£ŸG äGhOCGh ∞«¶æàdG
 QƒgõdGh äGôgƒéŸGh ÜÉ©dC’Gh º««îàdG  äGó©eh á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  áØ«dC’G  äÉfGƒ«◊G
 , á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G , ∫ÉªYC’G ≈∏Y ±Gô°TE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¢SCGôdG á°ùÑdCGh Ωó≤dG á°ùÑdCGh
 øjhÉæYh  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  øjhÉæYh  ∫ÉªYC’G  øjhÉæYh  ∞JGƒ¡dG  ΩÉbQC’  π«dódG  Ò`aƒJ
 ,  äÉ°ù°SDƒŸGh  øcÉeC’Gh  ¢UÉî°TC’G  ∞JGƒg  ΩÉbQCGh  øjhÉæYh  äÉµÑ°û∏d  á«°ù«FôdG  áëØ°üdG
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN  ,  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  Ωó≤dG  á°ùÑdCGh  ¢ùHÓŸG  áæª°†àe  (âfÎfE’G)
 QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  Ωó≤dG  á°ùÑdCGh  ¢ùHÓŸG  áæª°†àe  áFõéàdÉH
 áeƒµ◊Gh  á°SÉ«°ùdGh  ∫ÉªYC’Gh  ∫ÉŸGh  ¬«`aÎdGh  á°VÉjôdÉc  IóY  ä’É›  »`a  ∂∏¡à°ùª∏d
 §‰h ÜOC’Gh ¿ƒæØdGh ôØ°ùdGh É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dGh ¢ù≤£dGh á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh
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 AÉjRC’Gh  äGQÉ≤©dGh  πØ£dG  ƒ‰h  º«∏©àdGh  π≤ædGh  äGQÉ«°ùdGh  »°üî°ûdG  ƒªædGh  IÉ«◊G
 ¿ƒfÉ≤dGh Ö£dGh ïjQÉàdGh Éªæ«°ùdGh ≈≤«°SƒŸGh ∫õæŸG ÚjõJh ïÑ£dGh AGò¨dGh º«ª°üàdGh
 èeGôH äÉ≤«Ñ£J º°†j (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¥ƒ°S π«¨°ûJ , ájQÉ÷G çGóMC’Gh
 ≥∏©àj Éª«`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóNh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G

. QƒgõdGh äGôgƒéŸÉH

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ª∏d  ÊhÎµdE’G  åÑdG  ójóëàdÉHh  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN
 åÑdG  ,  iôNC’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ```°SÉ◊G  ≥```jôW  øY  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  á«FôŸGh
 ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ô```ÑY  Qƒ``°üdGh  äÉ``fÉ«ÑdGh  äƒ``°üdGh  π``FÉ°Sô∏d  »`fhÎµdE’G
 »``fhÎµdE’G å```ÑdG  ,  äÉ````fÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ª∏d »````fhÎµdE’G åÑdG  ,  á````«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G
 ≥jôW  øY  πFÉ°SôdG  º«∏°ùJ  ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ÈY  Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  äƒ°ü∏d
 á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒd Ò`aƒJ , á°ûbÉæŸG äÉjóàæŸ ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , ÊhÎµdE’G åÑdG
 ≥∏©àj Éª«`a  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG  ∫É°SQE’ (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 ∫É°SQEGh »Jƒ°üdG åÑdG , ábƒ£æŸG áª∏µ∏d »Jƒ°üdG åÑdG , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG äÉeƒ∏©Ã
 ä’É°üJ’G  á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG
 å```Ñd á``«∏YÉØJ äÉ```fÉ«H IóYÉb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , (ófÉHOhÈdG) ¢†```jô©dG ¥É```£ædG ô`ÑY
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 á```côëàŸG Qƒ```°üdGh Ö``àµdÉH ≥```∏©àj Éª«`a ÚcÎ°ûŸGh Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe Ú``H π```FÉ°SôdG
 IOó©àe  ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  ÜÉ©dC’Gh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh
 π«dódG Öàc ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG
 OGƒeh äÉfhóŸGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh á«dÉ◊G çGóMC’Gh äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh âfÎfE’G ≈∏Y
 ÊhÎµdEG ™bƒeh (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉHGƒH Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y ™LGôŸG
 á«©ª°S ∫ÉªYCGh á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCG ójóëàdÉHh á«ª«∏©Jh á«¡«`aôJ äÉjƒàfi øª°†àj
 á«°VÉjQ çGóMCGh á«HOCG ∫ÉªYCGh á«Mô°ùe ∫ÉªYCGh Öàch á«©ª°S ∫ÉªYCGh ≈≤«°Sƒeh ájô°üH
 ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh äÉjGƒ¡dÉH á∏ãªàe ΩÉªéà°SÓd äÉWÉ°ûfh á«¡«`aôJ äÉWÉ°ûfh
 …OGƒædGh  »°VÉjôdG  º«∏©àdGh  á«dÉ◊G  äÉÑ°SÉæŸG  ¢VQÉ©eh  á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdGh  ≈≤«°SƒŸGh
 Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh á«æØdG á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh ÉeGQódGh Éjó«eƒµdGh áYGPE’G èeGôHh
 Ωƒ°SôdGh ÖàµŸG í£°S ô°ûfh äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG äÉÑ°SÉæŸGh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh
 äGQÉÑàN’Gh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ¢Vhô©dGh  AÉjRC’G  ¢VhôYh  á«dÉ◊G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG
 ¢Uƒ°üæ∏d á«µ∏°SÓdG á∏°SGôŸG äÉeóN , »µÑ°ûdG åÑdGh »YGPE’G åÑdG , á«∏YÉØàdG á«ª«∏©àdG
 Úeóîà°ùŸG  øµ“  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  áµÑ°T  Ò`aƒJ  ,  πFÉ°SôdGh  á«ªbôdG
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG ácQÉ°ûeh ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG øe
 ∫ÉªYC’Gh  ≥FÉKƒdGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 πFÉ°Shh á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°ûH ä’É°üJG âbƒH Úeóîà°ùŸG ójhõJ , á«fhÎµdE’G
 iôNC’G  Ö«°SGƒ◊G  ΩOGƒN  ≈dEG  §HGhQh  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  ô°ûfh  ™«ªŒh  Ú«©Jh  ójóëàd
 øjhÉæYh  ∞JGƒ¡dG  ΩÉbQC’  ádOCG  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùeh  Ö«°SGƒ◊G  »÷É©eh
 øjhÉæYh  äÉµÑ°û∏d  á«°ù«FôdG  áëØ°üdG  øjhÉæYh  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  øjhÉæYh  ∫ÉªYC’G
 hCG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LC’G ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , äÉª¶æŸGh øcÉeC’Gh ¢UÉî°TC’G ∞JGƒg ΩÉbQCGh
 πFÉ°SôdGh Qƒ°üdG π≤æd ä’É°üJG π«°UƒJ äÉeóN Ò`aƒJ πµ°T ≈∏Y á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 ÚH IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ájô°üÑdG á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh á«còdG ∞JGƒ¡dGh ádÉ≤ædGh ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dGh á«fhÎµdE’G äÉFQÉ≤dG
 ≥aóJ , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG hCG á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’Gh ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG á«ªbôdG Iõ¡LC’Gh ádÉ≤ædG
 øe ÉgÒZ hCG  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≥jôW øY ájô°üÑdG  á«©ª°ùdGh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  OGƒŸG
 âfÎfE’G äÉjóàæeh âfÎfE’G ≈∏Y á°TOQódG ±ôZ Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G hCG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T
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 ÉgÒZh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG π≤æd âfÎfE’G ≈∏Y äÉ©ªàéŸGh
 Ée ™«ªéH á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸGh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe
 , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¿hÉ©àdG äÉeóN Ò`aƒJ , á«`ØJÉ¡dG äÉeóN , É≤HÉ°S ôcP
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°ûd  Úeóîà°ùe IóY øe ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ
 á«°üædG πFÉ°SôdGh ÊhÎµdE’G ójÈ∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN
 ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  äÉfÉ«ÑdGh  äƒ°üdGh  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’Gh
 ÈY áKOÉëŸG ±ôZh äÉjóàæŸG Ò`aƒJ , , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY
 øª°†àJ  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ™«ªL  ≈dEG  πFÉ°SôdG  ∫É°SQE’  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG
 äÉeóN ,  åÑdG  äÉeóN ,  á«fhÎµdE’G  äGô°ûædG  äÉMƒd  Ò`aƒJ  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G  ™«°VGƒe
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ÈY ä’É°üJ’G ójóëàdÉHh ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN , äGô“DƒŸG
 ∫ÉÑ≤à°SGh  π≤æd  ádƒªëŸG  á«ªbôdG  Iõ¡LC’Gh  ádƒªëŸG  §FÉ°SƒdG  äÓ¨°ûeh  ádƒªëŸG
 πjó©Jh ≥«°ùæJh ¢VôYh ácQÉ°ûeh åHh ≥aóJh Ò`Ø°ûàdG  ∂ah Ò`Ø°ûJh πjõæJh π«ª–h
 á«©ª°ùdG  äÉØ∏ŸGh  äƒ°üdG  π≤fh  âbDƒŸG  øjõîàdGh  øjõîàdGh  äÉeÓ©dG  ™°Vhh  º«¶æJh
 iƒàëŸGh  ≥FÉKƒdGh  ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdGh  ÖàµdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ájô°üÑdG  Qƒ°üdGh
 ÉgÒZh  äÉØ∏ŸGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  §FÉ°SƒdG  IOó©àŸG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 ójóëàdÉHh ä’É°üJ’G äÉeóN , á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G äÉeóN , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe
 äÉeóN  ,  á«ŸÉY  ä’É°üJG  äÉµÑ°T  ÈY  ájô°üÑdG  Qƒ°üdGh  á«©ª°ùdG  äÉØ∏ŸGh  äƒ°üdG  π≤f
 äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈYh âfÎfE’G ÈY á«∏YÉØàdG åÑdG äÉeóNh åÑdG
 Qƒ°üdG π≤f ójóëàdÉHh ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN ∫É› »`a áµÑ°ûdÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’G
 äÉµÑ°T  ÈY  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’G  øe  ÉgÒZh  Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«`ØdGh
 á≤aóàŸG  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ª∏d  ÊhÎµdE’G  π≤ædG  ,  ó©H  øY  ä’É°üJ’G
 »Jƒ°üdG  åÑdG  ,  iôNC’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÒY  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dGh

. á«µëŸG äÉª∏µ∏d

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äGQƒ```°ûæe ô````«`aƒJ ,  (äÉ````jQhódG) äÓ````éŸG  ô```°ûf  ,  ¬```«`aÎdÉH á```≤∏©àŸG  äÉ``eƒ∏©ŸG  ô``«`aƒJ
 á«fhÎµdE’G ÖàµdG ô°ûf , (πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ) (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«fhÎµdEG
 ≈∏Y ≈```≤«°SƒŸG ô``°ûf , á```«°ù«WÉæ¨e hCG ájô°üH äÉfÉ«H §FÉ°Sh ≈∏Y OGƒŸG ô``°ûf , äÓ``éŸGh
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG
 , á«Jƒ°üdG äÉfhóŸGh É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , (âfÎfE’G)
 á«dÉ◊G çGóMC’G ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’Gh á«ª«∏©àdGh á«¡«`aÎdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 á°SÉ«°ùdGh  ∫ÉŸGh  ∫ÉªYC’Gh  ¬«`aÎdGh  á°VÉjôdGh  QÉÑNC’Gh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh  ¬«`aÎdGh
 ¿ƒæØdGh  ôØ°ùdGh  É«LƒdƒæµàdGh  º∏©dGh  ¢ù≤£dGh  á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  áë°üdGh  áeƒµ◊Gh
 Qƒ£Jh º«∏©àdGh π≤ædG πFÉ°Shh ájÈdG äÉÑcôŸGh »°üî°ûdG ƒªædGh IÉ«◊G §‰h ÜGOB’Gh
 ≈≤«°SƒŸGh ∫õæŸG QƒµjOh ïÑ£dGh äÉfƒµŸGh äÉØ°UƒdGh º«ª°üàdGh á°VƒŸGh äGQÉ≤©dGh πØ£dG
 ¥ƒ≤M  øY  á«¡«`aôJh  á«ª«∏©J  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJh  ¿ƒfÉ≤dGh  Ö£dGh  ïjQÉàdGh  Éªæ«°ùdGh
 á≤∏©àe É¡©«ªL äGQƒ°ûæeh äƒ°Uh äÉeƒ∏©e øª°†àj ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , ∂∏¡à°ùŸG
 äÉ≤HÉ°ùŸGh  äÉeƒ∏©ŸÉH  á≤∏©àe ¬«`aÎdG  ∫É› »`a  äÉeƒ∏©ŸGh  QÉÑNC’G  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdÉH
 ∫É````› »````a  äGQÉ```°ûà°S’G  ,  ¬«`aÎdÉH  É¡©«ªL á≤∏©àŸG  äGQƒ```°ûæŸGh  äƒ``°üdGh  ¢Uƒ°üædGh
 ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ¬«`aÎdG áYÉæ°Uh ¬«`aÎdG
 ,  á«∏YÉØàdG  äÉfÓYE’Gh  áYGPE’G  ÈY  ¬«`aÎdG  ™jRƒJ  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  ÈY
 ∫ƒM  áKOÉëŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑàd  ¢Uôa  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG  äÉeƒ∏©e  äÉeóN
 Ò`aƒJ , ójÈdG ÈY á∏°SôŸG äÉeƒ∏©ŸGh á«◊G çGóMC’G ∫ÓN øe ™«°VGƒŸG øe áYƒª›
 ä’É°üJG  äÉµÑ°T  ÈY  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  á°ü°üîŸG  äÉ«°UƒàdGh  äÉ≤«∏©àdGh  äÉeƒ∏©ŸG
 Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  äÉ≤«∏©àdGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉY
 ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ΩÓaC’Gh  ÖàµdGh  ≈≤«°SƒŸG  ∫É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ójóëàdÉHh  á«ŸÉY
 IOó©àe  ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh  Ö©∏dGh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh
 ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG  äÉeóN  ,  á«cÓ¡à°S’Gh  á«dõæŸG  äÉéàæŸG  øe  ÉgÒZh  §FÉ°SƒdG
 ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a É≤Ñ°ùe á∏é°ùe á«Jƒ°U èeGôH (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ
 á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh  Ö©∏dGh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  ΩÓaC’Gh  ÖàµdGh
 , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe ¢Vhô©dGh äÉ«fhÎµdE’Gh
 äÉª««≤àdGh (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉ©LGôŸG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN
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 Ö©∏dGh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ΩÓaC’Gh ÖàµdGh ≈≤«°Sƒª∏d äÉ«°UƒàdGh
 äÉéàæŸG  øe  ÉgÒZh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh
 á«Jƒ°üdG ∫ÉªYC’G øe AGõLCG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG
 á``«HOC’G  ∫É```ªYC’Gh  äÉ```jQhódGh  äÓéŸGh  ÖàµdG  ô```°ûf  ,  â```fÎfE’G  ô``ÑY  É``≤Ñ°ùe  á``∏é°ùŸG
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’G  Ò`aƒJ  ,  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 Ò`aƒJ ,  á«µ∏°S’ äÉµÑ°T ÈY É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  ÒZ ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«∏YÉØàdG ¢ü°ü≤dGh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG
 äÉ°ù°SDƒŸGh º«∏©àdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , (âfÎfE’G)
 §ÿG ≈∏Y ó©H øY º«∏©àdGh ∞°üdG »`a äÉª«∏©àdÉH á∏ãªàŸG º«∏©àdG äÉeóN , á«ª«∏©àdG
 äÉ¨∏dGh  ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh  á«dÉ◊G  çGóMC’G  øY  ™«°VGƒe  ∫ƒM  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe
 á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh º∏©dGh ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh Iô◊G ¿ƒæØdGh
 äÉª«∏©àdG  »`a  á∏ãªàŸG  á«∏YÉØàdG  º«∏©àdG  äÉeóN  ,  áØ°ù∏ØdGh  ¢ùØædG  º∏Yh  ¿ƒæØdGh
 á«dÉ◊G  çGóMC’ÉH  á≤∏©àe ™«°VGƒe ∫ƒM Üƒ°SÉ◊G  ≈∏Y áªFÉ≤dG  hCG  Üƒ°SÉ◊G  IóYÉ°ùÃ
 äÉ````jGƒ¡dGh  º```∏©dGh  ∫É````ªYC’Gh  äÉ```«°VÉjôdGh  Iô◊G  ¿ƒæØdGh  äÉ¨∏dGh  ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh
 ¬«`aÎdG  äÉeóN  ,  áØ°ù∏ØdGh  ¢ùØædG  º∏Yh  ¿ƒ```æØdGh  á```°VÉjôdGh  á``aÉ≤ãdGh  É«LƒdƒæµàdGh
 »àdG  Iôªà°ùŸG  èeGÈdGh  áµÑ°ûdG  ÈY ƒjó«`ØdG  åHh  á«Jƒ°üdG  äÉfhóŸÉH  á∏ãªàŸG  º«∏©àdGh
 áaÉ≤ãdGh ìô°ùŸGh ÖàµdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’G º°†J
 ä’ƒ£ÑdGh ΩÉªéà°SÓd äÉWÉ°ûfh á«¡«`aôJ äÉWÉ°ûfh á«°VÉjQ çGóMCGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh
 º```«∏©àdGh á``«dÉ◊G  äÉÑ``°SÉæŸG ¢VQÉ©eh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh ≈```≤«°SƒŸGh ¢ü```bôdGh ø``ØdGh
 á«FôŸG  ∫ÉªYC’Gh  äÉ≤HÉ°ùŸGh  ÉeGQódGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’G  èeGôHh  …OGƒædGh  »°VÉjôdG
 ô°ûædGh äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG äÉÑ°SÉæŸGh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh
 »àdG §FÉ°SƒdG IOó©àe ¢Vhô©dGh AÉjRC’G ¢VhôYh á«dÉ◊G çGóMC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh
 ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  hCG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  øe  ÒZ  hCG  âfÎfE’G  ÈY  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ
 ô`````«`aƒJ , ƒ````jOƒà°S’ÉH π````«é°ùàdG äÉ````eóN , á`````YGPE’G ÈY ¬«`aÎdG , á````YGPE’G è``eGôH êÉ``àfEG
 Üƒ°SÉ◊G äÉæ«°ù–h Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCÉH á≤∏©àŸG (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG
 åëÑ∏d  á∏HÉb  ¬«`aÎ∏d  äÉfÉ«H  IóYÉb  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  Ò`aƒJ  ,  ÜÉ©dCÓd
 º°†J á«©ª°S äÉØ∏eh á«ªbôdG ¢Uƒ°üædG øe ÉgÒZh πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ ≈≤«°Sƒe º°†J
 Éª«`a äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN Ò`aƒJ ,  äÉeƒ∏©eh QÉÑNCGh äÓ›h Öàc
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈdG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj
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 á«ªbôdG §FÉ°SƒdG iƒàfih …ô°üÑ©ª°ùdGh »©ª°ùdG iƒàëŸG ¬«LƒJh ádhó÷ (âfÎfE’G)
 á≤∏©àŸG á«dÉ◊G  çGóMC’G áæª°†àe Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb Ò`aƒJ , IOó©àŸG
 á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , âfÎfE’G ÈY ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH ≥∏©àJ äÉeƒ∏©ŸG øe á©°SGh áYƒªéÃ

. Iôªà°ùŸG èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY åÑdG ∫É°SQEGh á«Jƒ°üdG äÉfhóŸÉH á∏ãªàŸG á«¡«`aÎdGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 π«¨°ûàdG áª¶fC’ ó©H øY áaÉ°†à°S’G Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ
 ,  âfÎfE’G  ÈY  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  π«¨°ûàdG  áª¶fCG  áaÉ°†à°SG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh
 IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  äÉ≤«Ñ£J  IQGOEÉH  á≤∏©àŸG  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿG  ,  Üƒ°SÉ◊G  á›ôH
 ,  Üƒ°SÉ◊G  ΩÉ¶f  º«ª°üJh  èeGÈdGh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  áHÉbôdGh  ¢Vô©dGh
 äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  º¶fh  èeGÈdG  äÉeóÿ  ºYódGh  áfÉ«°üdGh  åjóëàdGh  ôjôëàdG
 IQGOEGh  çƒëÑdGh áHÉbôdGh ¢Vô©dGh IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  äÉ≤«Ñ£J IQGOEÉH  á≤∏©àŸG  Üƒ°SÉ◊G
 Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , á«LQÉÿG QOÉ°üŸÉH áfÉ©à°S’Gh ≥aGôŸG IQGOEGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb
 øe  á©°SGh  áYƒª›  º°†J  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  áaÉ°†à°SG
 åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , âfÎfE’G ≥jôW øY áeÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG
 π≤æd á«∏YÉØJ äÉfÉ«H IóYÉb áaÉ°†à°SG ,  áeÉ©dG äÉeÉªàg’G øY äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 π≤æd  á«∏YÉØJ  äÉfÉ«H  IóYÉb  áaÉ°†à°SG  ,  ÚcÎ°ûŸGh  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG
 èeGÈdGh ácôëàŸG Qƒ°üdGh ΩÓaC’Gh ÖàµdÉH ≥∏©àj Éª«`a Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG
 IOó©àŸG  ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  ™∏°ùdGh  ≈eódGh  ÜÉ©dC’Gh  á«fƒjõØ∏àdG
 äÉeƒ∏©eh äÉéàæŸG äÉ°VGô©à°SGh á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdGh á«dõæŸG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG
 §ÿG  ≈∏Y  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  âfÎfE’G  íØ°üJ  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  AGô°ûdG
 á∏HÉ≤dG  ÒZ  á∏≤æàŸGh  ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCG  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe
 ≥jôW øY âfÎfE’G áµÑ°T ≈dEG ∑ôëàŸG ∫Gƒ÷G ≥jôW øYh π≤æàŸG êƒdƒdG õjõ©àd πjõæà∏d
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 ºYódG , ádÉ≤ædGh ádƒªëŸG ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh ádƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG
 á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ É¡LÓ©d πcÉ°ûŸGh Üƒ«©dG øY åëÑdG äÉeóN Gójó–h »æØdG
 á«∏«¨°ûàdG  ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  èeGÈdGh
 èeGôH  º«ª°üJ  ,  º«ª°üàdGh  IQÉ°ûà°S’G  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  èeGÈdGh
 ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  øjôNBÓd  Üƒ°SÉ◊G
 äÉfÉ«ÑdGh  ¢üædGh  Qƒ°üdGh  iƒàëŸG  áaÉ°†à°SG  ,  º«ª°üàdGh  IQÉ°ûà°S’G  èeGôHh  ádÉ≤ædGh
 äÉ°üæe  Ò`aƒJ  ,  ådÉK  ±ô£d  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’G  øe  ÉgÒZh  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh
 ∫ÉªYC’Gh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG  »≤∏Jh  Ö∏£d  Úeóîà°ùª∏d  ìÉª°ù∏d  åëÑdG
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  á«fhÎµdE’G
 ∫OÉÑJh ô°ûæH Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG á«∏YÉØàdG áaÉ°†à°S’G äÉeóN , ≥FÉKƒdGh á«HOC’G
 áfÉ«°U  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  º¡H  á°UÉÿG  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG
 ôWÉfl øe ájÉbƒdGh QhôŸG äÉª∏c øeCGh âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊ÉH á≤∏©àŸG èeGÈdG åjó–h
 ™bGƒe  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  áfÉ«°Uh  Ö«côJ  ,  QhôŸG  äÉª∏ch  âfÎfE’Gh  Üƒ°SÉ◊G
 äGQÉ°ûà°SG , á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh èeGÈH ≥∏©àJ á«æ≤J äÉeƒ∏©e º°†J á«fhÎµdEG
 »ªbôdG iƒàëŸG áaÉ°†à°SG ,  ôNBG  ≈dEG  »Hƒ°SÉM πµ°T øe ≥FÉKƒdG äÉfÉ«H π≤f , Üƒ°SÉ◊G
 ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y
 §ÿG ≈∏Y äÓ«¡°ùàdGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ
 ,  É¡∏jõæJh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ≈dEG  êƒdƒdG  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  âbDƒe  ΩGóîà°SG  Ò`aƒJ
 äÓ«°†ØJ  ≈dEG  GOÉæà°SG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£àd  á°ü°üfl  äÉ«°UƒJ  ódƒJ  »àdG  (âfÎfE’G)
 áaÉ°†à°SG , øeC’G ¢VGôZC’ Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th º¶fh áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG áÑbGôe , Ωóîà°ùŸG
 áÑ°Sƒ◊G  ,  øjôNBÓd  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ¥É£æH  ®ÉØàM’Gh  ™«°SƒJh
 áaÉ°†à°S’G  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’ èeGôH  ≈∏Y …ƒà– »àdG  á«HÉë°ùdG
 »`a É¡eGóîà°S’ (ASP) áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d á«HÉë°ùdG
 Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  äÉ°üæe  áæª°†àe  (PaaS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG
 èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’
 áÑbGôeh êƒdƒ∏d (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’
 äÉeóN  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒŸG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  Ò`aƒJh  åëÑdGh  ™ÑàJh
 óYGƒb »`a åëÑdGh íØ°üàdGh êƒdƒdGh á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 ÜÉ©dC’Gh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh »Jƒ°üdG iƒàëŸGh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG
 , Ö∏£dG ≈∏Y ƒjó«`ØdGh èeGÈdG ádOCGh ºFGƒbh èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ¥ƒ°Sh èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh
 èeGôHh  ±ô©àdGh  á«Jƒ°üdG  ôeGhCÓd  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
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 äÉeƒ∏©ŸG  IQGOEGh  äƒ°üdÉH  áªYóŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£Jh  ¢Uƒ°üf  ≈dEG  áKOÉëŸG  πjƒ–
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈∏Y åëÑdGh íØ°üàdGh ∫ƒ°UƒdGh á«°üî°ûdG
 ¥Gƒ°SC’Gh  äÉ≤«Ñ£àdG  èeGôHh ÜÉ©dC’Gh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe äÉjƒàëŸGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh
 äÉeóN  ,  Ö∏£dG  â–  ƒjó«`ØdGh  èeGÈdG  ádOCGh  ºFGƒbh  äÉ≤«Ñ£àdG  èeGÈd  ájQÉéàdG
 êƒdƒdGh É¡∏jõæJ øe IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh äƒ°üdG äÉØ∏e Úµªàd (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 èeGÈdG äÉeóN , ôNBG ∫ƒªfi »cÓ¡à°SG ÊhÎµdEG RÉ¡L hCG  Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L ≈∏Y É¡«dEG
 RÉ¡÷G iƒàfi »`a åëÑdÉH Ωóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG  ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd (SaaS) áeóîc
 AÉ°ûfE’ (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉ≤«Ñ£àdGh øjhÉæ©dGh äÉeƒ∏©ŸG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 äÉeóN , iôNC’G äÉeƒ∏©ŸG OQGƒe ¢SQÉ¡ah á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ¢SQÉ¡ah äÉeƒ∏©ŸG ¢SQÉ¡a
 (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ±ô©àdGh á«Jƒ°üdG ôeGhCÓd (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«còdG á«Jƒ°üdG äÉYÉª°ùdÉH ºµëà∏d
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«ªbôdG äÉjƒàëŸÉH ∑GÎ°T’G äÉeóîH ≥∏©àj Éª«`a ΩGóîà°SÓd
 πjó©Jh π«¨°ûJh ∫ÉÑ≤à°SGh πjƒ–h πjõæJh ™jRƒJh ∞«dCÉJh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS)
 IOó©àeh  á«Jƒ°üdG  äÉjƒàëŸG  º«¶æJh  ßØMh  ¢VôYh  Ò`Ø°ûJ  ∂ah  Ò`Ø°ûJh  êGôîà°SGh
 §FÉ°Sh  äÉjƒàfi  ∫ÉÑ≤à°SGh  Ö∏W  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  åëH  äÉ°üæe  Ò`aƒJ  ,  §FÉ°SƒdG
 èeGÈ∏d  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  âbDƒŸG  ∫Éª©à°S’G  Ò`aƒJ  ,  äÉ≤«Ñ£Jh  á«ªbQ
 á≤aóàŸG ƒjó«`ØdG äÉØ∏eh á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ≤«Ñ£àdGh
 äÉeóN  ,  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  äÉØ∏ŸGh  ¢Uƒ°üædG  äÉØ∏eh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  ÜÉ©dC’Gh
 ™bƒe Ò`aƒJ  ,  øjôNBÓd  IÒ¨àe äÉ©°S  äGP  äÉfÉ«H  óYGƒb  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G
 π«¨°ûJ áª¶fCG  Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGôH º°†j ÊhÎµdEG
 äGP Ö«°SGƒMh äÉfÉ«H øjõîJ ≥aGôe ÒLCÉJ , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉM äÉ≤«Ñ£Jh áaÉ°†à°ùe
 É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ èeGôH  º«ª°üJh ôjƒ£Jh Ò`aƒJ ,  IÒ¨àe á©°S
 äÉjóàæe  áÑbGôeh  IQGOEGh  º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J  IQGOE’  á«ŸÉY  Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY
 É«fhÎµdEG áfõfl âfÎfE’G ≈∏Y äÉëØ°U AÉ°ûfEG , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á°ûbÉæŸG
 ™bGƒŸG áfÉ«°Uh Ú°ù–h äÉfÉ«ÑdG øjõîJ , âfÎfE’G ≈∏Yh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áeóî∏d
 ,  äÉµÑ°ûdG  ΩOGƒN  ÒLCÉJ  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  IQGOEG  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G
 ójóëàdÉHh äÉ≤«Ñ£àdG áeóN Ohõe , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG áaÉ°†à°SGh AÉ°ûfEGh áfÉ«°U äÉeóN
 á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  èeGÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh  IQGOEGh  áaÉ°†à°SGh  Ò`aƒJ
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉ©aódGh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ∫É› »`a äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh
 á«Hƒ°SÉ◊G á©°ùdG º°SÉ≤Jh äÉfÉ«ÑdG ßØMh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJh äÉÑ∏£dG Ö«JôJh
 Qhôe  ácôM  ≈∏Y  AÉæH  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  º««≤J  ÜÉ°ùMh  πFÉ°SôdG  äÉeóNh  ácÎ°ûŸG
 Qƒ°üdGh äÉYƒÑ£ŸG á©LGôe Úeóîà°ùª∏d í«àj ÊhÎµdEG ™bƒe áaÉ°†à°SG , Úeóîà°ùŸG
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 ìô£d  ¢ü°üfl  êPƒ‰  ΩGóîà°SGh  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  á«fÉ«ÑdG  Qƒ°üdGh  á«`aGôZƒJƒØdG
 AGQB’Gh  äÉë«≤æàdGh  äGÒ«¨àdGh  äÓjó©àdGh  ÜÉéYE’G  ΩóYh  ÜÉéYE’Gh  äÉcQÉ°ûŸG
 äÉeóN , ájQÉŒh á«YÉªàLG äÉ©ªà› äÉµÑ°T »`a •Gôîf’Gh äÉ≤«∏©àdGh äÉMGÎb’Gh
 Ú∏é°ùŸG  Úeóîà°ùª∏d  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  ™ªà›  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G
 á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡fGôbCG øe AGQBG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a ∑GÎ°TÓd
 º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  Iõ¡LCG  ôjƒ£Jh º«ª°üJ  ,  á«YÉªàLG  äÉµÑ°T  »`a  •Gôîf’Gh
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG èeGôH ôjƒ£Jh
 ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh  º«ª°üàd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  èeGÈdG  ôjƒ£J  äGhOC’
 Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG èeGÈH á≤∏©àŸG Üƒ«©dG øY åëÑdG ójóëàdÉHh »LƒdƒæµàdG ºYódG äÉeóN
 ≈∏Y  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  äÉ≤«Ñ£J  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  É¡LÓ©d
 É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G èeGÈd (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J ∫É› »`a Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG »`a
 áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh áaÉ°†à°SG ójóëàdÉHh äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ohõe , ∫É≤ædGh ∫ƒªëŸG
 ä’É°üJ’Gh  á«°üî°ûdG  á«LÉàfE’G  ∫É›  »`a  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  èeGÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG
 çƒëÑdGh  á«LƒdƒæµàdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿGh  ∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  É«LƒdƒæµJh  á«µ∏°SÓdG
 í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , çÉëHC’G äÉeóNh »YÉæ°üdG π«∏ëàdGh , É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh
 èeGôH äÉ°üæe áæª°†àe (PaaS) áeóîc á°üæŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóî∏d äGQÉ°ûà°S’Gh
 äÉéàæŸGh á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ä’ƒëŸGh èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG AGõLC’Gh Iõ¡LCÓd Üƒ°SÉ◊G
 èeGôH  äÉ°üæe  áæª°†àe  (PaaS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  ó©H  øY  ä’É°üJ’Gh  ä’É°üJÓd
 äÉéàæŸGh á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ä’ƒëŸGh èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG AGõLC’Gh Iõ¡LCÓd Üƒ°SÉ◊G
 áæª°†àe (PaaS) áeóîc á°üæŸG , ƒjó«`ØdG ÈY á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJ’Gh á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJÓd
 á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh á«µ∏°SÓdG Iõ¡LC’Gh áª¶fCÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ°üæe
 èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  ó©H  øY  ä’É°üJÓdh  ä’É°üJÓd
 á«∏«¨°ûàdG  AGõLC’Gh  ó©H  øY  ä’É°üJ’Gh  ä’É°üJ’G  Iõ¡LC’  áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , É¡d á©HÉàdG äÉéàæŸGh á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ä’ƒëŸGh èeGÈdGh
 á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJ’Gh á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJÓd áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH áæª°†àe (SaaS)
 äÉéàæŸGh  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh  ä’ƒëŸGh  èeGÈdGh  á«∏«¨°ûàdG  AGõLC’Gh  ƒjó«`ØdG  ÈY
 áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  É¡d  á©HÉàdG
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  á«µ∏°SÓdG  Iõ¡LC’Gh  ó©H  øY  ä’É°üJ’Gh  ä’É°üJ’G  áª¶fC’
 äÉ≤«Ñ£J , ó©H øY ä’É°üJ’Gh ä’É°üJÓd èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J , É¡d á©HÉàdG á«cÓ¡à°S’G
 èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  ƒjó«`ØdG  ÈY  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’Gh  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJÓd  èeGÈdG

alamat18.indd   30 12/6/18   9:02 AM

-85-



(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ,  ó©H øY ä’É°üJ’G äÉéàæeh á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh á«µ∏°SÓdG Iõ¡LCÓd
 á∏HÉb ÒZ (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN
 á``«∏«¨°ûàdG ó```©H ø``Y ä’É``°üJ’Gh ä’É```°üJ’G AGõLCÉH ≥∏©àj É```ª«`a ΩGó```îà°SÓd π``jõæà∏d
 (SaaS)  áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  É¡d  á©HÉàdG  äÉéàæŸGh  ä’ƒëŸGh  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh
 ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  èeGÈdG  ôjƒ£J  »`a  Ωóîà°ùJ  øjôNBÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  áæª°†àe
 äGQÉ°ûà°S’Gh  »æ≤àdG  ºYódG  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  á«°üî°ûdG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  áfÉ«°Uh
 , åëÑdG ∑ôfi äÉeóN , (ASP) áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J äÉeóN , äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£àd
 äÉ°ûbÉæŸG »`a ∑GÎ°TÓd Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ™ªà› AÉ°†YCG AÉ°ûfEG
 äÉµÑ°T »`a •Gôîf’Gh á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡FÓeR øe AGQB’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh
 , ôjƒ£àdGh º«ª°üàdG , √ÓYCG ôcP ÉÃ á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh IQƒ°ûŸGh í°üædG äÉeóN , á«YÉªàLG
 øjõîJ äÓ«¡°ùJ QÉéÄà°SG , âfÎfE’G ÈY á«°VGÎa’G á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d áÄ«H Ò`aƒJ
 ∫ƒ°UƒdG øµÁ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGôH Ò`aƒJ , IÒ¨àŸG á©°ùdG äGP äÉfÉ«ÑdGh áÑ°Sƒ◊G
 âfÎfE’G ÈY á°üæe AÉ°ûfEG , Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J IQGOE’ á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY É¡«dEG
 (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉ°üæŸG  áÑbGôeh IQGOEGh  º«ª°üJ  ,  á«fhÎµdE’G  IQÉéà∏d
 ¢Uƒ°üædGh iƒàëŸG ∫ÉÑ≤à°SGh Ö∏W Úeóîà°ùª∏d í«àJ åëH äÉ°üæe Ò`aƒJ , á°ûbÉæª∏d
 äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 ádƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’  èeGôH  º«ª°üJ  ,  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh
 í«àJ  »àdG  åëÑdG  äÉ°üæe  Ò`aƒàd  äÉeóÿG  ,  øjôNBÓd  ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCGh

. ≥«Ñ£àdGh »ªbôdG §FÉ°SƒdG Oó©àŸG iƒàëŸG ∫ÉÑ≤à°SGh Ö∏W Úeóîà°ùª∏d

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 äÉ¡L  Ò`aƒJ  ,  IóYGƒŸGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóNh  âfÎfE’G  ≥jôW  øY  ±QÉ©àdG
 ¢UÉî°TCG  ™e  IAÉæH  á«°üî°T  äÉbÓY  ôjƒ£Jh  AÉ°ûfEG  ¢Vô¨H  ±QÉ©àdG  π«¡°ùJh  ∫É°üJ’G
 ±QÉ©àdG  äÉeóN  ,  ácÎ°ûe  äÉeÉªàgG  º¡jód  ¢UÉî°TCG  á∏HÉ≤Ã  ácÎ°ûe  áÑZQ  º¡jód
 Ö«°SGƒ◊G  øe  ÉgÒZ  hCG  âfÎfE’G  ÈY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  á«°üî°ûdG  äÉbÓ©dGh
 (âfÎfE’G  )  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  hCG
 π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  OGôaC’G  ÚH  πYÉØàdGh  »YÉªàL’G  ±QÉ©àdG  π«¡°ùJ  ójóëàdÉHh
 §ÿG  ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  »YÉªàL’G
 ¬«`aÎdG ∫É› »`a »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , ¬«`aÎdG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe
 , á«°üî°ûdG OÉ°TQE’Gh ∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ÊhÎµdEG ™bƒe ÈY áeó≤ŸG
 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb Ò`aƒJ ,  OGôaC’Gh  äÉµ∏àªŸG  ájÉª◊  øeC’G  äÉeóN ,  á«fƒfÉ≤dG  äÉeóÿG
 §ÿG ≈∏Y åëÑ∏d á∏HÉ≤dG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«Hƒ°SÉ◊G
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe Ò`aƒJ , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe
 áfQÉ≤ŸGh  ≥«∏©àdG  ¢Vô¨d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  á«¡«`aÎdG  ¢VGôZCÓd
 ™bƒeh  á°Sô¡ØdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  åëÑdGh  á°ûbÉæŸGh  í°üædGh  IQÉ°ûà°S’Gh  ¿hÉ©àdGh
 åëÑ∏d  á∏HÉb  äÉfÉ«H  IóYÉb  Ò`aƒJ  ,  á«°üî°ûdG  ¥ƒ°ùàdG  äÉeóN  ,  ¬«`aÎdGh  äÉeƒ∏©ŸG
 äÉµÑ°Th âfÎfE’G ∫ÓN øe OƒLƒŸG …ô°üÑ©ª°ùdGh ƒjó«`ØdGh »©ª°ùdG iƒàëŸG øª°†àJ
 ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  ∫É›  »`a  á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  ä’É°üJ’G
 äÉeóN ,  øjôNBÓd »°üî°ûdG  ∫ÉÑ≤à°S’Gh OÉ°TQE’G  äÉeóN ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG

. »°üî°ûdG ¥ƒ°ùàdG äÉeóNh »°üî°ûdG AÉjRC’G ≥°ùæe

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ácQÉ°ûeh  º«¶æJh  ï°ùfh  ™jRƒJh  π≤fh  åHh  ≥aóàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe ájô°üÑ©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG
 ∫É°SQEGh π«ª–h ∞«dCÉàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G áµÑ°T ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG øe
 º«¶æJh øjõîJh ¢VôYh π«¨°ûJh Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh ¢UÓîà°SGh πjó©Jh ∫ÉÑ≤à°SGh
 ,  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  äÉØ∏eh  Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædG
 äÉjƒàëŸGh  ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  ¢VôY  Ωóîà°ùŸG  ∫ƒîJ  »àdG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡«dEG ´Éªà°SE’Gh §FÉ°SƒdG IOó©àe
 iƒàëŸG º«∏°ùàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , åëÑdG äÉcôfi èeGôH , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d
 ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ŸG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  »µ∏°SÓdG
 èeGôH , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG AGôLEGh ™aódG π«¡°ùàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , øjôNBÓd ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ô°ûf »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G
 øjõîà∏d Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  äÉ≤Ø°üdGh äÉeóÿGh äÉéàæŸG  ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG  ácQÉ°ûe »`a
 , (äƒ°üdG) ΩÓµdG ¢üFÉ°üNh IQƒ°üdG ≈∏Y ±ô©à∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G
 ΩÓaC’G ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh AGô°ûd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ∫RÉæª∏d ‹B’G π«¨°ûà∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 èeGôH , É¡JógÉ°ûeh §FÉ°SƒdG Oó©àe iƒàëŸGh ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«`ØdGh ¿ƒjõØ∏àdG ¢VhôYh
 äÉØ∏e  ,  ¬«`aÎdG  èeGôH  áæª°†àe  ájô°üÑ©ª°ùdG  äÓ«é°ùàdGh  ,  âfÎfE’G  ÈY  íØ°üàdG
 á∏HÉb  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  äÉjƒàëŸGh  ájô°üÑ©ª°ùdG  äÉjƒàëŸG  ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  ≈≤«°Sƒe
 ∫ÓN øe ôaƒàJh IOó©àe ™«°VGƒÃ á≤∏©àŸG á«©bGƒdGh á«dÉ«ÿG ¢ü°ü≤dG áæª°†àe πjõæà∏d
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ¿ƒjõØ∏àdG  ¢VhôYh á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G ,  Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG äÉeóN
 äƒ°üdG  äÓ«é°ùJh  IOó©àe  ™«°VGƒÃ  á≤∏©àŸG  á«©bGƒdGh  á«dÉ«ÿG  ¢ü°ü≤dG  áæª°†àe
 §FÉ°SƒdG  ,  IOó©àe  ™«°VGƒÃ  á≤∏©àŸG  á«©bGƒdGh  á«dÉ«ÿG  ¢ü°ü≤dG  áæª°†àe  ƒjó«`ØdGh
 Oó©àŸG  »ªbôdG  ¢Uô≤dGh  É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG  á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCG  ójóëàdÉHh  á«ªbôdG
 á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«é°ùJ ,  äÉeGóîà°S’G
 á≤∏©àŸG  á«©bGƒdGh  á«dÉ«ÿG  ¢ü°ü≤dG  áæª°†àe  ìƒ°VƒdG  á«dÉ©dG  á«ªbôdG  ¢UGôbC’Gh
 ≥FÉKƒdGh ¢Uƒ°üædG äÉØ∏eh §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉØ∏eh á«©ª°S äÉØ∏e , IOó©àe ™«°VGƒÃ

alamat18.indd   33 12/6/18   9:02 AM

-88-



(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á≤∏©àŸG  á«dÉ«ÿGh  á«©bGƒdG  äÉjƒàëŸG  áæª°†àe ƒjó«`ØdG  OGƒeh  á«©ª°ùdG  OGƒŸGh  áHƒàµŸG
 øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  äÉ≤«Ñ£J  ,  IOó©àe  ™«°VGƒÃ
 äÉjƒàëŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
 ÉjGó¡dG äÉbÉ£H , á«ªbôdG §FÉ°SƒdG ≥aóJ Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe
 øjõîJh  π≤fh  ójó–h  πjó©Jh  º«¶æJh  ™ª÷  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  É«°ù«WÉæ¨e  IôØ°ûŸG
 , É¡°VôYh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG π≤æd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ácQÉ°ûeh
 è````eGôH , äÉ```eƒ∏©ŸG IQGOE’ Üƒ``°SÉ◊G è```eGôH , â```fÎfE’G ô`````ÑY ¥ƒ```°ùà∏d Üƒ```°SÉ◊G è```eGôH
 óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ácQÉ°ûeh íØ°üàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG IóYÉb áæeGõŸ Üƒ°SÉ◊G
 á£fi ÚH äÉfÉ«ÑdG áæeGõŸ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG
 áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  âHÉK  RÉ¡L hCG  ºµ– á£fi ÚHh ó©H  øY RÉ¡L hCG  ºµ–
 á«∏ëŸG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ∫ÓN øe ä’É°üJ’G äÉeóNh ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN »`a
 , âfÎfE’G áæª°†àe ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«ŸÉ©dGh
 øY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG π«¨°ûJ èeGôH

. ôNBGh ¢üî°T ÚH »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉfÉ«H óYGƒ≤d äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á÷É©e äÉeóN , á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G , ∫ÉªYC’G ≈∏Y ±Gô°TE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 äÉfÓYE’Gh ájÉYódG  ô°ûf  ,  Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ájQÉŒ äÉeƒ∏©e π«dO Ò`aƒJ ,  äÉfÉ«ÑdG
 πHÉb äÉfÓYEG π«dO Ò`aƒJ , á«fhÎµdEG ä’É°üJG áµÑ°T ÈY Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y øjôNBÓd
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 §ÿG ≈∏Y Ö∏£dG äÉeóN , øjôNB’G äÉeóNh äÉéàæe º°†j Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y åëÑ∏d
 èeGÈdGh  ΩÓaC’Gh  á«≤FÉKƒdG  èeGÈdGh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  ΩÓaC’G  º°†J  »àdG  Iô°TÉÑe
 äÉgƒjó«`ØdGh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ¢Vhô©dGh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  äÉeƒ°SôdGh  á«fƒjõØ∏àdG
 , ≥jƒ°ùàdG çƒëH äÉeóN , ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢VGôbCGh
 çƒëH äÉeóN , ∂∏¡à°ùŸG AGô°Th ∑ƒ∏°S çƒëH äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG çƒëH äÉeóN
 äGógÉ°ûe  ∫É›  »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y  áªFÉb  äÉfÉ«H  IóYÉb  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  §FÉ°SƒdG
 ,  äÉ©«ÑŸG èFÉàf Ú°ùëàd §FÉ°Sh QÉ«àNGh äÉfÓYE’G äÉ©«Ñe á«dÉ©ah Úµ∏¡à°ùŸG Qƒ¡ªL
 ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  äÉjƒàëŸG  …Ohõeh  Úbƒ°ùŸGh  Úæ∏©ª∏d  ≥jƒ°ùàdG  èeGôH  ójhõJh  ôjƒ£J
 Úbƒ°ùŸGh Úæ∏©ŸG øµÁ äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh ≥«Ñ£Jh ióàæeh áHGƒHh åëÑ∏d πHÉb ÊhÎµdEG
 §ÿG  ≈∏Y  Úeóîà°ùŸG  ™e  πYÉØàdGh  •Gôîf’Gh  π°UGƒàdG  øe  äÉjƒàëŸG  …Ohõeh
 º°†J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , ájÉYódGh ¿ÓYE’G hCG èjhÎdG ±ó¡H Iô°TÉÑe
 AGõLCGh Üƒ°SÉM èeGôHh ájô°üÑ©ª°S ∫ÉªYCGh ájô°üH ∫ÉªYCGh πjõæà∏d á∏HÉb á«©ª°S ∫ÉªYCG
 á«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæeh  á«cÓ¡à°SG  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCGh  ƒjó«`a  ÜÉ©dCGh  á«∏«¨°ûJ  Üƒ°SÉM
 ∫Éª©à°S’G  äÉÑ«àch  äÓ›h  ájQÉÑNCG  πFÉ°SQh  äÉjQhOh  ∞ë°Uh  äÓ›h  Öàc  º°†J
 á«µ∏°S’ äÉµÑ°Th á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY áeó≤ŸGh ™«°VGƒŸG øe áYƒª› ∫ƒM (ádOCG)
 á«Jƒ°üdG  äÉfhóŸGh  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉHGƒÑdG  Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdEG  ä’É°üJG  äÉµÑ°Th
 ΩÓYE’Gh ájÉYódG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉfhóŸGh áµÑ°ûdG ÈY åÑdGh
 º°†J »àdGh áµÑ°ûdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉLƒdÉàµdG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdG ¢VhôYh §FÉ°SƒdG Oó©àe
 ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸG  ∫ƒM  äÉ©LGôŸGh  äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’Gh  ¬«`aÎdG  äÉeƒ∏©e

.≈≤«°SƒŸGh äÉgƒjó«`ØdGh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’G ójóëàdÉHh ájô°üÑ©ª°ùdGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ¿ƒjõØ∏àd åÑdG äÉeóN , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG åH , ó©H øY ä’É°üJ’G
 ≥jôW øY πjõæà∏d á∏HÉ≤dGh á≤aóàŸG á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÉØ∏ª∏d ÊhÎµdE’G åÑdG , (IPTV)
 ≥aóàdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ª∏d ÊhÎµdE’G åÑdG ,  iôNC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G
 á«ŸÉ©dG  äÉµÑ°ûdG  ∫ÓN  øe  øjôNBÓd  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG  äÉjƒàëŸ  ÊhÎµdE’G  åÑdGh
 äÉØ∏ª∏d  ÊhÎµdE’G  ≥aóàdGh  åÑdG  ójóëàdÉHh  ó©H  øY  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  á«∏ëŸGh
 á«©ª°ùdG  èeGÈdGh  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh  ΩÓaC’Gh  Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«FôŸGh  á«Jƒ°üdG
 äÉµÑ°T  ∫ÓN  øe  É¡JÉjƒàfih  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG  äÉeƒ∏©e  øe  ÉgÒZh  ájô°üÑ©ª°ùdGh
 á«©ª°ùdG OGƒŸG ≥aóJ , âfÎfE’G áµÑ°Th á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ó©H øY ä’É°üJ’G
 øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ƒjó«`ØdGh ájô°üÑ©ª°ùdGh
 ÜÉ©dC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdG  ¢VhôYh ΩÓaC’Gh  ≈≤«°SƒŸG  ≥aóJ  ,  äÉfÉ«ÑdG  ≥aóJ  ,  á«µ∏°SÓdG  ó©H
 ΩÓaC’G ≥aóJ , ƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG äÉØ∏ŸG åH äÉeóN , åÑdG äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 áµÑ°T ≈∏Y ƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG äÉØ∏ŸG åH äÉeóN , ájô°üÑ©ª°ùdG èeGÈdGh á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG
 ä’É°üJ’G äÉeóN ∫ƒ°Uh Ò`aƒJh åÑdG äÉeóN , ∑GÎ°T’G äÉeóN ≈∏Y áªFÉb âfÎfE’G
 øe  ÉgÒZh  ájô°üÑ©ª°ùdGh  á«©ª°ùdG  èeGÈdGh  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh  ΩÓaC’G  ≈∏Y  ó©H  øY
 äÉeóN , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG äÉeóN ∫ÓN øe É¡JÉjƒàfih á«ªbôdG §FÉ°SƒdG äÉeƒ∏©e
 ä’É°üJ’G äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ÈY »YGPE’G åÑdG äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ÈY åÑdG
 ÈY á«ªbôdG äÉjƒàëŸG åH , á«ªbôdG äÉØ∏ŸG åH , »µÑ°ûdG åÑdG π≤f ójóëàdÉHh ó©H øY
 á«∏ÑµdG  äÉµÑ°ûdGh  (DSL)  »ªbôdG  ∑Î°ûŸG  §Nh  âfÎfE’G  áµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 Ö°ùM ìÉàŸG ƒjó«`ØdG ΩÉ¶fh Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG ΩÉ¶fh »ªbôdG ≥aóàdGh »ªbôdG πjõæàdGh
 ™aódG ΩÉ¶æH ¿ƒjõØ∏àdG äGƒæbh áMƒàØŸG ¿ƒjõØ∏àdG äGƒæbh ¿ƒjõØ∏àdGh (NVOD) Ö∏£dG
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , ∫É≤ædG ∞JÉ¡dGh ∞JÉ¡dGh πHÉµdGh »YÉæ°üdG ôª≤dGh IógÉ°ûŸG πHÉ≤e
 ™LGôŸG OGƒeh äÉfhóŸGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh âfÎfE’G ≈∏Y π«dódG Öàc
 ¿ƒjõØ∏àdG ádOCG åH , ÊhÎµdE’G åÑdG ≥jôW øY πFÉ°SôdG º«∏°ùJ , QÉÑNC’G åH , âfÎfE’G ≈∏Y
 §FÉ°SƒdG  IOó©àŸG  OGƒŸG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≥M  Ò`aƒJ  ,  Ö«°SGƒ◊G  ÚH  ä’É°üJ’G  ,  ΩÓaC’Gh
 åH , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒ≤d ó©H øY ä’É°üJ’G á«£¨J äÉeóN Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y
 , Ö«°SGƒ◊Gh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCÉH áeƒµfi ájô°üÑ©ª°ùdG Iõ¡LC’G ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG

. á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG âbh /∫ƒ°UƒdG ≥M QÉéÄà°SG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 Ò`aƒJ ójóëàdÉHh , ¬«`aÎdG äÉeóN , á«°VÉjôdGh á«`aÉ≤ãdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG , º«∏©àdG
 Ò`aƒJ , ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸGh ¬«`aÎdG ∫É› »`a á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeƒ∏©ŸG
 …ô°üÑ©ª°ùdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«Jƒ°üdG º°†j ÊhÎµdEG ™bƒe
 , ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’G º°†J äÓ«é°ùJ áÄ«g ≈∏Y
 ≈∏Y πjõæà∏d πHÉ≤dG ÒZ ƒjó«`Ø∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN
 áYƒª› ∫ƒM èeGôH  º°†J  »àdGh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ äÉgƒjó«`ØdG  Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G
 ΩÓaC’G Ò`aƒJ , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG áeóN ÈY ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG øe á©°SGh
 â– ƒjó«`ØdG áeóN ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ΩÓaC’Gh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh á«FÉªæ«°ùdG
 §ÿG  ≈∏Y  Ö°SƒëŸG  åëÑdG  ójóëàdÉHh  á«¡«`aÎdG  äÉjƒàëŸG  ÒLCÉJh  ™jRƒJ  ,  Ö∏£dG
 ΩÓaC’Gh á«≤FÉKƒdG ΩÓaC’Gh ácôëàŸG Qƒ°üdGh ΩÓaC’G º°†J »àdG Ö∏£dG äÉeóNh Iô°TÉÑe
 ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh ƒjó«`ØdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh äÉeƒ°SôdGh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh
 ô°TÉÑe »ªbQ åH hCG »ªbQ πjõæJ πµ°T ≈∏Y iôNC’G ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«ªbôdG
 ΩÓaC’G ÒLCÉJ äÉeóN , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th Üƒ°SÉM äÉµÑ°T ÈY ¬JógÉ°ûe øµÁ
 á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ácôëàŸG Qƒ°üdG Gójó–h ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’G ÒLCÉJ , ƒjó«`ØdGh
 èeGÈdGh ΩÓaC’Gh á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G , ≈≤«°SƒŸGh á«≤«°SƒŸG äÉgƒjó«`ØdGh äÉgƒjó«`ØdGh
 è`````eGÈdGh ΩÓaCÓd º```«gÉØŸG  ô````jƒ£Jh AÉ````°ûfEG  ,  ƒ`````jó«`ØdG  ™`````jRƒJh êÉ```àfEGh  á```«fƒjõØ∏àdG
 º`°†J åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H IóYÉb Ò`aƒJ , äƒ°üdGh ƒ`jó«`ØdG π``«é°ùJ äÉeóN , á«fƒjõØ∏àdG
 ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈∏Yh âfÎfE’G ≈∏Y ájô°üÑ©ª°S äÉjƒàfih ƒjó«`ah äÉ«Jƒ°U
 äÉgƒjó«`ØdGh  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh  ΩÓaC’G  ∫É›  »`a  á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉeóNh á«ªbôdG äÉ«Jƒ°üdG ,  Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«YGPE’G èeGÈdG Ò`aƒJ ,  ≈≤«°SƒŸGh
 èeGôHh ≈≤«°Sƒe Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , ƒjó«`ØdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ô°ûf
 áYƒª› ∫ƒM á«dÉ«Nh á«©bGh É°ü°üb º°†J πjõæà∏d á∏HÉb ÒZh É≤Ñ°ùe á∏é°ùe á«Jƒ°U
 IôaƒàŸGh ≈≤«°SƒŸG ∫ƒM ä’É≤ŸGh äÉ≤«∏©àdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸGh ™«°VGƒŸG øe
 AGOC’Gh  á«◊G  ¢Vhô©dG  ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG  äÉeóN  ,  á«ŸÉY  Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  É¡∏c
 äÉeóN , á«eGQódGh ájó«eƒµdG ¢Vhô©dGh QÉÑNC’Gh áYƒæŸGh á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dGh »Jƒ°üdG
 ¿ƒjõØ∏à∏d  äÉ©LGôŸGh  äÉª««≤àdG  º°†j  ÊhÎµdEG  ™bƒe  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG
 äÉjƒàfih  ÖàµdGh  ¢Uƒ°üædGh  á«Mô°ùŸG  ¢Uƒ°üædGh  ≈≤«°SƒŸGh  äÉgƒjó«`ØdGh  ΩÓaC’Gh
 äÉeƒ∏©ŸGh  QÉÑNC’G  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdG  äÉeƒ∏©e  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG
 ¢VhôY äÉeóN , õFGƒ÷G ≈∏Y Öë°ùdG ¢VhôY äÉeóN , ¬«`aÎdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh
 ≈∏Y Öë°ùdG ¢VhôY áaÉ°†à°S’ á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY áeó≤ŸG õFGƒ÷G ≈∏Y Öë°ùdG
 ∫ÉªYC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf , øjôNBÓd äÉ°ùaÉæŸGh õFGƒ÷G
 á«◊G ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG ¢Vhô©dG , ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«Jƒ°üdG ∫ÉªYC’Gh á«FôŸG
 äÓØ◊Gh ¢Vhô©dG Ëó≤J , ájó«eƒµdG ¢Vhô©dGh QÉÑNC’Gh áYƒæŸGh á«≤«°SƒŸG ójóëàdÉHh
 ¬«`aÎdG äÉeóN , »≤«°SƒŸG ô°ûædG äÉeóN , »≤«°SƒŸG êÉàfE’G äÉeóN , á«◊G á«≤«°SƒŸG
 ƒjó«`a ™WÉ≤e Ò`aƒJ ∫ÓN øe á«≤«°SƒŸG ¥ôØdGh ÚfÉæØdGh Ú«≤«°SƒŸG ∞jô©J ójóëàdÉHh
 »∏YÉØJ Qó°üe Ò`aƒJ , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG øe πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ
 πµ°T  ≈∏Y  ájô°üHh  á«©ª°S  äÉjƒàfi  ¢VôYh  IQGOEGh  QÉ«àNGh  åëÑ∏d  πjõæà∏d  πHÉb  ÒZ
 ájQÉÑNE’G äGô°ûædG Ò`aƒJ , ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«`ØdGh ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh ΩÓaCG º°†J äÓ«é°ùJ
 ,  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  ÈY ƒjó«`ØdGh  ΩÓaC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdG  ∫É› »`a  Iô°TÉÑe  §ÿG ≈∏Y
 ¢Uƒ°üædG ô°ûf , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG Ò`aƒJ
 , á«≤«°SƒŸG äÓØ◊G IQGOEGh º«¶æJ , ΩÓaC’G ìô°ùe ¢VhôY , äÉfÓYE’G ¢Uƒ°üf GóY Éª«`a
. »Mô°ùŸG êÉàfE’G , ÊƒjõØ∏àdG ¬«`aÎdG , äƒ°üdG äÓ«é°ùJ ÒLCÉJ , ΩÓaC’G äÉgƒjOƒà°SG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S   : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1271) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »``a
 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG

 . ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

 Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d ádOÉÑŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 45005 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 92077
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/8/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1102 فـي 2015/5/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اأنوار كيفان للتجارة العامة واملقاولت �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأنوار ال�ساحية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 175 ر.ب : 315

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/11/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 94851
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/6/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1124فـي 2015/11/22م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : الرحبات العاملية �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ساريع ال�سارق املتحدة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1409 ر.ب : 114

 جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/11/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105983

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1194 فـي 2017/5/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : الت�سنيم للم�ساريع املحدودة �ص.م.م

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الت�سنيم للبنية التحتية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 103 ر.ب : 113

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 106389

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/10/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1218 فـي 2017/11/12م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : الربامي للتجارة واملقاولت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : لوؤلوؤة احلارة - ت�سامنية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :�ص.ب : 97 ر.ب : 319

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 107488

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/9/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : حممد م�سطفى عبدالعظيم حممد علي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة �سنجاين للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 793 ر.ب : 117 ، م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 114845

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/11/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1233 فـي 2018/3/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اأطياب املالك

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فـي�ص بركاء

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 96 ر.ب : 323

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/4/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 76118

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1053 فـي 2014/4/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : موؤ�س�سة اأ�سطورة م�سقط احلديثة

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : خليل اخلليلي للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 357 ر.ب : 133

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/11/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 118067
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/9/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1253 فـي 2018/7/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : موؤ�س�سة هم�س النور للتجارة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : البدائل الأولى العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 233 ر.ب : 324 �سنا�س ، حمافظة �سمال الباطنة  

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/4م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53759
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 884 فـي 2009/1/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا ديال كوربوري�سن 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هنكل كون�سيومر غودز ، انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليــات   ، ازد 8525   ، ، �سكوت�سدايــل  اأي.هنكــل واى  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7201 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/28م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53759

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 884 فـي 2009/1/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هنكل كون�سيومر غودز ، انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هنكل كوربورا�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون هنكل واى ، روكى هيل  ، �سي تي 06067 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8977

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا ديال كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هنكل كون�سيومر غودز ، انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7201 اأي .هنكـــل واى ، �سكوت�سدايـــل ، ازد 8525 - الوليـــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/28م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8977

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 677 فـي 2000/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هنكل كون�سيومر غودز ، انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هنكل كوربورا�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون هنكل واى ، روكى هيل  ، �سي تي 06067 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8978

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 693 فـي 2001/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا ديال كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هنكل كون�سيومر غودز ، انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 7201 اأي.هنكــــل واى ، �سكوت�سدايـــل ، ازد 8525 - الوليــات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/28م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8978

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/8/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 693 فـي 2001/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هنكل كون�سيومر غودز ، انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هنكل كوربورا�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ون هنكل واى ، روكى هيل  ، �سي تي 06067 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31760

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/10/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كرياماج �سريفـي�س جي ام بي ات�س اند كو.كي جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيربيت انرتنا�سيونال ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سا�سين�سرتا�سه 77 ، �سي ات�س - 8645 جون ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31761

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/10/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كرياماج �سريفـي�س جي ام بي ات�س اند كو.كي جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيربيت انرتنا�سيونال ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سا�سين�سرتا�سه 77 ، �سي ات�س - 8645 جون ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 31762

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/10/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كرياماج �سريفـي�س جي ام بي ات�س اند كو.ي جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيربيت انرتنا�سيونال ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سا�سين�سرتا�سه 77 ، �سي ات�س - 8645 جون ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 41186

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جيربيت �سريفـي�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيربيت انرتنا�سيونال ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سا�سين�سرتا�سه 77 ، �سي ات�س - 8645 جون ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 41187

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جيربيت �سريفـي�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيربيت انرتنا�سيونال ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سا�سين�سرتا�سه 77 ، �سي ات�س - 8645 جون ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 41188

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جيربيت �سريفـي�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيربيت انرتنا�سيونال ايه جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سا�سين�سرتا�سه 77 ، �سي ات�س - 8645 جون ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 68962

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/5/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سركة العمانية الغذائية الدولية )�س.م.ع.ع(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : الواحة اللوج�ستية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 87 ر.ب : 124 الر�سيل

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 68963

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/5/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 970 فـي 2012/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سركة العمانية الغذائية الدولية )�س.م.ع.ع(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : الواحة اللوج�ستية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 87 ر.ب : 124 الر�سيل

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 77533

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بيبي كيكو �سدن بهد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كيكو غارمينت�س ا�س دي ان.بي ات�س دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : ماليزية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : منرب 1 ، جالن اند�سرتي بي بي بي 13 ، تامان اند�سرتي 

بو�سات باندار بو�سونغ  ، 47100 بو�سونغ ، �سيالنغور دارول 
اإح�سان ، ماليزيا

 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ماليزيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/9/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 72016

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بيبي كيكو �سدن بهد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : م�سنع دهانات اأو�سكار

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 70947 جدة ، ر.ب : 21577 ، اململكة العربية ال�سعودية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/2/11م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 76170 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1015 فـي 2013/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال جي ليف �ساين�سيز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ال جي كيم ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 128 يايو-دايرو ، يوجنديو جنبو-جو ، �سيول ، كوريا ال�سمالية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 84854 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1065 فـي 2014/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال جي ليف �ساين�سيز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ال جي كيم ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 128 يايو-دايرو ، يوجنديو جنبو-جو ، �سيول ، كوريا ال�سمالية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م

 
رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 23064 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 765 فـي 2004/4/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال جي ليف �ساين�سيز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ال جي كيم ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 128 يايو-دايرو ، يوجنديو جنبو-جو ، �سيول ، كوريا ال�سمالية

 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : كوريا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 46948 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 31

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 859 فـي 2008/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اإينزا ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اإنزافروت نيوزيالند اإنرتنا�سيونال ليميتيد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : نيوزيالندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 20 موناهان رود، ماونت ويلينجتون ، اأوكالند ، نيوزيالندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : نيوزيالندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/1/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/2/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 54722 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اإيتون اند�سرتيز جي ام بي ات�س اند كو.كي جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايتون الكرتيكال اأي بي جي ام بي ات�س اند كو.كي جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سونيفـيلد ، ميتيل�سرتا�سه 5-5 ايه ، 12529 ، �سونيفـيلد ، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2012/6/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 54723 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اإيتون اند�سرتيز جي ام بي ات�س اند كو.كي جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ايتون الكرتيكال اأي بي جي ام بي ات�س اند كو.كي جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سونيفـيلد ، ميتيل�سرتا�سه 5-5 ايه ، 12529 ، �سونيفـيلد ، اأملانيا

 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2012/6/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 8502 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بويهرينجر اجنيلهامي ك جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ات�س زيد ان بي ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ريفر �سايد وان ، �سري جون روجر �سنز كواي ، دوبلن 2 اإيرلندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2012/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55115 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لندن تونو برودكت�س ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تونو )اوف �سور( �س.م.ل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : لبنانية - التجارة وال�سناعة

 ، ال�سيفـي   ، الرابع  الطابق   ، او�س  اندر  بناية   ، الأرز  �سارع  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

بريوت ، لبنان
 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1436 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 460 فـي 1991/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بورجوا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوتى فران�س ، ا�س اى ا�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو ديو كواترى- �سيبتمربى ، 75002 باري�س ، فرن�سا

 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1437 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/11/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 461 فـي 1991/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بورجوا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوتى فران�س ، ا�س اى ا�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو ديو كواترى - �سيبتمربى ، 75002 باري�س ، فرن�سا

 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1438 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1992/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 478 فـي 1992/5/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بورجوا 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوتى فران�س ، ا�س اى ا�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو ديو كواترى - �سيبتمربى ، 75002 باري�س ، فرن�سا

 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1441 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 460 فـي 1991/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بورجوا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوتى فران�س ، ا�س اى ا�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو ديو كواترى - �سيبتمربى ، 75002 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1442 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/10/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 460 فـي 1991/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بورجوا 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوتى فران�س ، ا�س اى ا�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 رو ديو كواترى - �سيبتمربى ، 75002 باري�س ، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/6/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/3م
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اأحمد بن �سيف بن �سند الري�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز النبع - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن �سيف بن �سند الري�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة خمبز النبع - ت�سامنية , 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1649850 , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 100 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99327572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع الأعمال اجلب�ص والديكور - ت�سامنية

اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة النبــع لأعمــال اجلبــ�س  يعلن اأحمد بن �سيف بن �سند الري�سي 
والديكور - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1667408 , وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 100 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99327572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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دالل بنت �سليمان بن اإبراهيم العجمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سايف اجلمال للتجارة - ت�سامنية
تعلن دلل بنت �سليمان بن اإبراهيم العجمية اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سركة و�سايف اجلمال 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1188695 , وللم�سفـية 
وحــدها حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 97413601

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

م�سعود بن �سامل بن حممد ال�سرحني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء مرتفعات اإزكي - ت�سامنية
يعلن م�سعود بن �سامل بن حممد ال�سرحني اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأ�ســواء مرتفعــات 
اإزكي - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1095180 , وفقا لتفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2018/11/5م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 64 ر.ب : 614
هاتف رقم : 92961341

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن نا�سر بن �سامل ال�سريقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزورق الربونزي - ت�سامنية
يعلن حممـد بـن نا�ســر بــن �سالــم ال�سريقــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريــع الــزورق 
الربونــزي - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1099302 , وفقــا 
لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2018/2/27م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92195009
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سلطان بن نا�سر بن �سيف احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعلة احلمراء للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سلطـان بــن نا�سر بــن �سيــف احلارثــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ال�سعلــــة احلمــراء 
للتجــارة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 5129923 , وفقـــا 
لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2018/4/15م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 494 ر.ب : 614
هاتف رقم : 95557755

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن متعب بن ال�سميلي اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اإبراهيم بن �سامل بن ال�سميلي اجلنيبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن متعب بن ال�سميلي اجلنيبي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اإبراهيم بن �سامل بن 
ال�سميلي اجلنيبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري 
بالرقــم 1202700 , وفقـــا لتفاق ال�سركـاء املــوؤرخ 2018/11/12م , وللم�سفــــي وحــده حـــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92259590
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سلطان العي�سائي للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأبو �سلطان العي�سائي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 3241769 , وللم�سفــــي 
وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 2033 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99785865

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل الو�ساحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج جبال اأ�سود للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سامل الو�ساحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة فلـــج جبـــال اأ�ســـود 
للتجارة واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 3305899 , 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 141 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99366136

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر عمق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جواهــر عمـــق  يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البلو�سي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1073237 , 
وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 13 ر.ب : 322
هاتف رقم : 97180877

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سلطان بن خليفة بن حممد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد لال�ستثمار والتطوير �ص.م.م
يعلن �سلطان بن خليفة بـن حممــد الربيعــي اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركــة املجــد لال�ستثمـــار 
والتطوير �س.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1184490 , وللم�سفــــي 
وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 934 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99545659

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حميد بن نا�سر بن حميد الها�سمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء جند للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلـن حميد بن نا�سر بن حميد الها�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأجواء جند للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1022193 , وفقا  واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/11/7م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 20 ر.ب : 711

هاتـف رقــم : 92924395
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمود بن اأحمد بن حمود البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع اخلزائن للتجارة - تو�سية
يعلـن حمود بن اأحمد بن حمود البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سراع اخلزائن للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1122427 , وللم�سفـي وحـــده حــق 
متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 98226066

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
را�سد بن حمود بن مبارك البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأحمد ورا�سد اأبناء حمود بن مبارك البادي للتجارة - ت�سامنية
اأبنــاء  اأحمــد ورا�ســد  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـــن را�ســــد بن حمود بن مبارك البادي 
حمود بن مبارك البادي للتجــارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـاري 
بالرقـم 3231054 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 98226066
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سيف بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ اخلليج الذهبي - ت�سامنية
يعلـن �سيف بن حمود بن مبارك البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساطئ اخلليج الذهبي - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1074751 , وللم�سفــــي وحـده 
, وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 98226066

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن حميد بن مبارك البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد البادي للتجارة - ت�سامنية

البادي  اأحمد وخالد  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البادي  بن مبارك  بن حميد  يعلـن خالد 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1009842 ,  وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 98226066

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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غيث بن مطر بن حمد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملتقى ال�سرور للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
ال�سرور للتجارة  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ملتقى  ال�سبلي  يعلـن غيث بن مطر بن حمد 
واملقاولت �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1141410 , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 94596669
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر الغرب احلديثة للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جواهر الغرب احلديثة  ال�سبلي  يعلـن غيث بن مطر بن حمد 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1121112 , وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 92110460
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عمرو بن خلفان بن بخيت املقبايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ص الطريف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنـــه يقـــوم بت�سفـية �سركــــة نبـــرا�س الطريـــف  يعلـن عمــرو بن خلفان بن بخيت املقبالـــي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1069691 , 
وللم�سفـي وحــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمـــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 12 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 92555368
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأمين بن علي بن علي الربماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد �سحار الوطنية �ص.م.م

الوطنية  �سركـــة احتاد �سحار  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الربماين  بن علي  بن علي  اأمين  يعلـن 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075266 , وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 406 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99777924
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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فهد بن اأحمد بن حممد م�سن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اخلليج لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م
يعلن فهد بن اأحمد بن حممد م�سن اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �سما اخلليج لل�سفر وال�سياحة 
�س.م.م , وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــــم 1150380 , وفقا لتفـــاق ال�سركــــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   , 2018/10/10م  املـوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
واليـة ثمريت - حمافـظــة ظفار

�ص.ب : 70 ر.ب : 222
هاتـف رقــم : 91222277

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن بخيت بن حماد العوائد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة طاقة ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
ال�ساملة  واحة طاقة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العوائد  �سعيد بن بخيت بن حماد  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1179471 , 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/7م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 96655588
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ح�سني بن �سعيد الغافري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الكهف للتجارة واملقاوالت  �ش.م.م 
يعلـن ح�سني بن �سعيد الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــة واحة الكهف للتجارة واملقاوالت 
التفــاق  وفقــا   ،  1160026 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
ال�سركـــاء املـــوؤرخ 201٨/10/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
 اخلوير - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 902 ر.ب : 133

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

جميلة بنت �سامل بن �سعيد املهرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزاين املزيونة للتجارة - ت�سامنية
املزيونـــة  مزايـــن  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  املهريــــة  �سعيـــد  بن  �سالــم  بنت  تعلـن جميلة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 106401٨ ، وفقا  للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لــدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/3/2٨م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 92119320
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأبوبكر بن �سامل بن حممد اتوه العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريف مرباط للتجارة - تو�صية 
�أنـه يقـوم بت�شفـيــة �شركـــة ريـــف مربـــاط  �أبوبكر بن �شامل بن حممد �توه �لعمري  يعلـن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 126٨697 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/3/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

�ش.ب : 4242 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99285666

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

فهد بن اأحمد بن حممد م�سن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راية اخلليج العربية �ش.م.م
يعلـن فهد بن �أحمد بن حممد م�شن �أنـه يقـوم بت�شفـية �شركة ر�ية �خلليج �لعربية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 1125511 ، وفقا التفـــاق ال�سركـاء املوؤرخ 
وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/10/10م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ثمريت - حمافـظــة ظفار
�ش.ب : 70 ر.ب : 222

هاتـف رقــم : 91222277
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري جند الزراعية  �ش.م.م

�أنـه يقـوم بت�شفـيــة �شركـــة �شحاري جند �لزر�عية  �أحمد بن حممد م�شن  يعلـن فهد بن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 11٨7191 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/10/10م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ثمريت - حمافـظــة ظفار
�ش.ب : 70 ر.ب : 222

هاتـف رقــم : 91222277
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة ثليالت ال�ساملة للتجارة وخدمات حقول النفط �ش.م.م 
يعلـن فهد بن �أحمد بن حممد م�شن �أنـه يقـوم بت�شفـيــة �شركـــة ثليالت �ل�شاملة للتجارة 
بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  النفــــط  حقــــول  وخدمـــات 
متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 201٨/10/10م  املـــوؤرخ  ال�سركـــاء  التفــاق  وفقــا   ،  2195593
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ثمريت - حمافـظــة ظفار

�ش.ب : 70 ر.ب : 222
هاتـف رقــم : 91222277

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�شيف بن خلفان بن را�شد النريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيف النريي ومحمد البطا�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلــن �سيف بــن خلفان بــن را�سد النريي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة �سيف النريي ومحمد 
البطا�سي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1431730 ،
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

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

الوليد بن محمد بن علي الربماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرا�شدون العاملية �ش.م.م
العاملية  الرا�سدون  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الربمانــي  علي  بــن  محمد  بن  الوليد  يعلــن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1019407 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شوق املمتاز - ت�شامنية

يعلــن الوليد بن محمد بن علي الربماين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة ال�سوق املمتاز - ت�سامنية ،
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 3192873 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإبداع والتميز العاملي �ش.م.م

يعلــن الوليد بن محمد بن علي الربماين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة الإبداع والتميز العاملي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1100901 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز العربي لالإن�شاء والتعمري - تو�شية

يعلــن الوليد بن محمد بن علي الربماين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة املركز العربي للإن�ساء 
والتعمري - تو�سيــة ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقــــــم 1019533 ، عــــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�شفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رحاب الواحة �ش.م.م
يعلــن الوليد بن محمد بن علي الربماين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة رحاب الواحة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1014535 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الرا�شدون العاملية لتجارة مواد واأدوات البناء �ش.م.م

العاملية  الرا�سدون  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـته  الربمانــي  علـي  بــن  بن محمـد  الوليــد  يعلــن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  البناء  واأدوات  مواد  لتجارة 
لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  1048008

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اأحمد بن �شامل بن بخيت ال�شعيلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فندق زاخر �ش.م.م

يعلــن اأحمد بن �سامل بن بخيت ال�سعيلـي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة فنــدق زاخـــر �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1055188 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد ال�شعيلي واأولده للتجارة - تو�شية

يعلــن اأحمد بن �سامل بن بخيت ال�سعيلـي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأحمد ال�سعيلي واأولده 
عــــن   ، بالرقـــــم 3184846  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سيــة   - للتجــارة 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

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

مبارك بن �شامل بن �شعيد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج املتحدة الدولية �ش.م.م
يعلــن مبارك بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة اخلليج املتحدة الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1063156 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن مو�شى بن �شلمان النعيمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة علي بن مو�شى بن �شلمان النعيمي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلــن علي بن مو�سى بن �سلمان النعيمي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة علي بن مو�سى بن �سلمان 
النعيمي و�سريكته للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام  3133826 ، عــــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شالح بن محمد بن �شالح البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع البريق املميز للتجارة - تو�شية
يعلــن �سالح بن محمد بن �سالح البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سعاع البريق املميز 
عــــن   ،  1182755 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - للتجارة 
املــادة )27( مــن  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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عدنان بن مبارك بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عدنان بن مبارك الزدجايل و�شركاه للتجارة - تو�شية

بن  ل�سركـــة عدنان  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الزدجايل  بن عبدالرحمن  بن مبارك  يعلــن عدنان 
الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - للتجارة  و�سركاه  الزدجايل  مبارك 
بالرقـــم 3150992 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن علي بن عبيد النربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فنادق �شحار �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن علي بن عبيد النربي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة فنــادق �سحار �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1483293 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النربي لال�شتثمارات العقارية �ش.م.م 

يعلــن عبداللـه بن علي بن عبيد النربي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة النربي لل�ستثمارات 
العقارية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 3245586 ، عــــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام  الكيــان  اأعمــال الت�سفيــة وزوال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حمد بن عبداللـه بن حمد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النجم ال�شاطع اللوج�شتية - تو�شية 
يعلــن حمد بن عبداللـه بن حمد ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة م�ساريع النجم ال�ساطع 
اللوج�ستية - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــم 1134714 ، عــــن 
املــادة )27( مــن  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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هيثم بن خمي�ش بن نا�شر الربيعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خمي�ش بن نا�شر بن �شلطان الربيعي و�شريكته للتجارة واملقاولت - ت�شامنية 
يعلـن هيثـم بن خميـ�ش بـن نا�سر الربيعي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركـــة خميــــ�ش بــن نا�ســر بـن

�سلطان الربيعي و�سريكته للتجــارة واملقـاولت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــــل 
القانونــــي  الكيــان  وزوال  الت�سفيــــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  1092922 بالرقـــم  الـتجـــاري 

لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن محمد بن فا�شل العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبداعات الع�شر العاملية �ش.م.م
الع�سر  اإبداعات  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  العجمي  بن فا�سل  يعلــــن عبداللـه بن محمد 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1282375 ، عــــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

خليفة بن �شلطان بن بدر ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع وادي ال�شرمي للتجارة - ت�شامنية
يعلــــن خليفة بن �سلطان بن بدر ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة ينابيع وادي ال�سرمي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1056240 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

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

نبهان بن �شيف بن مح�شن ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نوادر �شحم املتحدة للتجارة - تو�شية
يعلــــن نبهان بن �سيف بن مح�سن ال�سيدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة نوادر �سحم املتحدة 
عــــن   ،  1052698 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - للتجارة 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صهل �لإبد�ع للتجارة - تو�صية

يعلــــن نبهان بن �سيف بن حم�سن ال�سيدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سهل الإبداع للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1014089 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�صفــي

�صعيد بن �صامل بن علي �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية
 ل�صركة �صعيد بن �صامل بن علي �لرو�حي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلــــن �سعيد بن �سامل بن علي الرواحي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سعيد بن �سامل بن علي 
الرواحي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 
3138216 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�صفــي

نا�صر بن �صليمان بن عبد�للـه �لرحيلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة نور �لباطنة للكهرباء و�ملقاولت �ش.م.م
الباطنــة  نـــور  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  الرحيلي  بن عبداللـــه  �سليمـان  بن  نا�سر  يعلــــن 
للكهرباء واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1015896 ،

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 
مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

�مل�صفــي
�صامل بن �صعيد بن �صامل �جل�صا�صي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة م�صاعل �لظاهرة �لتجارية - ت�صامنية

الظاهرة  م�ساعل  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  اجل�سا�سي  �سامل  بن  �سعيد  بن  �سامل  يعلــــن 
التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7055625 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�صفــي
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يون�ش بن حمد بن محمد الإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الداخلية املتكاملة �ش.م.م
يعلــــن يون�ش بن حمد بن محمد الإ�سماعيلي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة الداخلية املتكاملة 
اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 1081135  الـتجـاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �ش.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

محمد بن �شلطان بن �شامل ال�شريحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني لوى للتجارة - ت�شامنية
يعلــــن محمد بـن �سلطــان بـــن �سالــم ال�سريحـــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة ب�ساتــــني لـــوى 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقـــم 3173291 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شط لوى للتجارة - ت�شامنية

يعلــــن محمد بن �سلطان بن �سامل ال�سريحي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سط لوى للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقــــم 3134164 ، عــــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

محمد بن �شامل بن �شعيد العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العي�شائي للمقاولت واخلدمات الهند�شية �ش.م.م
يعلــــن محمد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة العي�سائي للمقاولت 
واخلدمات الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقـــم 1107702 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

-134-



اجلريدة الر�سمية العدد )1271(

عبداللـه بن محمد بن مو�شى البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عبداللـه بن محمد بن مو�شى البلو�شي واأخوانه للتجارة �ش.م.م

بـــن  ل�سركـــة عبداللـــه  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  البلو�ســـي  بـــن مو�ســـى  بــن محمــد  يعلــــن عبداللـه 
ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  البلو�ســـي واأخوانـــه للتجــارة �ش.م.م  بـــن مو�ســـى  محمـــد 
الـتجـاري بالرقـــم 1038924 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة 

وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن را�شد بن �شيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلويت املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلــــن عبداللـه بن را�ســد بن �سيف املعمــري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة احلويـــت املتحــــدة 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقـــم 1074001 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حمود بن علي بن حمد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة حمود بن علي بن حمد البادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلــــن حمود بن علي بن حمد البادي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة حمــود بــن علـي بن حمد 
البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقــــم 
3139476 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن علي بن عبيد النربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمي�ش للتجارة واملقاولت �ش.م.م
للتجــــارة  ل�سركـــة جميـــ�ش  امل�سفـــي  النــربي ب�سفـتــــه  بــن عبـــيد  يعلــــن عبداللـه بن علـي 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقــــم 1483285 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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محمد بن عبداللـه بن را�شد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو اجلا�شم الغافري للتجارة - تو�شية
يعلــــن محمد بن عبداللـه بن را�سد الغافري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة م�ساريع اأبو اجلا�سم 
الغافري للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1171784 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

نا�شر بن �شعيد بن خلفان العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني العليا للتجارة واملقاولت - تو�شية
العليـــا  ب�ساتــــني  امل�سفـــي ل�سركـــة  العي�سائــي ب�سفـتــــه  بــن خلفــان  �سعيــد  يعلــــن نا�سر بن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3221032 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن را�شد بن �شيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلويت العاملية �ش.م.م
يعلــــن عبداللـه بن را�سد بن �سيــف املعمــري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة احلويــــت العامليـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1051375 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن محمد بن عبيد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شمة البحر للتجارة - ت�شامنية
يعلــــن عبداللـــه بــن محمــد بــن عبــيد الفار�ســي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة ن�سمــــة البحـــر 
عــــن   ، بالرقـم 3307395  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اأحمد بن �شليمان بن محمد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شعاع الب�شرة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلــــن اأحمد بن �سليــمان بــن محــمد اجلابــري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سعـــاع الب�ســرة 
احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1139616 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�شريفة بنت علي بن محمد الكندية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلل الذكي للتجارة �ش.م.م

تعلن �سريفة بنت علي بن محمد الكنديــة ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركــة احلــل الذكــي للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقــــــم 1019150 ، عــــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيةالتجارية رقم 74/4 .
اأحمد بن �شعيد بن را�شد العي�شائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد بن �شعيد بن را�شد العي�شائي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلـن اأحمد بن �سعيد بن را�سد العي�سائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأحمد بن �سعيد بن را�سد 
العي�سائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1065263 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة محمد بن عبداللـه بن علي املقبايل و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن را�سد العي�سائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة محمد بن عبداللـه بن 
علي املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1069358 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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�شيف بن نا�شر بن را�شد الأ�شخري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التاأين للتجارة - تو�شية
يعلن �سيف بن نا�سر بن را�سد الأ�سخري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركة التاأين للتجارة - تو�سية  ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3147657  ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
محمد بن علي بن خمي�ش املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مخبز الدار �ش.م.م

يعلن محمد بن علي بن خمي�ش املقبايل ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة مخبــز الــدار �ش.م.م  ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3185770   ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�شري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلو البديع �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن اأحمد الك�سري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة اجلـــو البديــع �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3307573 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�شفــيرقم 74/4 .
عائ�شة بنت طالب بن �شالح احل�شرمية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عائ�شة بنت طالب بن �شالح احل�شرمية و�شريكاتها للتجارة - ت�شامنية
تعلن عائ�سة بنت طالب بن �سالح احل�سرمية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركـة عائ�سة بنت طالب بن 
�سالح احل�سرمية و�سريكاتها للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقــــم 3180832 ، عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا 

امل�شفــيةلأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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موزة بنت علي بن �شامل املقبالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ وادي حلتي للتجارة - ت�شامنية
حلتــي  وادي  �سمــوخ  ل�سركـــة  امل�سفـــية  ب�سفـتــــها  املقبالية  �سامل  بن  علي  بنت  موزة  تعلــن 
للتجــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1207865 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

امل�شفــيةقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�شامل بن محمد بن حمد العلوي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال احليول للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سامل بن محمد بن حمد العلوي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة جبال احليول للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3218775  ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإبراهيم بن محمد بن علي امليا�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اإبراهيم بن محمد بن علي امليا�شي وولده للتجارة - ت�شامنية
يعلن اإبراهيم بن محمد بن علي امليا�سي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة اإبراهيم بن محمد بن 
علي امليا�سي وولده للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
3209334 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حميد بن �شيف بن را�شد ال�شعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بروج اخلابورة �ش.م.م

يعلن حميد بن �سيف بن را�سد ال�سعيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�ساريع بروج اخلابورة 
اأعمــال  اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3191001، عــــن انتهـــاء  لــــدى  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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علي بن عبداللـه بن �شعيد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة علي بن عبداللـه بن �شعيد الغيثي و�شريكه للتجارة - تو�شية

بن  ل�سركـــة علي بن عبداللـه  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  الغيثي  �سعيد  بن  يعلن علي بن عبداللـه 
الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيــة   - للتجــارة  و�سريكــه  الغيثـي  �سعيد 
بالرقـــــم 8055742   ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا 

امل�شفــيلأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
محمد بن عبداللـه بن علي الغيثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة محمد بن عبداللـه بن علي الغيثي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلن  محمد بن عبداللـه بن علي الغيثي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة محمد بن عبداللـه بن علي 
الغيثي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــــم 
8014205  ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�شعيد بن �شيف بن را�شد الكعبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء مح�شة للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  اأجواء مح�سة  ل�سركة  امل�سفي  الكعبي ب�سفـته  را�سد  �سيف بن  �سعيد بن  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1009601 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 . عبداللـه بن جمعة بن محمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شمة املدينة للتجارة - تو�شية
يعلـن عبداللـــه بن جمعـــة بن محمـــد البلو�ســي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــة ن�سمـــة املدينــــة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8059462 ، عــــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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مكتب الدكتور عمر البلو�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأركاز الوطنية �ش.م.م
امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  البلو�سي  عمر  الدكتور  مكتب  يعلن 
ل�سركة اأركاز الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075572   ، 
عـــــن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عمر بن اأحمد بن فرج الغ�شاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دارك العقارية �ش.م.م
يعلن عمر بن اأحمد بن فرج الغ�ساين ب�سفـتــــه امل�سفـــــي ل�سركــــة دارك العقاريــة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2199254  ، عـــــن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروؤية احلديثة للتجارة واخلدمات �ش.م.م 

يعلن عمر بن اأحمد بن فرج الغ�ساين ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركة الروؤية احلديثــة للتجــارة 
عـــــن   ،   2204517 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واخلدمات 
انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا الأحكــام املــادة )27( مــن 

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

م�شعب بن اأحمد بن عبداللـه بوذار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوذار ال�شاملة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية 
ال�ساملــة للتجــارة    بــوذار  امل�سفـــي ل�سركــة  اأحمد بن عبداللـه بوذار ب�سفـتــــه  يعلن م�سعب بن 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1116233 ، عـــــن 
انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا الأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�شامل بن دادين البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحر اجلزيرة للتجارة - تو�شية 
يعلن �سامل بن دادين البلو�سي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركة بحر اجلزيرة للتجارة - تو�سية ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 2142929 ، عـــــن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة 
وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شامل بن �شعيد بن �شامل العن�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العقبة اخل�شراء للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل العن�سي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركة العقبة اخل�سراء للتجارة 
عـــــن   ،  2182831 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واملقاولت 
انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

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

�شامل بن علي بن م�شلم عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل و�شامل للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �سامل بن علي بن م�سلم عامر جيد ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركة �سالــم و�سالــم للتجارة 
عـــــن   ،  2174413 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واملقاولت 
انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

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

محمد بن �شعيد بن عو�ش �شلومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة املجد للتجارة - ت�شامنية
 - للتجــارة  املجــد  بوابــة  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـتــه  �سلومي  عو�ش  بـن  �سعيد  بن  محمد  يعلن 
انتهـــاء  عـــــن   ،  2176122 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيـة 
اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اأحمد بن محاد بن �شهيل العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحي ال�شرقية �ش.م.م
ال�سرقيــة  �سواحــي  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  العامــري  �سهيــل  بــن  بن محاد  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1231703 ، عـــــن انتهـــاء اأعمــــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

محمد بن �شعيد بن عبود العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بادية ال�شام للتجارة - ت�شامنية
يعلـن محمد بــن �سعيــد بن عبود العلـــوي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة باديــة ال�سـام للتجارة -

انتهـــاء  عـــــن   ،  8063702 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

محمد بن عبيد بن العبد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ق�شور ال�شديرة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلـن محمد بن عبيد بن العبد اجلديلي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة ق�سور ال�سديرة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1174936 ، عـــــن 
انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

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

خالد بن را�شد بن محمد الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء را�شد الكندي للتجارة - تو�شية
الكنــدي  را�ســد  اأبنــاء  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  الكندي  محمد  بن  را�سد  بن  خالد  يعلـن 
عـــــن   ،  8035369 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة 
انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�شامل بن حمد بن محمد ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنائن املعتمر للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سامل بن حمد بن محمد ال�سنيدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة جنائن املعتمر للتجارة -

انتهـــاء  عـــــن   ،  8061998 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن حميد بن بخيت املجرفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي حميد املجرفـي واأخوانه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
املجرفـي   حميد  علي  ل�سركــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  املجرفـي  بخيت  بن  حميد  بن  علي  يعلـن 
واأخوانه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
7000715 ، عـــــن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حمدان بن علي بن حمد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شائم فدى للتجارة - ت�شامنية
يعلــن حمــدان بن علي بــن حمد املقبايل ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة ن�سائــم فـدى للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 7054556 ، عـــــن انتهـــاء اأعمــــال 
الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

منى بنت عبداللـه بن �شعود احلارثية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الوفاء العاملية للتجارة - تو�شية
تعلــن منى بنت عبداللـه بن �سعود احلارثية ب�سفـتــها امل�سفـــية ل�سركــة دار الوفاء العاملية 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1280922 ، عـــــن انتهـــاء 
اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية
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علي بن �شامل بن عبداللـه ال�شملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شارف �شدادب للتجارة - ت�شامنية
يعلــن علي بن �سامل بن عبداللـه ال�سملي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة م�سارف �سدادب للتجــارة -

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 7052588 ، عـــــن انتهـــاء اأعمــــال 

الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي �شدادب للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلــن علي بن �سامل بن عبداللـه ال�سملي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة روابي �سدادب للتجــارة 

واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 7052405 ، عـــــن 

انتهـــاء اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
�شامل بن عبداللـه بن ح�شن العلوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شامل بن عبداللـه بن ح�شن العلوي واأوالده للتجارة - تو�شية
بن  بن عبداللـه  �سامل  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  العلوي  بن ح�سن  بن عبداللـه  �سامل  يعلـن 

ح�ســن العلـــوي واأولده للتجــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 

لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانونــــي  الكيــان  وزوال  الت�سفيــــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  8037027

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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را�شد بن عو�ض بن را�شد العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة را�شد بن عو�ض العلوي و�شعيد بن عو�ض العلوي - ت�شامنية

يعلن را�سد بن عو�ض بن را�سد العلوي ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركـــة را�سد بن عو�ض العلوي 

و�سعيـــد بن عـــو�ض العلـــوي - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 

7002971 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي

اأحمد بن �شليمان بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مدائن الريان ال�شاملة - ت�شامنية
يعلــــن اأحمد بن �سليمان بن �سامل املعمري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة م�ساريع مدائن الريان 

عــــن   ، بالرقـم 1128680  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانة  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  ال�ساملة - ت�سامنية 

انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــان القانونــــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�شفــي
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