
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1285(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإ�سدار قانون ال�سريبة النتقائية . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/23 

مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/24  باإن�ســــاء مركـــــز �سالمــــة وجـــودة الغــــذاء بــــوزارة 

البلديـات الإقليمية ومــوارد املياه .

بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/25 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

               وزارة الداخليــــة

�ســادر فـــــي 2019/3/12 ب�ســاأن حتديـــد قواعــــد  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/44 

وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعايـة النتخابية . 

                                          الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

اأحكام  بع�ض  بتعديل   2019/3/11 فـــــي  �ســادر  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/82 

لئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية 

امل�ستهلك .
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الأحـــد 10 رجــــــــــــب 1440هـ                                                      املـوافـــق 17 مــــــــــــار�ض 2019م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولة .

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفـاع .

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

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

ا�ستــــــــــــدراك .

منــاء القاب�ســة

. GPDC/03/2019 اإعــالن عن طرح املناق�سة رقم

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة ال�سحراء للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نهر العا�سي احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة البلو�سي للتغذية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متكني احلديثة للمقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سلوب الرفيع للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميمة العربية للتجارة �ض.م.م .

اإعـالن عــــن بـــــدء اأعمــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة �ساهــــني اجلزيــــرة العربيــــة للتجــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�ض الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سور ظفار احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الوارث الرواحي للتجارة �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون املها العاملية للتجارة - ت�سامنية .

للتجارة  واأخيه  احلجري  �سلطان  �سام�ض  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء وادي الريان للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعامي الطائيني الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات وت�سايل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع اخلريات للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف م�سعود خلف واإخوانه - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فور يو للخدمات املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي عاهن الف�سية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل الردة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر بركاء العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر البا�سم للم�ساريع املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارق الزاهية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفي والعبيداين للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجاهة الرائدة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غياثي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب اليانع للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منبع النهر الذهبي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطائر اجلميل للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهوية العاملية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات الذيذ �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساح املا�سي - تو�سية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف احلا�سم احلديث - تو�سية .

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإطاللة م�سقط �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارقة الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر اخلالدية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر امل�سلحي وولده للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املنزفة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإ�سدار الأول �ض.م.ع.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النقل اجلوي ال�سريع �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املجد الطبي �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإعالمية لالت�سالت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجات حوراء لالألبان واملخابز �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن عو�ض بن �سيف الغريبي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�سات النجاح للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكني العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديار ال�سهيلي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآمال العري�سة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهو للخياطة الن�سائية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعد ل�سناعة املباين اخلر�سانية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد واأحمد وعي�سى اأبناء حممد ال�سبيبي 

للتجارة - ت�سامنية .

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

230

230

231

231

رقم 
ال�سفحة



رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي عز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سنعاء للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال �سنعاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لآلئ بركاء احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء املدينة الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية الأندل�ض املتحدة - ت�سامنية .

اإعــالن عـــن انتهــــاء اأعمــــــال الت�سفـيـــــة ل�سركـــة م�ساريــــع جواهــــر املجــــد للتجـــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيون اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عـــن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفـــــية ل�سركـــــة اأبنــــاء ال�سعيلــــي الوطنيــــة للتجــــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعــالن عن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــة التقنيــة الرقميــة خلدمــات احلا�ســـب 

الآيل - ت�سامنية .

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوراق الربيع للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طموح اخلليج احلديثة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفاأ�ض الذهبي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�ساوي للتجارة - ت�سامنية .

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وح�سن اأبناء حممد بن علي ال�سحي 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان جمي�ض للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحان الظاهرة للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اربد لالإن�ساءات - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن حميد بن حممد ال�سبلي وولده 

للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة خلدمات احلا�سب الآيل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارة بني �سام�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم �سحم املتحدة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح �سحار للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهــاء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركــــة �سيف بن �سحـــي بن �سيــــف الرو�ســــدي 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سرق املتحدة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموع الذهبية املتميز للمقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املهند ال�سبلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرو�سدي والبلو�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد ومنت�سر الرو�سدي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتار العطاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكنادر التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلافر الدولية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الختيار للمفرو�سات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية املا�سية لل�سيارات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهب والنيازك للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل الأفالج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيا�ض النا�سع للتجارة �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميار ال�سرق للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي الأفالج �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بادية املها للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري للتعدين �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتبة العربية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة الربميي ال�ستثمارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزاين والكعبي لال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد للموا�سي �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهوري املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأولى للحلول املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريان املا�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواد خلدمات البرتول �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اللجني للتجارة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمود املعبيلة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفـية ل�سركـــة حممـــد وعي�سى اأبنــــاء �سعيـــد عبـــداللـه 

ال�سيابي - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز املايل لتمويل ال�سركات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن علي البو�سعيدي و�سركاه للتجارة 

واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لتنمية املعادن �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل ف�سغاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب الأخ�سر لتدوير البال�ستيك - تو�سية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/23

باإ�سدار قانون ال�سريبة االنتقائية

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 , 
وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية , 

وبعد العر�س على جمل�س عمان , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت
املــادة االأولـــــى

يعمل بقانون ال�سريبة النتقائية , املرفق .

املــادة الثانيــــة 
ي�ســدر الوزيــر امل�ســوؤول عــن ال�سـوؤون املالية الالئحة التنفـيذية للقانون املرفق خالل مدة 

ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل به .

املــادة الثالثــــة 
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق , اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة 
ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التايل لنق�ساء )90( ت�سعني 

يوما من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي  :   6  مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  : 13 مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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قانون ال�سريبة االنتقائية

الف�ســل االأول

تعريفــــات

املــادة ) 1 (

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

الوزيــر :
 الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية .

االأمني العام : 
الأمني العام لل�سرائب فـي وزارة املالية .

االأمانة العامة : 
الأمانة العامة لل�سرائب فـي وزارة املالية .

االإدارة العامة للجمارك : 
الإدارة العامة للجمارك فـي �سرطة عمان ال�سلطانية .

اللجنــة : 
جلنة التظلمات ال�سريبية املن�سو�س عليها فـي املادة )45( من هذا القانون .

املجلــ�س : 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

قانون اجلمارك املوحد : 
قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .

ال�سلع االنتقائية : 
ال�سلع  اأكانت هذه  , �سواء  الكمالية  ال�سلع  اأو   , بالبيئة  اأو   , الإن�سان  ال�سارة ب�سحة  ال�سلع 

منتجة حمليا اأم م�ستوردة , وخا�سعة لل�سريبة طبقا لأحكام هذا القانون .  
ال�سريبــة : 

ال�سريبة التي تفر�س على ال�سلع النتقائية طبقا لأحكام هذا القانون .

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

قيمة ال�سلعة االنتقائية : 
القيمة التي حت�سب على اأ�سا�سها ال�سريبة وفقا لأحكام هذا القانون .

ال�سخ�س :
ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري , وي�سمل �سركة املحا�سة , واتفاقات امل�ساركة التي تعقد 

خارج ال�سلطنة , ول تتخذ �سكل �سركة .
ال�سخ�س امل�سوؤول : 

التزاماتـــه  تنفـيــذ  فـــي  حمله  ويحل   , عالقة  باأي  بال�سريبة  بامللتزم  يرتبط  �سخ�س  اأي 
املفرو�سة عليه مبقت�سى اأحكام هذا القانون .

املن�ساأة امل�ستقرة : 
�ملقـــر �لثابـــت للن�شــــاط �لـــذي ميـــار�س فـيـــه �أي �سخـــ�س اأجنبـــي �لن�شـــاط كليــا �أو جزئيـــا 

فـي ال�سلطنة �سواء بطريق مبا�سر , اأو عن طريق وكيل يكون تابعا له .
امل�سجل :

 ال�سخ�س الذي مت ت�سجيله لدى الأمانة العامة وفق اأحكام هذا القانون .
امللتزم بال�سريبة : 

امل�سجل , واأي �سخ�س اآخر يكون مكلفا باأداء ال�سريبة .
ال�سنة ال�سريبية : 

)12( اثنا ع�سر �سهرا تبداأ من اأول يناير , وتنتهي فـي اآخر دي�سمرب من كل عام ميالدي .
الفرتة ال�سريبية : 

فرتة )3( ثالثة اأ�سهر ميالدية خالل ال�سنة ال�سريبية , على اأن تبداأ الفرتة ال�سريبية 
الأولى من تاريخ الت�سجيل , وتبداأ كل فرتة �سريبية تالية من اليوم التايل لنتهاء الفرتة 

ال�سريبية املنق�سية .
ال�سريبة االإ�سافـية : 

�سريبة تفر�س بواقع )1%( واحد باملائة من قيمة ال�سريبة غري امل�سددة , وذلك عن كل �سهر 
تاأخري اأو جزء منه اعتبارا من نهاية الفرتة املحددة لل�سداد حتى تاريخ ال�سداد .

ا�سترياد ال�سلع االنتقائية : 
ا�سترياد ال�سلع النتقائية من خارج اإقليم دول املجل�س وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد .
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الو�سع املعلق لل�سريبة : 
الو�سع الذي يعلق فـيه ا�ستحقاق ال�سريبة على ال�سلع النتقائية املنتجة حمليا اأو امل�ستوردة 

وفقا لأحكام هذا القانون .

امل�ستودع ال�سريبي : 
املكـــــان الــــذي ي�سمـح فـيــه للمرخـ�س لـه باإنتاج , اأو حتويـل , اأو حيازة , اأو تخزين , اأو نقل , 
اأو تلقــي اأي مـن ال�سلـع النتقائيــة فـــي و�ســع معلــق لل�سريبة طبقا لأحكام هذا القانون . 

املرخ�س له : 
ال�سخ�س ال�سادر له الرتخي�س من الأمانة العامة لإقامة م�ستودع �سريبي . 

الالئحــة : 
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .

الف�ســل الثانــي

اأحكــام عامـــة

املــادة ) 2 (

يحدد ال�سخ�س امل�سوؤول على النحو الآتي :
1 - فـيما يتعلق باملوؤ�س�سة الفردية : املالك اأو املدير امل�سوؤول , وفـي حالة فر�س احلرا�سة 
الق�سائية اأو �سهر الإفال�س يكون احلار�س الق�سائي اأو مدير التفلي�سة - بح�سب 

الأحوال - هو ال�سخ�س امل�سوؤول . 

2 - فـيما يتعلق بال�سركة العمانية :

 اأ - �سركة ال�سخ�س الواحد : املالك اأو املدير امل�سوؤول .

ب - �سركة الت�سامن اأو التو�سية : ال�سريك فـي ال�سركة اأو مديرها . 

ج - �سركة املحا�ســة : املديـــر الـــذي يتفـــق ال�سركـــاء علـــى توليـــه اأعمـــال الإدارة 
فـي ال�سركة �سواء اأكان من ال�سركاء اأم الغري .

د - �سـركـة امل�ساهمـة : رئي�س جمل�س الإدارة اأو املـديـر املفو�س مـن قبــل جمل�س 
الإدارة .

هـ - ال�سركـة حمدودة امل�سوؤولية : مدير ال�سركة اأو ال�سخ�س امل�سوؤول عـن الإدارة .
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وفـي حالة فر�س احلرا�سة الق�سائية اأو �سهر الإفال�س اأو الت�سفـية يكون احلار�س 
الق�سائي اأو مدير التفلي�سة اأو امل�سفـي - بح�سب الأحوال - هو ال�سخ�س امل�سوؤول . 

3 - فـيما يتعلق باملن�ساأة امل�ستقرة :

 اأ - املالك اأو املدير .

املنـــ�ساأة امل�ستقـــرة فــي حالــــة ممار�ســــة ن�ساطهـــا فـي ال�سلطنـة  ب - وكـــيل مـــالك 
عن طريق وكيل .

ج - الــحار�س الق�سائـــي اأو مدير التفلي�سة فـي حالة فر�س احلرا�سة الق�سائية 
اأو �سهر الإفال�س .

املــادة ) 3 (

يجب على امل�سجل تعيني ال�سخ�س امل�سوؤول , واإخطار الأمانة العامة بذلك وفق الإجراءات 
التي حتددها الالئحة .

وفـي حالــة عـــدم قيـــام امل�سجـــل بتعيـــني ال�سخـــ�س امل�ســـوؤول , يكـــون لالأمـــني العـــام احلــق 
فـي تعيينه , على اأن يخطر امل�سجل بذلك .

املــادة ) 4 (

ل يجوز لل�سخ�س امل�سوؤول البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على )90( ت�سعني يوما خالل 
, واحلــــ�سول علـــى موافقتهـــا  العامـــة بذلك  اإخـــطار الأمانـــة  بعـــد  اإل  ال�سنــة ال�سريبيـــة 

على تعيني �سخ�س م�سوؤول اآخر يحل حمله طوال مدة غيابه .

املــادة ) 5 (

يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة موافاة الأمانة العامة بالبيانات واملعلومات ذات 
ال�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون متى طلبت منها ذلك .

كما يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة التي ت�سدر تراخي�س ملزاولة اأن�سطة تتعلق 
بال�سلع النتقائية موافاة الأمانة العامة كل )6( �ستة اأ�سهر ببيان ي�ستمل على الرتاخي�س 
التي اأ�سدرتها , اأو قامت بتجديدها , اأو اإلغائها , اأو التي انتهت مدتها , وذلك على النحو 

املبني فـي الالئحة .
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املــادة ) 6 (

فـي تطبيق اأحكام هذا القانون , تقوم اأمانة �سر املحكمة املخت�سة بناء على طلب الأمانة 
العامة مبوافاتها مبا ياأتي :

1 - حما�ســـر حجـــز املنقـــولت والتواريـــخ املحـــددة للبيــع , وذلك فور اإ�سدار قا�سي 
التنفـيذ الأمر بالبيع .

2 - الإقرارات مبا فـي الذمة التي يودعها املحجوز لديهم , وذلك فور تقدمي الإقرار 
منهم .

اأمانة  لدى  مبا�سرة  ت�سجيلها  بعد  العقار  على  للتنفـيذ  ت�سدر  التي  التنبيهات   -  3
ال�سجل العقاري املخت�سة .

املــادة ) 7 (

اأو العقارات  يجب على كل �سخ�س يبا�سر اإجراءات البيع بطريق املزاد العلني للمنقولت 
اأيام  للبيع قبل )10( ع�سرة  املحدد  بامليعاد  العامة  الأمانة  اأن يخـــطر  بامل�سجـــل  اخلا�ســـة 

على الأقل من تاريخ حلوله .
املــادة ) 8 (

على الأمانة العامة فـي حال طلب معلومات تتعلق بامللتزم بال�سريبة مـن م�ســرف مرخــ�س 
- طبقا لأحكام القانون امل�سرفـي امل�سار اإليه - لغر�س تطبيق اأحكام هذا القانون اأن توجه 
الطلب اإلى البنك املركزي لإحالته اإلى امل�سرف املرخ�س , وعلى امل�سرف املرخ�س اإخطار 
الأمانة العامة مبا�سرة خالل املدة التي حتددها باملعلومات املتعلقة بامللتـزم بال�سريبــة , 

مع اإخطار عميله امللتزم بال�سريبة فورا بذلك .

املــادة ) 9 (

والقوائم  ال�سريبية واحل�سابات  الإقرارات  بت�سليم  اأن يقوم  بال�سريبة  امللتزم  يجــب على 
املاليــــة وقوائـــــم الدخـــــل وال�سجــــالت والوثائـــق وغيـــر ذلك اإلـــى الأمانـــة العامـــة بالـــيــد , 
اأو عن طريق الربيد امل�سجل , اأو باأي و�سيلة اإلكرتونية , وذلك على النحو املبني فـي الالئحة . 

املــادة ) 10 (

يكون اإعالن امللتزم بال�سريبة بالإخطارات والقرارات التي ت�سدرهـا الأمانــة العامــة بالــيد , 
اأو عن طريق الربيد امل�سجل , اأو باأي و�سيلة اإلكرتونية , وذلك على النحو املبني فـي الالئحة . 
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الفــ�سل الثالــث

نطــاق �سريــان ال�سريبــة

املــادة ) 11 (

, وفئة  التبغ واأنواعه  ال�سلع النتقائية مبا فـي ذلك  اأو تعديل قيمة واأنواع  يكون حتديد 
ال�سريبة املفرو�سة على كل منها بقرار من الوزير , بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 12 (

تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�سيل ال�سريبة على ال�سلع النتقائية امل�ستوردة بتطبيق 
الفئة والقيمة املقررة , واإيداعهـــا فــــي ح�ســاب خــا�س يفتح لهــذا الغــر�س وفــقا للقواعــد 

التي حتددها الالئحة .
املــادة ) 13 (

 , امل�ستوردة  النتقائية  ال�سلع  باأنواع  العامة  الأمانة  باإخطار  انتقائية  ل�سلع  امل�ستورد  يلتزم 
وكميتها , وقيمتها , وقيمة ال�سريبة امل�سددة اإلى الإدارة العامة للجمارك , وذلك على الوجه 

املبني فـي الالئحة .
املــادة ) 14 (

مع عدم الإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد , يلتزم امل�ستورد ل�سلعة انتقائية فـي حالة 
م�سرفـيا  �سمانا  للجمارك  العامة  الإدارة  اإلى  يقدم  باأن  اجلمركية  ال�سريبة  اأداء  تعليق 
يعادل قيمة ال�سريبة امل�ستحقة , على اأن يكون هذا ال�سمان �ساريا طوال املدة التي يعلق 

فـيها اأداء ال�سريبة .
ال�سلعة  على  امل�ستحقة  ال�سريبة  �سداد  قبـل  امل�سرفـي  ال�سمـان  عــن  الإفـــراج  يجـــوز  ول 

النتقائية . 
املــادة ) 15 (

, يلتزم كل  اأو زيادة فئة ال�سريبة املحددة لـها  فـي حالة خ�سوع �سلعة انتقائية لل�سريبة 
من يزاول ن�ساطا يتعلق بهذه ال�سلعة كال�سترياد اأو الإنتاج اأو الجتار اأو التوزيع باإخطار 
الأمانة العامة بالر�سيد املوجود لديه منها قبل خ�سوعها لل�سريبة اأو الزيادة فـي فئتها , 

وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اخل�سوع اأو الزيادة .
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الف�ســل الرابــع

الت�سجيـــل

املــادة ) 16 (

يجب على كل من يقوم باإنتاج اأو ا�سترياد �سلع انتقائية اأو يطرحها لال�ستهالك , اأو يكون 
حائزا لها ومل ي�سدد عنها ال�سريبة , اأو املرخ�س له , اأن يتقدم اإلى الأمانة العامة بطلب 

لت�شجيل نف�شه وفق �ل�شروط و�ل�شو�بط �لتي حتددها �لالئحة .  
 , انتقائيـــة ب�سفـــة غيــر منتظمــة  �سلعـــا  ي�ستـــورد  الــذي  ال�سخــ�س  للت�سجيــل  ول يخ�ســع 

وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
املــادة ) 17 (

تعد الأمانة العامة �سجال تقيد فـيه طلبات الت�سجيل وبياناتها بعد مراجعتها والتحقق 
من �سحتها , وت�سلم امل�سجل �سهادة بالت�سجيل .  

وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات اخلا�سة ب�سهــادة الت�ســجيل , والبيانــات التــي يجــب 
اأن تت�سمنها .

املــادة ) 18 (

ال�سابـــق  البيـــانات  عـــلى  تغييــرات تطـــراأ  باأي  كتابة  العامة  الأمانة  باإخطار  امل�سجل  يلتزم 
تقدميها بطلب الت�سجيل , وذلك خالل )30( ثالثني يوما من حدوث التغيريات .

للقواعـــد  وفقـــا  اجلديـــدة  البيانـــات  مت�سمـــنة  الت�سجيل  �سهادة  العامة  الأمانة  وت�سدر 
والإجراءات التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 19 (

يلتزم امل�سجل باإخطار الأمانة العامة على الفور اإذا توقف - كليا اأو جزئيا - عـــن مزاولــة 
�لن�شاط �ملتعلق بال�شلعة �النتقائية , وذلك على �لنحو �لذي حتدده �لالئحة .

املــادة ) 20 (

يجوز لالأمني �لعام �أو من يفو�شه �أن يلغي �لت�شجيل فـي �حلاالت وبال�شروط و�الأو�شاع 
التي حتددها الالئحة .

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

الف�ســل اخلامــ�س

ا�ستحقاق ال�سريبة وتعليق اأدائها واالإعفاء منها

املــادة ) 21 (

, وحتدد  لال�ستهالك  النتقائية  ال�سلعة  فـيه  تطرح  الذي  التاريخ  فـي  ال�سريبة  ت�ستحق 
و�ل�شروط   , لال�شتهالك  مطروحة  �النتقائية  �ل�شلع  فـيها  تكون  �لتي  �حلاالت  �لالئحة 

والإجراءات واجبة التباع فـي هذا ال�ساأن . 

املــادة ) 22 (

ت�ستحق ال�سريبة فـي حالة تهريب ال�سلعة النتقائية بالفئة املقررة وقت ارتكاب التهريب , 
اأو فـي تاريخ اكت�ساف واقعة التهريب اإذا تعذر حتديد الوقت الذي ارتكبت فـيه .

املــادة ) 23 (

ال�ســلع  علــى  اخلا�ســـة  القت�ساديـــة  املناطق  اأو  احلرة  املناطق  داخل  ال�سريبة  ت�ستحق  ل 
النتقائية اإل فـي حالة طرحها لال�ستـهالك ال�سخ�ســـي الذي ل يتعــلق مببا�ســـرة العمـــل 

�أو �لن�شاط .
املــادة ) 24 (

يكون حتديد حالت وقواعد واإجراءات تعليق اأداء ال�سريبة على النحو املبني فـي الالئحة , 
ويكون انتقال ال�سلع النتقائية حتت و�سع معلق لل�سريبة فـيما بني دول املجل�س , بقرار 

ي�سدر من الوزير بعد موافقة جمل�س الوزراء .

املــادة ) 25 (

العامة  الأمانة  اإلى  يقدم  اأن  بال�سريبة  امللتزم  على  ال�سريبة يجب  اأداء  تعليق  فـي حالة 
�سمانا م�سرفـيا بقيمة ال�سريبة امل�ستحقة , على اأن يكون هذا ال�سمان �ساريا طوال املدة 

التي يعلق فـيها اأداء ال�سريبة .
ول يجوز الإفراج عن ال�سمان امل�سرفـي قبل �سداد ال�سريبة امل�ستحقة . 

وحتدد الالئحة القواعد والإجراءات املتعلقة بتقدمي ال�سمان امل�سرفـي ,  واحلالت التي 
يجوز فـيها لالأمني العام الإعفاء من تقدميه .
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املــادة ) 26 (

ل يجوز اإقامة امل�ستودع ال�سريبي اإل بعد احل�سول على ترخي�س بذلك من الأمانة العامة 
وفق �ل�شروط و�الإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة .

ويلتزم املرخ�س له باإخطار الأمانة العامة كتابة باأي تغيريات تطراأ على البيانات ال�سابق 
تقدميها بطلب الرتخي�س , وذلك خالل املدة , وباتباع الإجراءات التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 27 (

تعفى من ال�سريبة ال�سلع الآتية :
واملنظمات  والقن�سلية  الدبلوما�سية  الهيئات  اإلى  ترد  التـــي  النتقائيـــة  ال�سلــــع   -  1
الدوليــة , واإلـــى روؤ�ســـاء واأع�ســـاء ال�سلكـــني الدبلوما�ســي , والقن�سلــي املعتمديــن 

لدى �ل�شلطنة , ب�شرط �ملعاملة باملثل .

2 - ال�سلع النتقائية التي ترد ب�سحبة امل�سافرين القادمني اإلى ال�سلطنة , على اأن ت�ستوفـي 
�ل�شــروط و�ل�شو�بــط �ملن�شــو�س عليهــا فـي قانــون �جلـــمارك �ملوحــد , و�أال تكــون 

ذات �سفة جتارية .

املــادة ) 28 (

يكون الت�سرف فـي ال�سلع النتقائية املعفاة طبقا للبند )1( من املادة )27( من هذا القانون 
و�إال فر�شـــت   , �لالئحــــة  �لتــــي حتددهــــا  و�الإجــــر�ء�ت  �ل�شــــروط  وفـــق  �لتنــــازل عنهـــا  �أو 

عليهـا ال�سريبة .
الف�ســل ال�ســاد�س

االإقــرار ال�سريبــي وال�سجـالت

املــادة ) 29 (

يجب على امل�سجل اأن يقدم اإلى الأمانة العامة اإقرارا �سريبيا خالل )30( �لثالثني يوما 
التالية لنتهاء الفرتة ال�سريبية , وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة , على اأن يت�سمن 

هذا الإقرار على الأخ�س ما ياأتي :
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1 - اأنـــواع ال�سلـــع النتقائيـــة , واأعـــداد اأو كمـــيات ما تـــم اإنتاجه اأو ا�سترياده اأو حيازته 
اأو حتويـــله اأو طرحـــه لال�ستهـــالك منهـــا , ومــا تـــم الإفـــراج عنـه اأو نقله اأو فقده 

اأو تلفه اأو هالكه خالل الفرتة ال�سريبية املعد عنها الإقرار .
2 - قيمة ال�سلع النتقائية .

3 - قيمة ال�سريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�سريبية املعد عنها الإقرار .
واإذا مل يقدم الإقرار فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة , يكون لالأمانة العامة 
بيان  مع  بالتقدير  امل�سجل  وتخطر   , ال�سريبية  الفرتة  عن  ال�سريبة  تقدير  فـي  احلق 

الأ�س�س التي ا�ستندت اإليها .
وفـي جميع الأحوال , ل يجوز تقدير ال�سريبة بعد انق�ساء )5( خم�س �سنوات من تاريخ 

انتهاء الفرتة ال�سريبية الواجب تقدمي الإقرار ال�سريبي عنها .
وي�شتثنى �مل�شتوردون من تقدمي �الإقر�ر �ل�شريبي , وفقا لل�شو�بط �لتي حتددها �لالئحة .

املــادة ) 30 (

اإذا تبني له اأن الإقرار املقدم منه قد انطوى  يلتزم امل�سجل بتقدمي اإقرار �سريبي معدل 
على خطاأ اأو اإغفال , على اأن يقدم الإقرار املعدل خالل )30( �لثالثني يوما �لتالية لتاريخ 

اكت�ساف اخلطاأ اأو الإغفال . 
ويعد الإقرار املعدل الذي يقدم فـي امليعاد املن�سو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة فـي حكم 

الإقرار الأ�سلي .
ول يجوز تعديل الإقرار ال�سريبي بعد انق�ساء )3( ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ تقدميه .

املــادة ) 31 (

لها  تبني  اإذا  امل�سجل  يقدمه  الذي  ال�سريبي  الإقرار  تعديل  العامة  الأمانة  على  يجب 
انطواوؤه على خطاأ اأو اإغفال , على اأن تخطر امل�سجل بالتعديل , واأ�سبابه , والأ�س�س التي 

ا�ستندت اإليها , وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
ول يجوز تعديل الإقرار ال�سريبي بعد انق�ساء )3( ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ تقدميه .

املــادة ) 32 (

تخ�سم من الإقرار ال�سريبي قيمة ال�سريبة امل�سددة لالإدارة العامة للجمارك عن ال�سلع 
ال�سريبية  الفرتة  القانون خالل  املادة )12( من هذا  امل�ستوردة تطبيقا حلكم  النتقائية 

املعد عنها الإقرار .

-21-



اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

املــادة ) 33 (

يلتزم امل�سجل باإم�ساك �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة يقيد فـيها اأول باأول العمليات 
املتعلقة بال�سلع النتقائية , ويجب اأن يحتفظ بهذه ال�سجالت والدفاتر طبقا لو�سائل اآمنة 
وم�سمونة , وملدة )5( خم�س �سنوات تالية لنتهاء ال�سنة ال�سريبية املقدم خاللها الإقرار .

وحتدد الالئحة ال�سجالت والدفاتر التي يلتزم امل�سجل باإم�ساكها , والقواعد والإجراءات 
املتعلقة بها , والبيانات التي يتعني قيدها فـيها , وامل�ستندات التي يجب الحتفاظ بها . 

ول يجوز للم�سجل اأن مي�سك اأي �سجالت اأو دفاتر حما�سبية بعملة اأجنبية اإل بعد احل�سول 
على موافقة كتابية من الأمانة العامة .

الف�ســل ال�سابــع

حت�سيــل ال�سريبــة وردهــا

املــادة ) 34 (

اإلـى الأمانـــة العامــة  تكون ال�سريبة امل�ستحقة من واقع الإقرار ال�سريبي واجبة ال�سداد 
فـي املوعد املحدد لتقدمي الإقرار .

وتكون ال�سريبة واجبة ال�سداد من واقع التقدير اأو التعديل الذي اأجرته الأمانة العامة 
اإلى امللتـــزم بال�سريبـــة , علـــى األ يجـــاوز  فـي املوعــد املحــدد فــــي الإخطـــار املر�ســل منهــا 

)30( ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
وفـي حالة عدم اأداء ال�سريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�سريبة الإ�سافـية , ويجوز لالأمني 
العام الإعفاء من كامل قيمة ال�سريبة الإ�سافـية اأو جزء منها , وذلك وفـــق القواعــد التي 

حتددها الالئحة .
املــادة ) 35 (

للم�سجـــل حـــق ت�سويــة ال�سريبـــة ال�سابق �سدادها على ال�سلع النتقائية التي ا�ستخدمت فـي اإنتاج 
ال�سلعة النتقائية امل�ستحقة عليها ال�سريبة وفقا ملا هو ثابت فـي ال�سجالت امل�ســار اإليهــا 

فـي املادة )33( من هذ� �لقانون , وذلك وفقا لل�شروط و�الأو�شاع �لتي حتددها �لالئحة .

املــادة ) 36 (

اتفاق  كل  باطال  ويقع   , الغري  اإلى  عبئها  نقل  على  التفاق  بال�سريبة  للملتزم  يجوز  ل 
يق�سي بذلك .
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املــادة ) 37 (

ترد �ل�شريبة طبقا لل�شروط و�الإجر�ء�ت �لتي حتددها �لالئحة , وذلك فـي �حلاالت �الآتية :
 , الدولية  واملنظمات  والقن�سلية  الدبلوما�سية  الهيئات  من  املدفوعة  ال�سريبـــة   -  1
وروؤ�ساء واأع�ساء ال�سلكني الدبلوما�ســي والقن�سلــي املعتمديـــن لـــدى ال�سلطنـــة , 

وب�شرط �ملعاملة باملثل .

2 - نقل ال�سلعة النتقائية التي طرحت لال�ستهالك اإلى اإحدى دول املجل�س .

3 - احلــالت التــي ي�ســدر بتحديدها قــرار مـــن الوزيـــر , وتكـــون متعلقـــة بالأحــوال 
التي ل يتم فـيها ا�ستهالك ال�سلع النتقائية داخل ال�سلطنة .

4 - ال�سريبة املدفوعة زيادة عن ال�سريبة امل�ستحقة .

الف�ســل الثامــن

الرقابــة

املــادة ) 38 (

يكون ملوظفـي الأمانة العامة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق 
مـع الوزيـــر �سفـــة ماأمــوري ال�سبــط الق�سائي فـيما يتعلق بتطبيــق اأحـــكام هـــذا القانــون 

والقرارات املنفذة له .
ويكون لهم - على الأخ�س -  القيام بالآتي : 

اأن�سطة تتعلق بال�سلع  التي تزاول فـيها  املن�ساآت  امل�ستودعات وغريها من  1 - معاينة 
النتقائية .

2 - اأخذ عينات من ال�سلع النتقائية للفح�س اأو التحليل .

3 - معاينة العمليات التي جتري على ال�سلع النتقائية , مبا فـي ذلك عمليات الإنتاج 
والتحويل فـي امل�ستودع ال�سريبي اأو غريه .

املــادة ) 39 (

حتدد الالئحة قواعد ونظم الرقابة الالزمة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية وامل�ستندات 
واأنظمة احلا�سب الآيل وغري ذلك مما ي�ستخدمه امل�سجل فـي مزاولة ن�ساطه املتعلق بال�سلع 

النتقائية .
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ويكون ملوظفـي الأمانة العامة ممن لهم �سفة ال�سبطية الق�سائية احلق فـي دخول مقر 
�مل�شجل �لــذي يز�ول فـيه �لن�شاط , و�الطالع على �ل�شجالت و�لدفاتر �ملحا�شبية , و�لقو�ئم 
بتطبيق  يتعلق  مما  وغريها  والوثائق   , والبيانات   , وامل�ستندات   , الدخل  وقوائم   , املالية 

اأحكام هذا القانون , واحل�سول على ن�سخ منها .
القيام  العامة من  الأمانة  اأحد موظفـي  اأن مينع  اأو يحاول  اأن مينع  للم�سجل  ول يجوز 
باملهام وال�سالحيات املنوطة به طبقا لأحكام هـــذا القانـــون , كمـــا ل يجـــوز لـــه المتنــاع 
عن تقدمي اأي بيانات اأو معلومات اأو م�ستندات اأو وثائق وغريها متى طلبت منه الأمانة 

العامة ذلك .
املــادة ) 40 (

يجوز لالأمانة العامة ال�ستعانة باأ�سخا�س من ذوي اخلربة والكفاءة لفح�س اأو جرد كميات 
ال�سلع النتقائية التي مت تلقيها اأو حيازتهـا اأو اإنتاجـــها اأو حتويلهـــا اأو تخزينهـــا اأو نقلــها 
اأو �سحبها اأو ا�ستريادها اأو ت�سديرها اأو الإفراج عنها اأو فقدها اأو تلفها اأو هالكها , وغري 

ذلك من امل�سائل ذات ال�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون .

املــادة ) 41 (

يكــــون لالأمانــــة العامــــة احلـــق فـــي اإلـــزام اأي �سخـــــ�س بتقديـــــم اأي م�ستنـــــدات اأو بيانـــــات 
اأو �سجالت اأو دفاتر حما�سبية تكون حتت يده وتتعلق باللتزام ال�سريبي للم�سجل .

املــادة ) 42 (

تتمتــــع املعلومــــات والبيانــــات اخلا�ســــة بامل�سجـــل بال�سريــــة التامـــة , ول يجـــوز اإف�ساوؤهــــا 
اأو تنفـيذا   , اأو مبوافقة امل�سجل ال�سريحة على ذلك   , اإل فـي الأحوال امل�سرح بها قانونا 

حلكم اأو قرار �سادر من املحكمة , اأو تنفـيذا لقرار اللجنة . 

املــادة ) 43 (

ل يجوز بغري ت�سريح كتابي من الأمني العام , اأو من يفو�سه , القيام بالآتي : 
التـــي �سبـــق لالأمانـــة العامـــة و�سعهـــا  اأو العالمـات املميــزة  اأو نزع الأختام  1 - ف�س 
على الأجهزة اأو املعدات اأو املعامل اأو غريها مما ي�ستخدم فـي امل�ستودعات واملخازن 

واملن�ساآت الأخرى التي تبا�سر اأن�سطة متعلقة بال�سلع النتقائية .

2 - حتويل اأي من ال�سلع النتقائية اإلى �سلع انتقائية اأخرى .
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الف�ســل التا�ســع

التظلمــات والطعــن ال�سريبــي

 املــادة ) 44 (

يكون للم�سجل احلق فـي التظلم من تقدير ال�سريبة اأو تعديل الإقرار ال�سريبي من قبل 
 , التعديل  اأو  بالتقدير  واأربعني يوما من تاريخ علمه  العامة خالل )45( خم�سة  الأمانة 

وذلك على الوجه املبني فـي الالئحة .
ويعترب تقدير ال�سريبة اأو تعديل الإقرار ال�سريبي من قبل الأمانة العامة نهائيا اإذا مل 

يقدم التظلم خالل امليعاد امل�سار اإليه , ول مينع تقدمي التظلم من حت�سيل ال�سريبة .

املــادة ) 45 (

ت�سكل اللجنة بقرار من الوزير من رئي�س ونائب للرئي�س , و)3( ثالثة اأع�ساء من غري 
موظفـي وزارة املالية اأو اجلهات التابعة لها اأو اخلا�سعة لإ�سرافها , على اأن يكون من بني 

الأع�ساء اأحد �ساغلي الوظائف الفنية بوزارة ال�سوؤون القانونية .
ويكون للوزير تعيني اأع�ساء احتياطيني , ول يكون انعقاد اللجنة �سحيحا اإل اإذا ح�سرها 
رئي�سها اأو نائبه فـي حالة غيابه اأو وجود مانع لديه , و)2( اثنان من اأع�سائها على الأقل , 

ويكون للجنة اأمني �سر , وخبري فني اأو اأكرث , وي�سدر بتحديدهم قرار من الوزير .
ويكون لأع�ساء اللجنة احلق فـي اقت�ساء بدل ح�سور جل�سات وفقا للقواعد التي يحددها 

الوزير .
املــادة ) 46 (

تخت�س اللجنة بالف�سل فـي التظلمات التـي يقدمهــــا امل�سجـــل فــــي الأحـــوال امل�ســـار اإليهـــا 
فـي املادة )44( من هذا القانون , وحتدد الالئحة القواعد املنظمة لعمل اللجنة , وال�سجالت 
الواجب اإم�ساكها , واإجراءات عقد جل�ساتها , واأحكام ومواعيد تقدمي التظلم , واإجراءات 

نظره , وطرق وو�سائل اإعالن القرارات ال�سادرة عنها .
العامــة لإجـراءات  واملبــادئ  الأ�ســول  اأن تراعــي  اللجنة  , يجب على  الأحوال  وفـي جميع 
التقا�سي , ومن ذلك احرتام مبداأي املواجهة , وحق الدفاع , وت�سبيب القرارات , واللتزام 

بطرق الإعالن , واملواعيد املحددة قانونا .
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املــادة ) 47 (

ت�سدر اللجنة قرارها فـي التظلم فـي حدود تقدير الأمانة العامة وطلبات املتظلم , وذلك 
بتاأييد هذا التقدير اأو تعديله اأو اإلغائه , ويتم حت�سيل ال�سريبة وفقا لقرار اللجنة اإذا مل 

يكن قد مت حت�سيلها .
وتكون جل�سات اللجنة �سرية , وت�سدر قرارها م�سببا باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين , 
وفــي حالـــة ت�ســـاوي الأ�ســوات يرجــــح اجلانـــب الـذي منـــه الرئيـــ�س , ويوقـــع علـــى القـــرار 
كل من رئي�س اجلل�سة , واأمني ال�سر خالل )7( �سبعة اأيام على الأكرث من تاريخ �سدوره .

ويتولى اأمني ال�سر اإعالن املتظلم والأمانة العامة بقرار اللجنة خالل )7( �سبعة اأيام على 
الأكرث من تاريخ التوقيع عليه .

املــادة ) 48 (

يجوز للمتظلم اأن يطلب تاأجيل �سداد ال�سريبــة كليـــا اأو جزئيـــا , علـــى اأن يـــقدم الطلـــب 
 , تاأجيل �سدادها  ال�سريبة املطلوب  , ومقدار  اأ�سبابــه  اللجنـــة م�ستمــال علــى  اإلـــى رئيــ�س 

وذلك على النحو املبني فـي الالئحة .
وي�شرتط لقبول طلب تاأجيل �شد�د جزء من �ل�شريبة �أن ي�شدد �ملتظلم باقي قيمة �ل�شريبة 

التي مل ي�سملها الطلب . 
املــادة ) 49 (

اإعالنهـــا بقـــرار اللجنـــة -  يجوز لالأمانة العامة - خالل )30( ثالثني يوما مـن تاريـــخ 
اأن تطلب ت�سحيح القرار اأو تعديله اإذا كان منطويا على خطاأ فـي تطبيق القانون ما مل 
يطعن فـيه اأمام الق�ساء , وفـي جميع الأحوال يتعني اإخطار امل�سجل بطلب الأمانة العامة 

وبقرار اللجنة ال�سادر فـي �ساأنه .
املــادة ) 50 (

امل�سكلـــة  اأمـــام املحكمـــة البتدائـــية املخت�ســـة  اللجنـــة  يجوز للم�سجل الطعن فـي قرارات 
من )3( ثالثة ق�ساة , وذلك خالل )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ الإعـــالن بالقـــرار , 

ول مينع الطعن فـي قرار اللجنة من حت�سيل ال�سريبة .
ول يجوز ال�سلح فـي املنازعات ال�سريبية .
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املــادة ) 51 (

يجوز للمحكمة امل�سار اإليها فـي املادة )50( من هذا القانون اأن تنظر الدعوى ال�سريبية 
فـي جل�سة �سرية , وفـي جميع الأحوال يكون احلكم فـيها على وجه ال�سرعة . 

املــادة ) 52 (

تنوب دائرة الق�سايا ال�سريبية - التابعة لالأمني العام - دون غريها عن الأمانة العامة 
فـيما يرفع منها اأو عليها من دعاوى , اأو طعون �سريبية لدى املحاكم على اختالف اأنواعها 
ودرجاتها , ولدى اللجنة اأو غريها من اللجان الإدارية اأو التي يخولها القانون اخت�سا�سا 

ق�سائيا .
والطعــون  الدعـــاوى  ب�سحـــف  اخلا�ســة  الإعالنات  �سور  اإليها  امل�سار  الدائرة  اإلى  وت�سلم 
ال�سريبيـــة , وكذلك الأحـــكام وغريهـــا مـــن الأوراق املتعلقـــة بتلك الدعــاوى والطعون , 

وبالتظلمات .
الف�ســل العا�ســـر

العقوبـــات

املــادة ) 53 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر , يعاقب على اجلرائم 
املبينة فـي املواد الآتية بالعقوبات املقررة فـيها .

املــادة ) 54 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )2( �سهرين , ول تزيد على )1( �سنـــة واحـــدة , وبغرامـــة 
ل تقل عن )1000( األف ريال عماين , ول تزيـد على )10000( ع�ســرة اآلف ريـــال عمانـي , 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني , فـي احلالت الآتية :
1 - امتناع امل�سجل عمدا عن حتديد ال�سخ�س امل�سوؤول .

2 - امتناع ال�سخ�س امل�سوؤول عمدا عن اإخطار الأمانة العامة واحل�سول على موافقتها 
على تعيني �سخ�س م�سوؤول اآخر خالل مدة تغيبه ملدة تزيد على )90( ت�سعني يوما .

3 - امتناع ال�سخ�س امل�سوؤول عمدا عن احل�سور بناء على طلب الأمانة العامة .
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4 - الإفراج عن ال�سلعة النتقائية من امل�ستودع ال�سريبي دون �سداد ال�سريبة امل�ستحقة .

5 - امتناع املرخ�س له عمدا عن فح�س ال�سلع النتقائية عند تلقيها , وقبل اإيداعها 
اأو تخزينها بامل�ستودع ال�سريبي اأو عن املحافظة عليها .

6 - عدم اإم�ساك امل�سجل �سجالت ودفاتر حما�سبية منتظمة وفـــق اأحكـــام املادة )33( 
من هذا القانون .

�ساأنه عرقلة موظفـي  يكون من  امتناع  اأو  اإجراء  اأو  اأو عمل  ت�سرف  باأي  القيام   -  7
املقـــررة  اأو من ت�ستعـني بهـــم عــن القيــام بالخت�سا�ســـات واملهـــام  الأمانة العامة 

لهم مبوجب هذا القانون .

8 - المتناع عمدا عن تقدمي الإقرار ال�سريبي تطبيقا حلكـم املادة )29( مـــن هــذا 
القانون عن اأي فرتة �سريبية .

9 - ف�س اأو نزع الأختام اأو العالمات املميزة باملخالفة حلكم البند )1( من املادة )43( 
من هذا القانون .

وفـي حالة العود يجـــوز للمحكمـــة م�ساعفــة الغرامــة , وزيـــادة احلد الأق�سى املقرر قانونا 
لعقوبـــة ال�سجن مبا ل يجاوز ن�سف هذا احلد .

املــادة ) 55 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن )1( �سنة واحدة , ول تزيد على )3( ثالث �سنوات , وبغرامة 
ل تقل عن )5000( خم�سة اآلف ريال عماين , ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال 

عماين , اأو باإحدى هاتني العقوبتني , كل من ارتكب اأحد الأفعال الآتية :
1 - عدم اللتزام بحكم املادة )15( من هذا القانون .

2 - المتناع عمدا عن الت�سجيل لدى الأمانة العامة .

3 - المتنــاع عمـــدا عــن ت�سمني الإقرار ال�سريبــي البيانات احلقيقية لأنواع ال�سلع 
النتقائية اأو كمياتها اأو قيمتها اأو ال�سريبة امل�ستحقة عليها .

4 - تقدمي اإقرارات �سريبية اأو م�ستندات اأو �سجالت مزورة للتهرب من �سداد ال�سريبة 
كلها اأو جزء منها .
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5 - تعمد اإتالف اأو اإخفاء اأو التخل�س من اأي م�ستندات اأو �سجالت اأو ح�سابات اأو قوائم 
اأو غريها تطالب الأمانة العامة بتقدميها بالتطبيق لأحكام هذا القانون اإذا مت 
الإتالف اأو الإخفاء اأو التخل�س منها خالل )1( �سنة من تاريــخ ت�سلــم الإخطــار 

من الأمانة العامة .

وفـي حالة العود جـــاز للمحكمـــة م�ساعفــة الغرامــة , وزيـــادة احلد الأق�سى املقرر قانونا 
لعقوبـــة ال�سجن مبا ل يجاوز ن�سف هذا احلد .

املــادة ) 56 (

ل يجوز رفع الدعوى العمومية اأو اتخاذ اأي اإجراءات فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا 
القانون اإل بناء على طلب من الأمني العام .

ويجوز لالأمني العام الت�سالح فــي اجلرائـــم امل�ســـار اإليهـــا , وذلك قبل �ســدور حكــم بــات 
فـي الدعوى �سريطة �سداد مبلغ ل يقل عن �سعف احلد الأدنى , ول يزيد على �سعف احلد 

الأق�سى للغرامة املقررة للجرمية .
ويرتتب على الت�سالح انق�ساء الدعوى العمومية , واإلغاء ما يرتتب على قيامها من اآثار 

مبا فـي ذلك العقوبة املحكوم بها .

املــادة ) 57 (

حتدد الالئحة اجلزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على املخالف مبا فـي ذلك اإجراءات 
مبلغ  قيمتها  تتجاوز  األ  على   , توقيعها  اجلائز  الإدارية  الغرامة  ومقدار   , منها  التظلم 

)10000( ع�سرة اآلف ريال عماين .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/24

باإن�سـاء مركــز �سالمــة وجــودة الغــذاء 
بـــوزارة البلديـــات الإقليميــة ومــوارد امليــاه  

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون تنظيم اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 75/26 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/55 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة البلديــات الإقليميـــة 

والبيئة وموارد املياه ، واعتماد هيكلها التنظيمي ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/93 بتعديل اأ�سماء بع�ض الوزارات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ين�ســـــاأ بـــــوزارة البلديـــــات الإقليميـــة ومـــوارد امليــــاه مركـــــز مب�ستــــوى مديريـــة عامــة ي�سمــــــى 

"مركز �سالمة وجودة الغذاء " حتدد اخت�سا�ساته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية 

وموارد املياه .

املــادة الثانيــــة 

توؤول الخت�سا�سات املت�سلة ب�سالمة وجودة الغذاء الواردة فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية 

واللوائح ال�سارية اإلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه .

ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه الخت�سا�سات املقررة لروؤ�ساء اجلهات املخت�سة 

فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح املت�سلة ب�سالمة وجودة الغذاء .
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املــادة الثالثـــة 

ينقـــل اإلى وزارة البلديـــات الإقليمية ومـــوارد امليـــاه طبقا لحتياجاتهـــا املوظفــون الذيـــن 

يت�ســـل عملهـم ب�سالمة وجودة الغذاء من اجلهات املخت�سة بـذات اأو�ساعهم الوظيفـيــة ، 

كما تنقل اإلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه من اجلهات املخت�سة كافة املخ�س�سات 

واملوجودات واحلقوق واللتزامات ذات ال�سلة ب�سالمة وجودة الغذاء ، على اأن يتم حتديد 

اآلية النقل بالتن�سيق بني وزير البلديات الإقليمية وموارد املياه ، وروؤ�ساء اجلهات املخت�سة ، 

وذلك خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور هذا املر�سوم .

املــادة الرابعــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الخام�ســة

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

�سـدر فـي :   6  مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 13 مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/25

بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

يعني ال�سفري علي بن عبداللـه بن �سامل املحروقي ، �سفرينــا لدى جمهورية تنزانيا املتحدة ، 

�سفريا لنـــا فـــوق العـــادة ، ومفو�سا غيـــر مقيــــم لدى كــــل مـــن : جمهوريـــة القمر املتحدة ، 

وجمهورية زامبيا ، وجمهورية بوروندي .

�ملــادة �لثانيــــة 

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

�سـدر فـي :   6  مـن رجــــــــــب �سنــة 1440هـ

�ملـو�فــــق : 13 مـن مـــــــــار�س �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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وزارة الداخليــة
قرار وزاري 

رقـــــم 2019/44
ب�ساأن حتديد قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعايـة االنتخابية 

ا�ستنادا اإلى قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/58 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2015/108 ب�ساأن حتديد قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية 

االنتخابية النتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ، 
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل ب�ساأن قواعد وو�سائل واإجراءات ور�سوم الدعاية االنتخابية ، وفقا للملحق املرفق .

املــادة الثانيــــة

يلغى القـــرار الوزاري رقم 2015/108 امل�ســار اإليـه ، كما يلغى كل ما يخالف امللحق املرفق ، 
اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :   5  مـن رجــــــــــــب 1440هـ
املوافـــــق : 12 مـن مـــــــــــار�س 2019م

حمـود بن في�سـل البو�سعيـدي
                                                                                          وزيــــــــــر الداخليــــــــــــــة
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ملحـــق بالقرار الـوزاري رقم 2019/44
 ب�سـاأن قواعـد وو�سائـل واإجـراءات ور�سـوم الدعايـة االنتخابيـة 

اأوال : اللوحـــات االإعالنيـــة : 
يقدم طلب تركيب اللوحات االإعالنية اإلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية ،    1

مرفقا به املواد والعبارات املراد ت�سمينها فـي اللوحة ، وموافقة البلدية املخت�سة 
على ال�سكل املقرتح للوحة ، على اأن يرفق بالطلب اإي�سال �سداد ر�سم الدعاية 

االنتخابية .

يوقع املر�سح تعهدا برتكيب اللوحات االإعالنية ح�سب املوا�سفات واال�سرتاطات    2
الفنية املو�سوعة من قبل البلدية املخت�سة ، وتعهدا باإزالتها على نفقته اخلا�سة 

قبل )24( اأربع وع�سرين �ساعة من اليوم املحدد للت�سويت .

على جلنـــة االنتخابــــات فـي الوالية البت فـي طلب تركيــب اللوحــات االإعالنية    3
فــي مــدة ال تتجـــاوز )5( خم�ســـة اأيـــام من تاريخ تقدميـــه مع حتديــد املواقـــع 

التي تركب فـيها تلك اللوحات . 

يقت�سر تركيب اللوحــات االإعالنيــة للمر�سح فـي نطاق الوالية املرت�ســـح عنها .   4

حتدد عدد اللوحات االإعالنية لكل مر�سح مبا ال يزيد على )15( خم�س ع�سرة لوحة .   5

ال�سخ�سية    6 املر�سح  �سورة  على  االإعالنية  اللوحة  فـي  والعبارات  املواد  تقت�سر 
وا�سمه كامال وعنوانه و�سريته الذاتية وموؤهالته العلمية والعملية املثبتة من 
اجلهات املخت�سة ، وروؤيتـه خلدمـة الوالية   اإن رغب   فـي حدود االخت�سا�سات 

املقررة قانونا .

يجب اأن يتنا�سب حجم االإعالن املقرتح مع حجم اللوحة االإعالنية واملوا�سفات    7
واال�سرتاطات الفنية املو�سوعة من قبل البلدية املخت�سة .

يلتزم املر�سح برتكيب اللوحات االإعالنية فـي املواقع املحددة .   8

يحظر تركيب اللوحات االإعالنية على اأر�سفة امل�ساة اأو فـي اأماكن جترب امل�ساة    9
على اخلروج من تلك االأر�سفــة اأو فـي اأعلى اجل�ســور واأعمدة االإنارة والدوارات 

وجزرها وخمارجها .
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يجـــب اأال تقـــل امل�سافـــة بــــني حافة كل لوحة اإعالنيـــة وبدايــــة كتــــف الطريــــق    10

عن )3م( ثالثة اأمتار . 

يجــــب تركيب اللوحات االإعالنية على م�سافـــة ال تقــل عــن )100م( مائــة متــر    11

قبل التقاطعات والدوارات ، وعلى م�سافة ال تقل عن)250م( مائتني وخم�سني 

مرتا قبل التقاطعات الرئي�سية ، �سريطة اأال حتجب الروؤية واأن تكون االإ�ساءة 

من االأعلى اإلى االأ�سفل . 

يلتزم املر�سح باالتفاق مع ال�سركات امل�ستغلة للمن�سات االإعالنية فـي ال�سوارع    12

العامة فـي حال رغبته فـي ا�ستئجارها .

ثانيا : ن�ســر املــواد االإعالنيــة )املطبوعـــات( : 

يقـــدم طلــــب ن�ســــر املواد االإعالنية )املطبوعــات( اإلى رئي�س جلنـــة االنتخابـــات    1

فـي الواليـــة ، مرفقــا بـــه ال�سكــــل املقتــرح للمطبوعة وم�سمون املـــواد والعبـــارات 

املراد اإعالنها .

نفقته    2 على  )املطبوعات(  االإعالنية  املواد  كافة  باإزالة  تعهدا  املر�سح  يوقع 

اخلا�سة قبل )24( اأربع وع�سرين �ساعة من اليوم املحدد للت�سويت .

يجب على جلنة االنتخابات فـي الوالية البت فـي طلب ن�سر املواد االإعالنية    3

)املطبوعات( فـي مدة ال تتجاوز )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدميه . 

تقت�سر املواد االإعالنية )املطبوعات( على �سورة املر�سح وا�سمه كامال وعنوانه    4

 ، املخت�سة  اجلهات  من  املثبتة  والعملية  العلمية  وموؤهالته  الذاتية  و�سريته 

وروؤيته خلدمة الوالية   اإن رغب   فـي حدود االخت�سا�ســات املقررة قانونا .

يحظــــر و�ســــع املـــــواد االإعالنيــــة )املطبوعـــــات( اأو اأي نــــوع مـــن اأنــــواع الكتابــــة    5

اأو الر�سوم اأو ال�سور على املركبات بكافة اأنواعها . 
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ثالثا : ن�ســر االإعالنــات فـي ال�سحــف املحليــة : 

اإلى رئي�س جلنة االنتخابات    1 يقدم طلب ن�سر االإعالنات فـي ال�سحف املحلية 

فـي الوالية . 

يجـــب على جلنــــة االنتخابـــــات فـي الواليــة البت فـي طلـــب ن�ســـر االإعالنـــات    2

فـي ال�سحف املحلية فـي مدة ال تتجاوز )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدميه . 

يتحمل املر�سح تكلفة االإعالن الراغب فـي ن�سره وامل�سوؤولية عن حمتواه .   3

ونبـذة    4 و�سورته  املر�سح  ا�سم  على  املحلية  ال�سحف  فـي  االإعالن  ن�سر  يقت�سر 

تعريفـية عنه وعن روؤيته خلدمــة الوالية   اإن رغب   فـي حـدود االخت�سا�ســات 

املقررة قانونا .

رابعا : ن�ســر االإعالنــات فـي و�سائــل االت�ســاالت : 

يجوز للمر�سح ن�سر االإعالنات فـي و�سائل االت�ساالت االآتية : 

الر�سائل االإلكرتونية الق�سرية والو�سائط االإلكرتونية بالهاتف املتنقل .   1

ال�سبكـــــــة العامليـــة للمعلومــات )االإنرتنت( .   2

و�سائــــل االإعــــالم اخلا�ســـة املرئيـــــة وامل�سموعــــة .   3

ويكون الن�سر فـي تلك الو�سائل وفق االآتي : 

يقــــدم طلـــب الن�ســــر فــــي و�سائــــل االت�ساالت اإلـــى رئيــــ�س جلنــــة االنتخابــــات    1

فـي الوالية ، وعلى اللجنة البت فـي الطلب فـي مدة ال تتجاوز )5( خم�سة 

اأيام من تاريخ تقدميه . 

يتحمل املر�سح تكلفة االإعالن الراغب فـي ن�سره ، وامل�سوؤولية عن حمتواه .   2

يقت�ســر ن�ســر االإعــالن فـي و�سائـــل االت�ساالت علــى ا�ســـم املر�ســح و�سورتـــه    3

ونبذة تعريفـيـة عنــه وعن روؤيته خلدمة الواليـــة   اإن رغـــب   فـي حــــدود 

االخت�سا�ســات املقررة قانونا .
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خام�سا : االلتقـــاء بالناخبـــني : 

يقدم طلب االلتقاء بالناخبني اإلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية قبل    1

)7( �سبعة اأيام على االأقل من موعد عقد اللقاء ، على اأن تكون هذه اللقاءات 

فردية لكل مر�سح .

يجـــب علــــى جلنـــة االنتخابات فـي الوالية البت فـي طلب االلتقاء بالناخبني    2

فـي مدة ال تتجاوز )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدميه . 

للمر�سح االلتقاء بالناخبــني فــــــي مقــــار االأنديـــة وجمعيــات املــراأة العمانيــة    3

بعد موافقة اجلهــة املخت�ســة بالنــادي اأو اجلمعية على ذلك وحتديــد االأيـــام 

املقرتحة للقاء الناخبني .

للمر�سح احلق فـي اقرتاح مكان عام لاللتقاء بالناخبني كاملجال�س العامة .    4

اإذا    5 اإلى رئي�س جلنة االنتخابات فـي الوالية  يجب على املر�سح تقدمي طلب 

رغب فـي تغيري مكان اأو تاريخ اللقاء املقرتح ، على اأن يتم البت فـي الطلب 

فـي مدة ال تتجاوز )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدميه .

يتعني اأن يكون حديث املر�سح فـي اأثناء االلتقاء بالناخبني فـي اإطار الدعاية    6

االنتخابية .

يحظر ا�ستخدام مكربات ال�سوت اخلارجية .   7

�ساد�سا : قواعد عامـــة  : 

يجب التقيد بالفرتة امل�سموح بها للقيام بالدعاية االنتخابية ، والتي تبداأ    1

من تاريخ اإعالن القوائم النهائية للمر�سحني ، على اأن تتوقف جميع و�سائل 

الدعاية االنتخابية الواردة فـي هذا امللحق قبل )24( اأربع وع�سرين �ساعة 

من اليوم املحدد للت�سويت ، وتعترب ممار�سة اأي �سكل اأو و�سيلة من الدعاية 

االنتخابية خمالفة للقانون اإذا ما متت خارج املدة القانونية .
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يجـــوز للمر�ســح التعاقــــد مع املوؤ�س�ســـات وال�سركــــات املتخ�س�ســـة لت�سميــم    2
متطلبات دعايته االنتخابية .

يكون متويـــل الدعايـــة االنتخابية عن طريق املر�سح �سخ�سيـــا ، وال ي�سمـــح    3
بغري ذلك اأيا كان م�سدره . 

جتــب مراعــاة املحافظة على املظهــر العــام عند ممار�ســـة الدعايـــة االنتخابيــة    4
وجلهــات االخت�ســـا�س احلــــق فـي اإ�ســــــدار قـــرار باإزالــــة اأي لوحــــة اإعالنيـــة 
اأو اأي و�سيلة من و�سائل الدعاية االنتخابية عند ثبوت اأي خمالفة ترد دون 

احلاجة اإلى اإنذار املر�سح ، مع اإلزامه بتحمل م�ساريف االإزالة .

حتظر ممار�ســــة الدعاية االنتخابية فـي جميـــع مباين واإحرامــــات املوؤ�س�ســــات    5
واجلهات احلكومية وامل�ساجد .

يحظــر علـــى النقابــــات واجلمعيــــات واالأنديـــة دعـــم الدعايــــــة االنتخابيـــة    6
باأي �سورة كانت .

يحظر على املر�سح   خالل قيامه بالدعاية االنتخابية ولقائه بالناخبني      7
اأن يقـدم اأو يعــد بتقديــــم هدايــــا اأو تربعــــات اأو م�ساعدات نقديــــة اأو عينيـــة 
اأو غيـــر ذلك مــــن املنافــــع ل�سخـــ�س طبيعــــي اأو اعتبـــاري ب�ســـــورة مبا�ســـــرة 

اأو بوا�سطــة الغيـــر .

يحظر ا�ستخـــدام ال�سعـــارات للموؤ�س�ســــات وال�سركــــات اخلا�ســــة فــــي الدعايــة    8
االنتخابية .

يجب اأال يخرج املر�سح عند ممار�سة دعايته االنتخابية عن التعريف بنف�سه    9
وعــــن االخت�سا�سات املقــررة قانونا ، وال يجوز اأن تت�سمـــن و�سائـــل دعايتـــه 
االنتخابية وعودا اأو برامج تخرج عن دور ع�سو املجل�س ومهامه و�سالحياته .

ال يجوز ا�ستخدام �سعار الدولة الر�سمي اأو علمها اأو اأحد ال�سعارات احلكومية    10
اأو االإ�ســــارات والرمــــوز الدينيـــة اأو التاريخيــة اأو القبليـــة اأو اأ�سمـــاء اأو �ســـــور 

ال�سخ�سيات العامة فـي و�سائل الدعاية االنتخابية .
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يجــب اأن تكــون بيانــات و�سائــل الدعايـــة االنتخابيـــة مطبوعة بلغـــة عربيــة    11

وا�سحة واأال تت�سمن عبارات اأو �سورا اأو رموزا تخل بالنظام العام .

يحظر على املر�سح القيام باأي دعاية انتخابية تنطوي على خــــداع الناخبني    12

اأو التدليــــ�س عليهــــم اأو ا�ستخــــدام اأ�سلــــوب التجريــح اأو الت�سهيـــر باملر�سحــــني 

االآخرين . 

يحظر االعتداء على و�سائــل الدعايـــة االنتخابيـــة امل�سموح بها بــــاأي ت�ســـرف    13

كان �سواء بال�سطب اأو التمزيق اأو غري ذلك .

�سابعا : ر�سوم الدعاية االنتخابية : 

يحـــدد مبلغ وقدره )100ر .ع( مائـــة ريال عمانـــي كر�ســـم للدعايـــة االنتخابيــة لكــل 

مر�ســـح عن كافة و�سائل الدعاية االنتخابية ، ويودع فـي ح�ساب وزارة الداخلية .

ثامنا : التاأمــني علـى الدعايــة االنتخابيــة : 

يحــدد مبلـــغ وقـــدره )150ر.ع( مائـــة وخم�ســون ريـــاال عمانيـــا تـــودع فـــي ح�ســــاب 

البلدية املخت�ســـة كتاأمــــني على الدعاية االنتخابيـة ، وت�سلــــم ن�سخـــة من اإي�ســــال 

االإيداع اإلى البلدية املخت�سة ، وترفــــق ن�سخــــة اأخرى مع الطلب املقدم اإلى جلنة 

االنتخابات فـي الواليـــة ، وي�ستــرد املبلـــغ فـي حال اإزالة و�سائل الدعاية االنتخابية 

قبل اليوم املحدد للت�سويت .
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الهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك
قــرار

رقــم 2019/82
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 
واإلى نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 ، 

واإلى الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار رقم 2011/404 ، 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

واإلى موافقة وزارة املالية ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 
امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سدر فـي :   4  مـن رجــــــــــب 1440هـ
املوافــــق : 11 مـن مـــــــــار�ض 2019م

د. �سعيـد بن خمي�ض بن جمعـة الكعـبـي
                                                                     رئيـــ�س جمل�س اإدارة

                                                                         الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك  
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام
 الئحـة �سـوؤون املوظفـني بالهيئـة العامـة حلمايـة امل�ستهـلك

املــادة ) 1( 
ي�ستبدل بن�سو�س املواد )66 ، 68 ، 70 ، 107( من الئحــة �ســوؤون املوظفـني بالهيئـــة العامـــة 

حلماية امل�ستهلك ، امل�سار اإليها ، الن�سو�س االآتية : 

املــادة ) 66 (

خم�سة   )%  75( بن�سبة  ال�سفر  بدل  للتدريب  اأو  ر�سمية  مهمة  فـي  املوفد  املوظف  مينح 
و�سبعني فـي املائـــة من البــدل املقـــرر عند االإيفـــاد فـــي مهمة ر�سمية ، اأو للتدريب خـــارج 
ال�سلطنـــة اإذا تكفلـــت جهـــة غيـــر عمانيـــة بال�سكـــن ، وبن�سبة )50 %( خم�سني فـي املائـة ، 

اإذا كان االإيفـاد فـي مهمة ر�سمية ، اأو للتدريب داخل ال�سلطنة .

املــادة ) 68 (

ال�سفـــر  ا�ستخــــدم و�سيلـــة خا�ســـة فـي  اإذا   ، ال�سفــر نقدا  املوظـف مقابـل تذاكــر  ي�ستحـق 
داخــل ال�سلطنة .

املــادة ) 70 (

تكون درجة ال�سفر امل�ستحقة للموظفـني وفقا لالآتي : 
اأ - درجة رجال االأعمال : رئي�س الهيئة ، ونائب الرئي�س ، و�ساغلي وظائف م�ست�سار ، 

اأو خبري ، اأو مدير عام ، اأو من فـي حكمهم .
الدرجـــــة ال�سياحيــــة : ل�ساغلي الوظائف االأخرى . ب - 

وحتدد درجة �سفر املوظف املعني بطريق التعاقد وفقا الأحكام العقد املربم معه .

املــادة ) 107 (

ي�سرف للموظف الذي تنتهي خدمته الأي �سبب من االأ�سباب بدل نقدي عن ر�سيد اإجازاته 
 ، �سنتني   )2( ا�ستحقاق  اأق�سى  بحد  انتهاء خدمته  تاريخ  له حتى  امل�ستحقة  االعتيادية 
فاإذا كان عدم ح�سوله على اإجازاته راجعا مل�سلحة العمل ي�سرف له البدل النقدي عن كامل 

ر�سيده . 
وي�سرف البدل النقدي على اأ�سا�س راتبه الذي يتقا�ساه عند تركه اخلدمة .

املــادة ) 2 (
ي�ستبدل بعبارة )ملرة واحدة( الواردة فـي الفقرة االأولى من املادة )113( من الئحة �سوؤون 

املوظفـني بالهيئة العامة حلماية امل�ستهلك امل�سار اإليها ، عبارة )ثالث مرات( .
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املــادة ) 3 (
ي�ستبــدل بنــ�ص البنـــد )1( من املـــادة )192( مـــن الئحـــة �ســوؤون املوظفـــني بالهيئـــة العامــــة 

حلماية امل�ستهلك ، امل�سار اليها ، الن�ص االآتي : 
اإذا قلت مدة خدمته عن )5( خم�ص �سنوات ما مل يكن انتهاء خدمته ب�سبب الوفاة ،   -

اأو عدم اللياقة ال�سحية ، اأو اإلغاء الوظيفة .
املــادة ) 4 (

 ت�ستبدل بعبارة ")150( كيلومرتا " الواردة فـي البند )3( من امللحق رقم )2( من الئحة 
مائتني   )250(" عبارة   ، اإليها  امل�سار  امل�ستهلك  حلماية  العامة  بالهيئة  املوظفـني  �سوؤون 

وخم�سني كيلومرتا" .
املــادة ) 5 (

ي�ستبدل بن�سي البندين )4 ، 6( من امللحق رقــم )2( من الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة 
العامة حلماية امل�ستهلك امل�سار اليها ، الن�سان االآتيان : 

البند ) 4 (
- فـي حالة ا�ستخدام املوظف و�سيلة خا�سة لل�سفر داخل ال�سلطنة ، ي�ستحق �سرف قيمة 

التذكرة نقدا .
البند ) 6 (

- ي�سرف بدل ال�سفر بن�سبة )50 %( خم�سني فـي املائة اإذا تكفلت جهة غري عمانية بامل�سكن .
املــادة ) 6 (

ي�ستبدل بن�ص البند )3( من امللحق رقم )3( من الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة 
حلماية امل�ستهلك امل�سار اليها ، الن�ص االآتي : 

- ي�ســــرف بـــــدل ال�سفــــر للمهام الر�سميــة بن�سبــــة )75 %( خم�ســــة و�سبعــــني فـــي املائـــــــة 
فـي حالـــة تكفل جهة غري عمانية بامل�سكن .

املــادة ) 7 (
ي�ستبدل بن�ص البند )3( من امللحق رقم )4( من الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة 

حلماية امل�ستهلك امل�سار اليها ، الن�ص االآتي : 
- ي�ســـرف بـــدل التدريــــب بن�سبـــــة )75 %( خم�سـة و�سبعــــــني فـي املائـــة ، فـي حالـة تكفـل 

جهة غري عمانية بامل�سكن .
املــادة ) 8 (

يلغـى نــ�ص البنــد )4( من املـــادة )192( من الئحة �سوؤون املوظفـني بالهيئة العامة حلماية 
امل�ستهلك ، امل�سار اإليها .

-44-



اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

وزارة التجارة وال�صناعة
اإعـــــــــالن

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

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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)21( OM/P/2012/000167

)22(14/8/2012

)31(20100222 

)32(15/2/2010

)33( NO

جهاز �سمام .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل ب�سمام )1( ي�سم على االأقل جزئا واحدا مــن حافـــة اأنبـــوب )57(

3( لتاأمني فوهة بئر على �سكل �سجرة عيد امليالد )5( الإغالق منفذ اأنابيب )50(    2(

من فوهة البئر )5( . وفقا لالخرتاع فاإن واحدة على االأقل من اأجزاء حافة االأنبوب 

)2( ت�سم اأجهزة متكاملة )6a 6b 6 14 15( لت�سغيل وحدة ثانية )10( مركبة خارج 

ال�سمام )1( .

)71(Petroleum Technology Company AS

)72( Erling Kleppa

Magnar Tveiten

Oyvind Stokka

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

 - 2

)21(OM/P/2015/000338

)22(27/12/2015

)31(955516 /13

)32(  31/7/2013

)33(  US

تركيبات ت�ستمل على غبار فرن ووال�ستونيت وطرق ال�ستخدامها فـي تكوينات جوفية .)54(

تتعلق التج�سيدات بعمليات التثبيت باالأ�سمنت وب�سكل اأكرث حتديدا فـي جت�سيدات)57(
وطرق  ووال�ستونيـت  فــرن  غبــار  علــى  ت�ستــمل  لل�ســك  قابلــة  برتكيبــات  معينــة 
ال�ستخدامها فـي تكوينات جوفية . يك�سف اأحد التج�سيدات عن طريقة للتثبيت 
باالأ�سمنـــت ت�ستمل على : توفـــري تركيبة )5( قابلة لل�سك ت�ستمل علـى غبار فرن 

وال�ستونيت وماء وال�سماح للرتكيبة القابلة لل�سك بال�سك .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES  INC

)72( CHATTERJI  Jiten

BRENNEIS  Darrell Chad

RODDY Craig Wayne

ADAMS Baya
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)21(OM/P/2013/000224

)22(9/12/2013

)31(s 2011/0195

)32(  17/3/2011

)33(MD

طريقة االإخطار عن م�سرتك م�ستقبل للمكاملة فـي غياب ر�سيد كافـي للطرف املتكلم .)54(
يتعلق االخرتاع احلايل بات�سال تليفوين وحتديدا بطرق االإخطار عن امل�سرتك )57(

امل�ستقبل للمكاملة فـي �سبكات االت�سال اأي فـي غياب ح�ساب دائن متاح للطرف املتكلم 
وميكن ا�ستخدامه فـي اأنظمة االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية املتنقلة احلالية مبا 
وغريها . فـي الطريقة يتم تزويد   GSM 3GSM 3G CDM WCDMA فيها
كل م�سرتك فـي ال�سبكة بفر�سة الو�سول اإلى ال�سبكة لالت�ساالت ال�سادرة ب�سرف 
النظر عن و�سع ح�سابه/ ح�سابها وبقبول االت�سال و/اأو ا�ستقبال ر�سائل امل�سرتك 
املتكلم دون احل�ساب الدائن املدفوع م�سبقا . ويت�سل امل�سرتك املتكلم برقم هاتف 
بــناءا  امل�سرتك امل�ستقبل للمكاملة ويحدد م�سغل امل�سرتك املتكلــم �سيولتـــه املاليـــة 
علـى بــدء ات�ســال بوا�سطــة امل�سرتك املتكلم الذي ال يكون لديه ح�ساب دائن متاح 
ال�سادر من خالل  االت�سال  توجيه  يتم  للمكاملة  امل�ستقبل  امل�سرتك  اإلى  الإر�ساله 
امل�سغل الذي يخدم امل�سرتك املتكلم اإلى خادم نقل ومتحكم وبناءا على اأمره يف�سل 
امل�سرتك املتكلم . يعالج اخلادم الناقل واملتحكم املعلومات الناجتة وي�سكل ات�سال 
عبور بوا�سطة ات�سال العبور من خالل امل�سغل الذي يخــدم امل�ستــرك املتكلــم يتــم 
حتويــل ات�ســال �سادر اإلى �سبكة امل�سغل الذي يخدم امل�سرتك امل�ستقبل للمكاملة فـي 
�سورة ات�سال معلومات يخطر باالت�سال املفقود . يتم اإن�ساء اإخطار ب�ساأن االت�سال 
املفقود للم�سرتك امل�ستقبل للمكاملة مما يقدم املعلومات حول امل�سرتك املتكلم ويتم 
قطع املعلومات بعد ا�ستقبالها بوا�سطة امل�سرتك امل�ستقبل للمكاملة . تتكون النتيجة 
الناجتة بوا�سطة الطريقة املطلوب حمايتها من زيادة موثوقية و�سهولة االت�سال 

بني امل�سرتكني فـي حالة غري منتظمة اأي بناءا على تع�سر امل�سرتك املتكلم .
)71(NICOLAESCU Gheorghe

)72( NICOLAESCU Gheorghe
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)21(OM/P/2016/000076

)22(14/3/2016

)31(61/879788

)32(  19/9/2013 

)33( US

حت�سني عملية ت�سكيل تغذية عمود انتزاع ال�سرتجاع مذيبات غنية/فقرية .)54(

ما يتم الك�سف عنه هو عبارة عن عمليـة حم�سنــة ال�سرتجـــاع مذيـــب م�ستخــدم )57(
ا�سرتجاع مذيب  نظام  املذكورة  العملية  تت�سمن   . مائع  تيار  الإزالة ملوثات من 
)10( يت�سمن عمود انتزاع مذيب غني/فقري )29( ، مرجل اإعادة غلي )50( مكثفا 
)36( وم�ستقبـــل مرجعـــات )38( حيــث اإن التح�ســني عبـارة عن املكان )46( لعــودة 

غــاز االنتزاع املكثف من م�ستقبل املرجعات .

)71(Dow Global Technologies LLC

 )72(LEISTER Jonathan W

DUGAS Ross E
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)21(OM/P/2015/000146

)22(8/6/2015

)31(61/ 735505

)32(10/12/2012

)33(US

فوالذيـــة )54( الأنابيــــب  الباقــــي  اخلدمـــة  وعمـــر  �سالمــــة  لتحديـــد  وجهـــاز  طريقـــة 
اأو�ستينيتية لوحدة اإعادة ت�سكيل .

طرق اختبار وجهاز الختبار �سالمة االأنابيب الفوالذية امل�ستخدمة فـي وحدات اإعادة )57(
درجـــة  ذات  اأخـــرى  تطبيقات  فـي  م�ستخدمة  اأخرى  وموا�سري  واأنابيب  الت�سكيل 
احلرارة العالية . ت�ستمل الطريقة على  خطوات اإر�سال اإ�سارتني كهرومغناطي�سيتني 
الت�سكيل  اإعادة  اأنبوب  فـي   F2 و   F1 خمتلف  تردد  منهما  كل  تت�سمن  جيبيتني 
ا�ستقبال اإ�سارة ا�ستجابة وحتليل ترددات تعديل بيني الإ�سارات اال�ستجابة امل�ستقبلة 

لتحديد حالة اأنبوب اإعادة الت�سكيل الفوالذي .

)71(ARCELORMITTAL INVESTIGACION Y DESARROLLO SL

)72(MASLEID Michael

TSVIK George

NIEMCZURA Zofia
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)21(OM/P/2015/000027

)22(28/1/2015

)31(61/681.236

)32(9/8/2012

)33(US

نظام الإنتاج وف�سل زيت .)54(

على )57( النظام  ي�ستمل   . زيت  وف�سل  الإنتاج  نظام  اإلى  موجه  احلايل  االخرتاع 
 )0.15M( تكوين يحمل زيت ومائع مائي منخف�ض امللوحة بقوة اأيونية اأقل من
ومبحتوى اإجمايل مواد �سلبة مذابة من )200( جزء باملليون اإلى )10000( جزء 
باملليون وحملول ملحي مبحتوى اإجمايل مواد �سلبة مذابة اأكرب من )10000( 
جزء باملليون ومزيل م�ستحلب. ي�ستمل النظام اأي�سا على اآلية الإدخال املائع املائي 
التكويــن  اآلية الإنتاج زيت وماء مــن  امللوحة فـي وتكوين حامل للزيت  منخف�ض 
بعد اإدخال املائع املائي منخف�ض امللوحة فـي التكوين واآلية ملالم�سة حملول امللحي 
ومزيل اال�ستحالب مع الزيت واملاء املنتجني من التكوين ولف�سل الزيت املنتج من 

املاء املنتج .

)71(SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ B V

 )72(JANSSEN Albert Joseph Hendrik

SUIJKERBUIJK Bartholomeus Marinus Josephus Maria
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)21(OM/P/2016/000242

)22(22/8/2016

)31(14/ 187544 

)32(24/2/2014

)33(US

طرق وموائع معاجلة بئر .)54(

بوا�سطـــة )57( بئـــر  معاجلة  مائع  تكوين  تت�سمــن  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
دمج مائع مائي عامل تزليج رابط ت�ساهمي ومادة تعديل ان�سيابية حتتــوي على 
األدهايد . عامل التزليج مرتبط ت�ساهميا يزيد لزوجة املائع . تت�سمن الطريقة 
معاجلة بئر باملائع الذي يبني اللزوجة الزائدة الذي يغري االألدهايد كيماويا بعد 
االرتباط الت�ساهمي وبالتايل يتم تكوين حم�ض وتقلــيل لزوجــة املائـــع املرتبــط 
ت�ساهميا نتيجة لتكوين احلم�ض . ميكن اأن يكون االألدهايد عبارة عن جليوك�سال 
والذي ي�سكل حم�ض اأوك�ساليــك يقوم بك�ســـر الرابــط الت�ساهمـــي . تتـــم �سياغـــة 
مائع معاجلة بئر مع مكونات تت�سمن مائع مائي وعامل تزليج ورابط ت�ساهمي 
مهياأ لربط عامل التزليج ت�ساهميا . املائع يت�سمن مادة تعديل ان�سيابية حتتوي 
على األدهايد . ميكن اأن يحتاج املائع اإلى مادة م�سافة لتاأجيل ارتباط االألدهايد 

ت�ساهميا .

)71(Baker Hughes Incorporated

 )72(SUN Hong

LI Leiming

LEGEMAH Magnus

QU Qi
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)21(OM/P/2016/000013

)22(21/1/2016

)31(61/ 856744

)32(21/7/2013

)33(US  

جهاز لتجميع املياه من الرطوبة اجلوية .)54(

مادة  )57( ي�سمل  اجلوية  الرطوبة  من  املياه  لتجميع  بجهاز  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
 )protection wall( جدار حماية )water absorbing material( ما�سة للمياه
وحاوية مياه )water container( . يكون جدار احلماية )protection wall( فـــي 
�ســكل م�سامـــي . ت�سنع املادة املا�ســة للمياه )water absorbing material(  من 
بوليمر )polymer( ح�سا�ض لدرجة احلرارة مع درجة حرارة ف�سل طور مت�سمنا 
 Poly )N-isopropylacrylamide( )PNIPAM( Poly )vinylphosphonate(
اإلخ عندما تكون درجة حرارته اأقل مـــن درجـــة حرارة ف�سل الطور يكون البوليمر 
)polymer( احل�سا�ض لدرجة احلرارة فـي حالة متميهة منتفخة م�سكال رابطة 
هيدروجني مع جزيئات املياه وذلك المت�سا�ض املياه من الهواء عندما تكون درجة 
 )polymer( حرارته اأعلى من درجة حرارة ف�سل الطور املذكورة يكون البوليمر
احل�سا�ض لدرجة احلرارة فـي حالة مزالة التميه متقل�سة م�سكال رابطة هيدروجني 
مع جزيئات بوليمر )polymer( ح�ســـا�ض لدرجـــة احلــرارة اآخر وذلك لطرد املياه 

. )water container( اإلى حاوية املياه

)71(THE PETROLEUM INSTITUTE

)72( Sara Mohamed  Rashed Saeed Aldhaheri

Fatima Mohamed Abdulaziz k. Alhameli

Saeed Mohd Salem Alhassan Alkhazraji
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)21(OM/P/2016/000061
)22(3/3/2016
)31(61/ 873714
)32(4/9/2013
)33(US

اأنظمة وطرق لتوليد الطاقة من اأ�سعة ال�سم�ض .)54(
مت تقدمي جممع عاك�ض لالأ�سعة ال�سم�سية solar reflector assembly لتوليد )57(

الطاقة generating energy من االأ�سعة ال�سم�سية  solar radiation . يتم تهيئة 
املجمع العاك�ض لالأ�سعة ال�سم�سية solar reflector assembly ليتم توظيفه على 
ج�سم داعم لل�سائل supporting body of liquid ليقوم بعك�ض االأ�سعة ال�سم�سية 
العاك�ض  للمجمع   .  solar collector ال�سم�سي  املجمع  على   solar radiation
 elongated tube اأنبوب ممدود solar reflector assembly لالأ�سعة ال�سم�سية
�سلبة  �سبه  مادة  ballast liquid م�سنوع من  �سائل  ثقل  يي�سر  داخلي  ذات جزء 
semi-rigid material وجزء م�سطح flat section يتم بناءه داخل جدار االأنبوب 
باجلزء   reflective material عاك�سة  مادة  ربط  يتم  االأنبوب.  بجدار  يرتبط  اأو 
 .  solar radiation ال�سم�ض  اأ�سعة  بعك�ض  لتقوم  االأنبوب  املذكور من جدار  امل�سطح 
axis of rotation موجه عمومــا ب�سكــل  اإن لالأنبوب املمدود حمور دوران  حيث 
موازي ل�سطح اجل�سم الداعم لل�سائل supporting body of liquid . من املمكن 
لالأنبوب املمدود elongated tube اأن يكون م�سوها ب�سكل مطاطي elastically اأو 
لدن plastically  من خالل تطبيق عزم دوران torque على طوله ، بحيث ت�سبح 
املتجهات العمودية normal vectors على ال�سطح امل�سطح flat-surface عند كل 

نهاية من االأنبوب  حماذية alignment لبع�سها البع�ض وب�سكل كبري .
)71(COMBINED POWER LLC dba HYPERLIGHT ENERGY

 )72(Erik E. Tang
John D. H. King

Nicholas A. Kramer
Kristofer J. Olsen
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)21(OM/P/2016/000164

)22(29/5/2016

)31(10 2013 224 460.6

)32(   28/11/2013

)33(DE

جهاز ربط .)54(

يتعلق االخرتاع بجهاز ربط )1( فـي بنية عار�سة مركزية مل�سرتك بناء )2( بني )57(
مكوين بناء )4( بها عار�ستي حافة على االأقل ) 10 11( وعار�سة مركزية على 
االأقل )12( تكون جمهزة بني عوار�ض احلافة )10 11( وعلى طرف متقاطع على 
االأقل )5 6( يربط م�سرتك البناء )2( حيث كل منها به حممل طرف متقاطع  
عند   )4  3( اخلا�ض  البناء  مكون  على   )6  5( املتقاطع  الطرف  حلمل   )17  16(
نهاياته اجلانبية )14 15( . يتمثل مو�سوع االخرتاع احلايل فـي توفري جهاز ربط 
جديد )1( يتم ت�سكيله بالتحديد موفر للحيز . يتم حل امل�سكلة باأن جهاز الربط 
املو�سوف فـي البداية )1( يكون به طرف متقاطع )5 6( به قطعتي طرف متقاطع 
على االأقل )7 8( تكون جمهزة على امتداد حمور طويل )9( بالطرف املتقاطع 
)5 6( وتكون جمهزة ب�سكل قابل لالإزاحة بالن�سبة لبع�سها البع�ض نحو املحور 

الطويل )9( بحيث يكون طول الطرف املتقاطع )7 8( متغري .

)71(MAURER SOHNE ENGINEERING GMBH & CO. KG

 )72(Christian BRAUN

-57-



اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

 - 11
)21(OM/P/2012/000156

)22(9/2/2015

طوق تغليف اآبار النفط التمددي احلراري .)54(

بئر )57( الأنبوب  مكمال  جزءا  ي�سكل  بحيث  تو�سيله  ميكن  اأنبوبي  ج�سم  هو  اجلهاز 
اأو �سطحيا  اأو غالفا و�سيطا  اأو مو�سال  اإما غالفا  اأو غازية والذي يكون  نفطية 
اأنبوبيا لالإنتاج  اأو �سلكا  اأو حقن  اإنتاج  اأو غالف  اأو غالفا خلفيا رابطا  اأو بطانة 
اأو ال�سلك االأنبوبي بوا�سطة  اأو احلقن . ويتم تو�سيل اجلهاز بني �سلك الغالف 
اإطار وحلقة وتدية م�سمارية تعمل كم�ستقبل . وعندما تقع تاأثريات نا�سئة عن 
�سغط اأو حرارة �سواء كانت هذه متال�سقة اأم غري متال�سقة فـي الغالف االأنبوبي 
م�سامري  بوا�سطة  مثبتة  و  �سلفا  م�سبوط  عزم  ذات  قناة  داخل  اجلهاز  يتقل�ض 
ق�ض وعندما يعمل اجلهاز فاإنه يحول دون حدوث التاأثريات التالية : انحراف 
جانبي)انبعاج( ين�سئ عن اأحمال �ساغطة زائدة تتولد بدورها عن متدد حراري اأو 
�سغط داخلي عندما يتم تثبيت االأنبوب عند الطرفني معا . حاالت الق�سورالناجت 
ارت�ساح  و  التداخل(   ( التوترية  اأو  الت�ساغطية  واالأحمال  االإجهاد احلراري  عن 
اأو  الزائد  االزدواج  عزم  ذات  واحلموالت  الدوري  التحميل  عن  الناجت  الو�سالت 
الت�سوه البال�ستيكي املو�سعي فـي املوقع الذي يثبت عنده كل من طرفـي االأنبوب .

تاآكل بال�ستيكي  �سديد  اأو  انبعاج  مت�ساغط ي�ستتبعه ت�سوه  اأيولري وهو  انبعاج 
نا�سئ عن الدوران فـي حال التثبيت عند كل من الطرفني . االنبعاج احللزوين 
اأو اللولبي فـي حال التثبيت عند كل من الطرفني . وباملثل فعندما يتاأثر ال�سلك 
ال�سلك  املكمل داخل  بانخفا�ض فـي درجة احلرارة ي�سمح موقع اجلهاز  امل�ستقبل 

لالأنبوب ال�سلب بالتقل�ض بدون التاأثريات ال�سلبية املدمرة املدرجة اأعاله .

)71(Vanguard Oil Tools Services Co. LLC

 )72(Mats Johansson
Borre Loviknes

Len Barton
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

98868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

. áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG øe äGôgƒéŸGh »∏◊G áYÉæ°U
 

 IQÉéà∏d áª°UÉ©dG QÉ¡fCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 239 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

100282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«é«∏ÿG äÉYGQódG ™«H
 

 IQÉéà∏d …ôéæÿG πaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 283 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   1 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
100294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. äÓØ◊G º«¶æJ , äÉfÉLô¡ŸG IQGOEGh º«¶æJ

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG è«∏ÿG OQGƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2177 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG §≤°ùe RƒeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 325 : Ü.Q 240 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   2 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdGh á«ë°üdG OGƒŸGh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 IQÉéà∏d á«dhódG …PGƒµdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dG ™«æ°üJ
 

 Ω.Ω.¢T á«ªbôdG áYÉÑ£∏d »ªbôdG ∫õæŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   3 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡àfÉ«°Uh á«£ØædG á°Sóæ¡∏d äGó©ŸGh ä’BÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T AGƒ¡dG ábÉW á«æ≤J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2298 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd IóFGôdG åMÉÑdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 285 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   4 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120428 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. πLQC’Gh øjó«dÉH ájÉæ©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe áYÉæ°U

 IQÉéà∏d »ÑgòdG ô°ü©dG ¿Gó«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 Ω.Ω.¢T ºYÉ£ª∏d ¿É£∏°S OGƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 510 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   5 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 
 IQÉéà∏d ájOÉÑdG ∫ÉMQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùJh ¬«`aôJ
 

 Ω.´.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh ôjƒ£à∏d á«æWƒdG §≤°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 511 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   6 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. …QÉ≤Y QÉªãà°SG

 
 Ω.´.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh áaÉ«°†∏d πeÉµàdG ¬cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉÑLƒdGh äÉHhô°ûŸG Ëó≤J
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »KQÉ◊G OƒªM áªWÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 563 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   7 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d á«Hô©dG IQƒ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1552 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG
 

 IQÉéà∏d á«æWƒdG §≤°ùe π«îf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   8 3/14/19   7:47 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏«°ü◊G ™FGhQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªŸG »ÑgòdG Qƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   9 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124779 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªŸG »ÑgòdG Qƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dG ™æ°U
 

 IQÉéà∏d ΩƒéædG ègh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   10 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. »FÉ°ùf ¢ùHÓe •É«N

 
 IQÉéà∏d Qƒ°ùdG ¢SGôLCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. √É«ŸG äÉfGõÿ (áÄaóàdG º¶f) ìÓ°UEGh Ö«côJ
 

 IóëàŸG Üô©∏H ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   11 3/11/19   9:43 AM

-69-



(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«bô°ûdG ¢SÉLôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«bô°ûdG ¢SÉLôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   12 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. õÑfl

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÉjÉ£©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G
 

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÉjÉ£©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   13 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125235 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. πcCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
 

 ´.´.Ω.¢T ádÓ°U øMÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG  ,  »``YÉæ£°U’G  Í``dGh  ƒ``ZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊Gh  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

. ( πHGƒàdG ) äÉ°ü∏°üdG , πÿG
 

 ´.´.Ω.¢T ádÓ°U øMÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   14 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. áJ’ƒcƒ°ûdG øe áYƒæ°üŸG äÉjƒ∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdG ™æ°U

 
 Ω.Ω.¢T ôjƒ£àdGh ∫ÉªYCÓd ÉeGQƒfÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 15 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh äÉ°ù°SDƒe
 

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG áYƒªéŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   15 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÉjÉ£©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J , á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ÉjGó¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ÉjGó¡dG

 
 á≤dCÉàŸG ™jQÉ°ûª∏d á«æ°Sƒ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   16 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »FÉ°ùf ¿ƒdÉ°Uh á«©«ÑW π«ªŒ äÉéàæe áYÉæ°U

 
 Iõ«ªàŸG ∫Éª÷G ¢VQCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1473 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæØdG ≥≤°ûdG
 

 Ω.Ω.¢T …QƒN ∫ÉÑbEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   17 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 
 á«dÉŸG äGQÉ°ûà°SÓd áãjó◊G ‹ÉãŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe
 

 Ω.Ω.¢T äGQÉªãà°SÓd áeó≤àŸG äÉHGƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1866 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   18 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. …ƒ«°SBG »MÉ«°S º©£e

 
 Ω.´.Ω.¢T á°ü÷G ôH ™éàæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 644 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. OƒbƒdG Ö°ûNh ºëØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T ∞«∏¨àdGh áÄÑ©à∏d ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   19 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG

 Ω.Ω.¢T ∞«∏¨àdGh áÄÑ©à∏d ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. OƒbƒdG Ö°ûNh ºëa
 

Ω.Ω.¢T ∞«∏¨àdGh áÄÑ©à∏d ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   20 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T äÉeóî∏d Oƒ°SC’G ÜódG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H
 

 IQÉéà∏d ¢†«HC’G È◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   21 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ‹ÉLQ ábÓM ¿ƒdÉ°U

 
 Ω.Ω.¢T á«æØdG äÉeóÿGh IQÉéà∏d ÜƒfGódG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ∫RÉæŸGh ÊÉÑŸG ∞«¶æJ
 

 IQÉéà∏d Iójó÷G AÉLôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   22 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ÉjÌdG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 91 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d …õfhÈdG QÉ«àN’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   23 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

 
 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ∫ÉªYCÓd QƒædG øFÉØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. É¡JÉ≤à°ûeh Qƒ£©dG áYÉæ°U
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 660 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   24 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóJ äÉeóN

 Ω.Ω.¢T êÉ◊G AÉ«Ÿ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG ô≤°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   25 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«H , É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H , É¡eRGƒdh ∞JGƒ¡dG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T ä’É°üJÓd ΩhhR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , áæjõdG äÉeõ∏à°ùeh ¿ƒHÉ°üdGh QƒîÑdGh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdGh äÉYÉ°ùdGh ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh

 
 IQÉéà∏d ó¡°ûdG áµ∏‡ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 892 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   26 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. øØ°ùdG áfÉ«°Uh í«∏°üJ

 
 Ω.Ω.¢T ¥ÉØJ’G ájGQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 723 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸGh äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ

 Ω.Ω.¢T äÉjÉÑ©∏d Oƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 143 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   27 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d …hGõ«°ûdG ó›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G ™æ°U
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   28 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126311 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. äÉ«dó«°üdG

 
 Ω.Ω.¢T AGô°†ÿG ¿ÉæÑd ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1020 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J , ™FÉ°†Ñ∏d ≥jƒ°ùàdGh èjhÎdGh äÉfÓYE’G
 

   Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d •ÉHôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 385 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   29 3/11/19   9:43 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÜÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1717 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°U äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ÒcQÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   1 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T øjƒªàdGh »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸGh ájòZCÓd ∫ƒ°üëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 2124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸGh ájòZC’Gh øjƒªàdG äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T øjƒªàdGh »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸGh ájòZCÓd ∫ƒ°üëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 2124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   2 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FÉ°üME’G ôjQÉ≤àdG áHÉàch »FÉ°üME’G π«∏ëàdG

 
 á«FÉ°üME’G äGQÉ°ûà°SÓd ¥ÉaB’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ
 

 Ω.Ω.¢T π«°ûdGh äÉjÉÑ©∏d IÒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 248 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   3 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. QGòfE’G º¶fh á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJ

 
 á«ÑgòdG IQÉæŸG AGƒ°VCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 2369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á∏°ù¨e
 

 Ω.Ω.¢T õ«ªŸG »µ∏ŸG ™éÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   4 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

 
 Ω.Ω.¢T ábÓë∏d πLôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ´GóHE’G ó«ªY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 129 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   5 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123956 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªŸG »ÑgòdG Qƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW äGOÉ«Y
 

 Ω.´.Ω.¢T á«Ñ£dG ™jQÉ°ûª∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   6 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûeh äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , áXƒÑdG äÓfi

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »Ñ«gƒdGh ÊGóª◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 2 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG ∫ÉªYCG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªŸG »ÑgòdG Qƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   7 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T , »côª÷G ¢ü«∏îàdG ÖJÉµe

 
 Ω.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°û∏d …ôª©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2250 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th »°UGô◊G ≈°ù«Y øH ⁄É°S øH ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1850 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   8 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. RÉ¨dGh §ØædG øY Ö«≤æàdG

 
 Ω.Ω.¢T RÉ¨dGh §ØædG äÉeóÿ »H »L »H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1032 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 ∫ÉªYCÓd ¥QRC’G ôFÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   9 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 ∞``««µJh á``ÄaóàdG  º`¶f ìÓ`°UEGh  Ö«`côJ ,  »`fÉÑª∏d ∞`«¶æàdG  ,  ó««°ûàdGh AÉæÑdG  ä’hÉ≤e

. á°TÉYEG h øjƒ“ , AGƒ¡dG
 

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ∫ƒ∏ë∏d ¿ÉjôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæŸG çÉKC’Gh äÉ°ThôØŸG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG è«∏ÿG º‚ Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   10 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. äÉ«dó«°üdG

 
 Ω.Ω.¢T OGhôdG á«dó«°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 714 : Ü. ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125446 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IóëàŸG óéŸG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   11 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ä’É°üJ’G äGó©e Ö«côJh äÉµÑ°ûdG áfÉ«°U

 
 á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d …ô¶æŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 900 : Ü.Q 9472 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™«Hh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«Hh QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H
. ájòMC’G ™«Hh äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ΩÉë°TƒH ¢SQÉa á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   12 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125628 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áaÉ«°†dG äƒ«H

 
 IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG á«fGQó°ùdG óªfi ΩCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á≤£æŸG ≥jôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 404 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   13 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. IOGó◊G ¢TQh

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G äGQÉµàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1499 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T äÓØ◊Gh øjƒªàdG äÉeóÿ ™FGôdG ΩÉ©£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 208 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   14 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á©Ñ°ùdG ∫ÉeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T äÓØ◊Gh øjƒªàdG äÉeóÿ ™FGôdG ΩÉ©£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 208 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   15 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQC’G

 
 Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG áMGƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. √É«e
 

 Ω.Ω.¢T ¿É£∏°S õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   16 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe , Iójó÷G äÉÑcôŸG ™«H , á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ù∏d Ωƒ«fÉà«J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 225 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. øë°ûdG äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T øë°ûdG äÉeóÿ AÉé«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1461 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   17 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊G ™æ°Uh ¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd Ωô≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCG ∞∏àîÃ ∞ëàdGh ÉjGó¡dG ™«Hh áJ’ƒcƒ°ûdG ™«Hh QƒgõdG ≥«°ùæJh ™«H

 Oƒ°SC’G è∏ãdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 314 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   18 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG Öàµe

 IQÉéàdGh á°Sóæ¡∏d »cREG ø°üM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 762 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjQ ádÉ°U
 

 áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d »∏gòdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 1371 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   19 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ájQÉîH á∏°ù¨e

 
 Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¥QRC’G Ú`ØdhódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U
 

 IQÉéà∏d äGôeÉ©dG ÜhQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 365 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   20 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊G , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T áª°UÉ©dG ¿õfl : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H
 

 IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢SGhÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 349 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   21 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d …È©dG QÉ«e ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 26 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN
 

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd õeôg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 782 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   22 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126292 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉ```«``dÉªµdG ™```«Hh á```«JƒaƒædGh Iõ```gÉ÷G ¢ùHÓŸGh É``¡YGƒfCÉH á``°ûªbC’Gh äÉ``Lƒ°ùæŸG IQÉ``Œ

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh
 

 IQÉéà∏d √óc øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 227 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh QƒgõdG ™«H
 

 IQÉéà∏d AÉcôH OGQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   23 3/11/19   12:34 PM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 
 äGAÉ°ûfE’Gh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd á«æWƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Éch
 

 áãjó◊G »ÑMôdG »∏Y øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 49.indd   24 3/11/19   12:34 PM

-111-



(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh ÖFÉ≤◊Gh π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 
 IQÉéà∏d ¢ù«Ñg ôeÉY º∏°ùe âæH ≈æe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. πHBG äÉéàæe ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh ™«H
 

 Ω.Ω.¢T äÉ«fhÎµdEÓd IQƒ£àŸG É«LƒdƒæµàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 651 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   1 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
102449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒªàdG IQÉŒ

 
 á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d π«àa : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 282 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ
 

 äÉfÓYE’Gh êÉàfEGh º«ª°üàd ºéædG Aƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 726 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2016/9/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   2 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106806 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á∏°ù¨e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢UÉæ°T êGƒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 ô¶àæŸG πÑ≤à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   3 3/13/19   11:36 AM

-114-



(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 
 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd √Écô°Th ¿Ó¡L ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ìÓ°UEG , äÉcôfi äGP πcÉ«g ≈∏Y É¡Ñ«cÎd äGQƒ°ü≤ŸG É¡«`a ÉÃ áªª°üŸG ´GóHE’G Ö«côJ
. äÉcôëŸG äGP äÉHô©dG πcÉ«g ìÓ°UEGh Ö«côJ , äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh

 
 äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©∏d õeôg êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 498 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   4 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEG

 
 äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©∏d õeôg êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 498 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121385 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEG á°TQh
 

 áãjó◊G äÉeóî∏d RhÒ`ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326 : Ü.Q 11 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   5 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 
 á∏eÉ°ûdG ±Ó°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 áãjó◊G ôµ°ùdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 646 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   6 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. ºëa

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG AGô°SEG ƒHCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÓéŸGh ∞ë°üdGh Iójó÷G Öàµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áæWÉÑdG ∫Éª°T ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 171 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   7 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. §FÉM ¥Qhh äÉfÉgódG ™«H

 
 IQÉéà∏d »©aÉ«dG ÜôdGóÑY ø°ùM øH ™aÉj á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh Qƒ£©dG ™«H
 

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG RhQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 484 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   8 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Iõ«ªàŸG πeC’G IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

. Égójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOC’G

 IQÉéà∏d á«°SÉŸG áæjóŸG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 514 : Ü.Q 303 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   9 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 Iõ¡LC’G áfÉ«°Uh ìÓ°UEG , Üƒ°SÉë∏d á«`aô£dG äGó©ŸGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

. á›óŸG ¢UGôbC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG ìÓ°UEG πª°ûj á«fhÎµdE’G

 IQÉéà∏d ≈£eG  ìhô°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

124492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 óeÉ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 41 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   10 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒdG Ëó≤J

 
 Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d óªMCGh Ö«æe á∏°ù∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125028 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉædGh á«FGƒ¡dG äÉLGQódG IQÉŒ
 

 IQÉéà∏d á«°†ØdG á«bóæÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 17 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   11 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. (äÉ«dó«°üdG) á«f’ó«°üdG OGƒª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 á«ŸÉ©dG ºµFGhO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d ¿ƒµdG êÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   12 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d √Écô°Th »°SQÉØdG ó«©°S øH óªfi øH ¢ù«ªN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125550 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. …ÈdG π≤ædG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d √Écô°Th »°SQÉØdG ó«©°S øH óªfi øH ¢ù«ªN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   13 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. Ö«∏©àdGh áÄÑ©àdG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d √Écô°Th »°SQÉØdG ó«©°S øH óªfi øH ¢ù«ªN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125597 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG
 

 Ω.´.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ¥OÉæØ∏d ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2031 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   14 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdGh á«fóŸGh ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 
 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd øFGóŸGh ¿hó∏N øHG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2187 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 º«``ª°üJh äÉ«```›ôH á```fÉ«°U , …ô°†◊Gh …QÉª©ŸG §«£îàdGh ¿OÉ©ŸG á°Sóæg äGQÉ°ûà°SG
. »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ á£°ûfCG , ™bGƒŸG äÉëØ°U

 
 Ω.Ω.¢T IôªK : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2187 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   15 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ¢ù«ª°T øH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ( äÉ«dó«°üdG) á«f’ó«°üdG OGƒª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÖJƒY …QGôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   16 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ÒZ ‹ÉYCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ÉjÉ£©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   17 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ájò¨àdG Ωƒ∏Y äGQÉ°ûà°SG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õ«ªàŸG êPƒªædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 144 : Ü.Q 516 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG óYÉ≤e ó«éæJ
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Oƒ°SC’G ≥ÑFõdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1094 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   18 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ´GóHE’G π«gÉ°ùJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ™«£≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 668 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   19 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸGh á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«Hh ájòMC’G ™«H

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

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe
 

 ¬FÉcô°Th ôWÉ°ûdG óªfi ø°ùfi øH ódÉN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   20 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 AÉ°†«ÑdG ¿É°ù∏«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«``ªéàdG äGô```°†ëà°ùeh Qƒ`£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. Qƒ£Yh QƒîH , QƒîÑ∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh

 ¢SÓ«d ájÉµM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 46 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   21 3/13/19   11:36 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ≈°ù«Y ìÓ°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 420 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126651 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N h π«°üØJ
 

 á∏eÉµàŸG hÉæ°S êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat43.indd   22 3/14/19   7:18 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
93075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ÚJÉ°ùØdG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3113 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e ™«H , ïHÉ£ŸG äÉeõ∏à°ùeh Ωƒ«fƒŸC’G IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T ïHÉ£ŸG äÉeõ∏à°ùeh Ωƒ«æŸC’G IQÉéàd »`Ø«`Ø©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 292 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   1 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdÉH á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ÉcQÉe QÉgRCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 IQÉéà∏d áaò◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   2 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¿Éæ°SC’G Ö£d ΩOCG õcôe

 IQÉéà∏d áaò◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OhQh ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ≥FGó◊G áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 317 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   3 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh äÉjƒ∏◊Gh QƒgõdG ™«H

 IQÉéà∏d áflÉ°ûdG Oƒ∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 141 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. AÉ°ùf π«ªŒ

 ∫ÉªYCÓd Ωƒã∏c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   4 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. RQCG

 ô°ùj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (äÉHhô°ûŸGh πcC’G) ≈¡≤e

 IQÉéà∏d AÉë£ÑdG ¥ô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   5 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ∫ÉªYCÓd IQƒHÉÿG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 11 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. ôFÉà°ùdG π«°üØJh ¢üb

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ∫ÉªYCÓd IQƒHÉÿG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 11 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   6 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fGƒ«◊G ±ÓYCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG ¥hô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏«≤ãdG äGó©ŸGh á«fóŸGh á«£ØædG á°Sóæ¡dGh AÉæÑdGh ó««°ûàdG äGó©eh ä’B’G OGÒà°SG

 ájõfhÈdG Qƒ°ùædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   7 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG IÒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T …ô°ü©dG ¿É«ÑdG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   8 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »°SÉŸG Qò÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á«ÑgòdG ô≤©dG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   9 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh Qƒ£©dGh QƒîÑdG ™«H

 »∏«µ°ûdG Oƒ©°ùe øH óªM øH ¿ƒgôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 523 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ≥«°†ŸG äƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 811 : Ü.Q 35 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   10 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ë°üdG äGhOC’Gh á«©«Ñ£dG QÉéMC’Gh •ÓÑdG ™«H

 Ω.Ω.¢T »°ù«FôdG ÖcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3386 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (AGô°†ÿG ∫õædG) áMGÎ°SG

 IQÉéà∏d »°TQÉ£dG »∏Y øH ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 294 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   11 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125669 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«dó«°U

 Ω.Ω.¢T â«fÓH á«dó«°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   12 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ¿É› §N ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 56 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh QƒgõdG ™«H

 IQÉéà∏d …ô≤°üdG ¿Éª≤d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   13 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ΩÉ©£dG π«°UƒJ äÉeóNh …ÈdG π≤ædG

 á«ŸÉ©dG á«à°ùLƒ∏dG π«°UƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3052 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùe ™«H

 IQÉéà∏d ÒÿG »°SGôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   14 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 , É``¡ª«°ù≤Jh äGQÉ```≤©dGh »°VGQC’G ™«Hh AGô```°T , äGQÉ``≤©dG ô``«LCÉJh IQGOEG , äGQÉ``≤©dG á```WÉ°Sh

. äÉµ∏àªŸGh äGOƒLƒŸG ÚªãJh º««≤J

 Ω.Ω.¢T QÉ≤©dG ¿GƒjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYC’G  ä’Échh »côª÷G ¢ü«∏îàdG  ÖJÉµeh á«MÓe ä’Éch
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµeh ájQÉéàdG

 Ω.Ω.¢T ájôëÑdGh á«MÓŸG äÉeóî∏d ádÓ°U ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1420 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat42.indd   15 3/13/19   11:34 AM
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏FÉ©dG OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 á«Hô©dG Iôjõ÷G ¢SCGQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1192 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ió¡dG ∫ÓX ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1756 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«≤«°SƒŸG äGhOC’Gh ä’BÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ájQÉéàdG äÉeóÿGh á«ŸÉ©dG ≈≤«°SƒŸG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 138 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 áãjó◊G AGô©°U AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 äÉØ∏°S  ÉjQƒ«dG  ™æ°U  ,  (á«FÉ«ª«chÎÑdG  äÉéàæŸG)  á«°SÉ°SC’G  ájƒ°†©dG  äÉjhÉª«µdG  ™æ°U
 , (ájƒ°†©dG Ióª°SC’G πª°ûJ) ΩÉÿG á«©«Ñ£dG Ωƒ«°SÉJƒÑdG ìÓeCGh ΩÉÿG »©«Ñ£dG äÉ°SƒØdG
 , »``àjÈµdG ∂```jÎ«ædG ¢†```eÉM , ∑ô````à«ædG ¢†```eÉM) á```«JhRC’G Ió````ª°SC’G äÉ````éàæe ™æ°U
. (ïdEG  , Ωƒ«°SÉJƒÑdG äGÎf , äÉàjÎ«ædG , Ωƒ«fƒeC’G äÉfƒHôc , Ωƒ«fƒeC’G ójQƒ∏c , É«fƒeC’G

 Ω.´.Ω.¢T OÉª°ù∏d ájóæ¡dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 äÉØ∏°S  ÉjQƒ«dG  ™æ°U  ,  (á«FÉ«ª«chÎÑdG  äÉéàæŸG)  á«°SÉ°SC’G  ájƒ°†©dG  äÉjhÉª«µdG  ™æ°U
 , (ájƒ°†©dG Ióª°SC’G πª°ûJ) ΩÉÿG á«©«Ñ£dG Ωƒ«°SÉJƒÑdG ìÓeCGh ΩÉÿG »©«Ñ£dG äÉ°SƒØdG
 , »``àjÈµdG ∂```jÎ«ædG ¢†```eÉM , ∑ô````à«ædG ¢†```eÉM) á```«JhRC’G Ió````ª°SC’G äÉ````éàæe ™æ°U
. (ïdEG  , Ωƒ«°SÉJƒÑdG äGÎf , äÉàjÎ«ædG , Ωƒ«fƒeC’G äÉfƒHôc , Ωƒ«fƒeC’G ójQƒ∏c , É«fƒeC’G

 Ω.´.Ω.¢T OÉª°ù∏d ájóæ¡dG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°Sh äÉjôØ°S

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«ŸÉ©dG QÉ°ùŸG √ÉŒG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1843 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG , Qƒ£©dGh QƒîÑ∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

 á«ÑgòdG ó«cQhC’G ábÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑ°SÉæŸG ¢ùHÓe ÒLCÉJh ™«H

 IQÉéà∏d ∞jQƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d Ö«ÑM ôØ©L âæjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ´QÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 122 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ájRÉÑª÷G á°VÉjôdG äGhOCG , Ö©∏dG äGhOCGh Ö©∏dG

 . OÓ«ŸG ó«Y Iôé°ûd áæjR , iôNCG

 QƒH Oƒªfi ∫ƒ°SQ óªfi ¿GôeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO 381260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ájRÉÑª÷G á°VÉjôdG äGhOCG , Ö©∏dG äGhOCGh Ö©∏dG 
 . OÓ«ŸG ó«Y Iôé°ûd áæjR , iôNCG

 QƒH Oƒªfi ∫ƒ°SQ óªfi ¿GôeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO 381260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH áªYóŸG Iõ¡LC’ÉH ºµëàdGh ∫É°üJÓd ΩGóîà°SÓd èeGÈdGh Iõ¡LC’G 
 Oó©dG , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh »Ä«ÑdGh ‹õæŸG (áÑbGôŸG) ó°Uô∏d Iõ¡LCG , (IoT) AÉ«°TCÓd
 í«àJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôHh Iõ¡LCG , QGòfE’G RÉ¡L áÑbGôe áª¶fCG , øeC’G áÑbGôÃ á°UÉÿG
 (áÑbGôŸG) ó°UôdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ ±ó¡H Iõ¡LC’G ÚH É¡àcQÉ°ûeh äÉfÉ«ÑdG ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 , »∏NGódG ∫É°üJ’G OóYh äÉfÉ«ÑdG π«∏– Iõ¡LCG , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh »Ä«ÑdGh ‹õæŸG
, äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY πª©J äÉeƒ∏©ª∏d É¡JGòH áªFÉb Iõ¡LCG , ∫õæª∏d ‹B’G π«¨°ûàdG Iõ¡LCG

 áÑbGôe OóY , ábô°ùdG ó°V áª¶fCG Ö«côJ , ábô°ùdGh äÉbGÎN’G ó°V äGQGòfEG OóYh Iõ¡LCG
 Oó```©dGh Iõ```¡LC’G , á```jô°üÑdG Oó©dGh Iõ¡LC’G , á```«`aGôZƒJƒØdG Oó``©dGh Iõ``¡LC’G , ø``eC’G
 á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , IQƒ°üdGh äƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉYEGh ∫É°SQEGh π«é°ùàdÉH á°UÉÿG
 ≥aóJh  ∫É°SQEGh  π«ª–h  πjõæJh  º«¶æJh  π«é°ùJh  áæeGõeh  á∏eÉ©Ÿ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh
 ∫É°üJ’G  Iõ¡LCG  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉØ∏eh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdG  ¢VôYh  Ö©dh  ∫ÉÑ≤à°SGh
 èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdGh  äƒ°üdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQEG  Iõ¡LCG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  Qƒ°üdGh  äƒ°üdG  ∫É°SQE’
 äGQGòfE’G Iõ¡LCGh ácô◊G  QÉ©°ûà°SG Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE’G ∫ÉØbC’G ,  ¢SGôLC’G ,  Üƒ°SÉ◊G
 ,  äƒ°üdG  äGÈµeh  äÉØ°TÉµdGh  QÉ©°ûà°S’G  Iõ¡LCGh  QGòfE’G  Iõ¡LCGh  QÉ©°ûà°S’G  äGQGòfEGh
 øe øcÉ°ùŸG áÑbGôŸ ƒjó«`a äGÒeÉc , øeC’G äGÒeÉc , ƒjó«`ØdG π«é°ùàH áÑbGôŸG Iõ¡LCG
 ºµëàdGh áÑbGôª∏d ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájQÉéàdG ÊÉÑŸGh êQÉÿGh πNGódG
 ∫ÉÑ≤à°SG  Iõ¡LCGh  ƒjó«`ØdÉH  π«é°ùàdG  ,  ƒjó«`ØdG  ≥aóJ  Iõ¡LCG  ,  ó©H  øY ‹B’G  π«¨°ûàdGh
 ádÉªMh QGòfE’G RÉ¡L , á«∏«∏dG ájDhô∏d OóYh Iõ¡LCG , ÖjƒdG äGÒeÉc , äGÒeÉµdG , ƒjó«`ØdG
 πé°ùJh  ∞°ûµJ  »àdG  Iõ¡LC’G  ójóëàdÉHh  á«Ä«ÑdG  ôWÉîŸG  äÉØ°TÉc  ,  GÒeÉµdG  IóYÉbh
 , äGƒ°UC’Gh π≤æàdGh ácô◊Gh IQGô◊Gh QGÎME’G äÉLQOh áHƒWôdG iƒà°ùeh √É«ŸG OƒLh
 ∫É`````ØWC’G á````ÑbGôe Iõ````¡LCG , ø```eC’G AGƒ°VCG , á``≤∏¨ŸG á```«fƒjõ`Ø∏àdG ô``FGhódG äGÒeÉch OóY
 äGQGƒ°ù°ùcCG  äGõ«¡Œh  ™£b  ,  áØ«dC’G  äÉfGƒ«◊G  IógÉ°ûe  äGóMhh  áØ«dC’G  äÉfGƒ«◊Gh
 (áÑbGôŸG) ó°Uô∏d äÉ≤«Ñ£àdGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , áÑbGôŸG èeGôH , ÉgôcP ≥HÉ°ùdG ™FÉ°†Ñ∏d
 Úeóîà°ùª∏d í«àJ äÉ≤«Ñ£àdG èeGôHh èeGôH , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh »Ä«ÑdGh ‹õæŸG
 øe áØdDƒŸG (SDKs) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , º¡H ∫É°üJ’Gh øjôFGõdG ≈∏Y ±ô©àdG
 »àdG (APIs) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH äÉ¡LGh á«≤aGƒJh ΩGóîà°SGh ôjƒ£àd ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàJ »àdG äÉ©WÉ≤àdGh áª¶fC’Gh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G É¡eóîà°ùJ
 äÉYƒª› ,  ∫OÉÑàdG  äÉeóNh »HÉë°ùdG  øjõîàdG  ™e π°üàj  …òdGh  âfÎfE’Gh  ∫É°üJ’G
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG º°†J (SDKs) èeGÈdG ôjƒ£J
 Ωóîà°ùŸG Iõ¡LCÉH á≤∏©àŸG äÉ≤«Ñ£àdGh èeGÈdG AÉ°ûfE’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc
 èeGôH  ôjƒ£J  äGhOCG  º°†J  (SDKs)  èeGÈdG  ôjƒ£J  äÉYƒª›  ,  âfÎfE’ÉH  á∏°üàŸG
 èeGôH AÉ°ûfE’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôHh Üƒ°SÉ◊G
 õcGôeh ∫RÉæŸG áÑbGôe áª¶fCGh øeC’G áª¶fCGh ábô°ùdG ó°V ájÉª◊ÉH á≤∏©àe äÉ≤«Ñ£Jh
 áÑbGôe »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »Jƒ°üdG ôeC’Gh »°üî°ûdG ±ô©àdG èeGôH , πª©dG
 , á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LCGh äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY πª©J äÉeƒ∏©ª∏d É¡JGòH áªFÉb Iõ¡LCG

 . ó©H øY π«∏ëàdGh áÑbGôª∏d ôJƒ«Ñªc èeGôH

∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

121466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ä’É``°üJ’ÉH  º```µëàdGh  á``ÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ä’B’ÉH  ÊhÎµdE’G  ºµëàdG  áª¶fCG
 ƒjó«`ØdÉH  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  äÉéàæe  ,  ä’BÓd  á«∏«¨°ûàdG  áª¶fC’Gh  Ö«°SGƒ◊G  ÚH
 äÉÑcôŸG ™e ΩGóîà°SÓd áMÓŸG èeGôH , øeC’G áª¶fC’ á«fhÎµdE’G äÉfƒµŸG ójóëàdÉHh
 AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH ≥∏©àŸG ΩGóîà°SÓd á∏≤æàŸG ä’B’Gh á∏≤à°ùŸG äÉÑcôŸGh á«còdG
 á«còdG  äÉÑcôŸG  ¥É£fh  ™°Vh  áÑbGôeh  ™ÑàJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  (IoT)
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG  Iõ¡LC’G ™e ΩGóîà°SÓd á∏≤æàŸG  ä’B’Gh á∏≤à°ùŸG  äÉÑcôŸGh
 ∑ôëŸG AGOCG èeGôH ójóëàdÉHh Iõ¡LC’Gh äGó©ŸGh á«fhÎµdE’G áª¶fC’G , (IoT) AÉ«°TCÓd
 Iõ¡LC’G ™e ΩGóîà°SÓd á«cP á«ª«cÉæjO äGQÉ©°ûà°SGh èeGôHh äGQÉ©°ûà°S’G ™°Vh èeGôHh
 á«fhÎµdE’G  áÑbGôª∏d  á«dB’G  Iõ¡LC’G  ,  (IoT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ácô◊G äÉ©Ñààe , ájô°ùdG äGQÉÑîà°S’Gh ádOC’G ™ªL ±ó¡H ∞XƒJ »àdG É¡JGòH áªFÉ≤dG
 ≈∏Y  AGóJQEÓd  á∏HÉ≤dG  Ö«°SGƒ◊G  ,  AGóJQEÓd  á∏HÉ≤dG  ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  AGóJQEÓd  á∏HÉ≤dG
 äÉ°TÉ°T , á«còdG äGQÉ¶ædG πµ°T ≈∏Y AGóJQEÓd á∏HÉ≤dG Ö«°SGƒ◊  ,  á«còdG äÉYÉ°ùdG πµ°T
 ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ™e ΩGóîà°SÓd ä’É°üJ’G äÉYÉª°S , AGóJQEÓd á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdG ¢VôY
 ä’É°üJ’G áµÑ°T ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Iõ¡LCG hCG »∏NGódG ∫É°üJ’G áª¶fCGh ƒjOGôdG ä’É°üJGh

 . iôNC’G

 ∂fG , Ωƒc .9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/5/31 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 075113 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

121467 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 äGOGóeEGh ájƒ¡àdGh ∞«`ØéàdGh ójÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG
 . ¿GQó÷G ≈∏Y ≥∏©J »àdG AGƒ°VC’Gh AGƒ°VC’Gh áØ°TÉµdG AGƒ°VC’G , á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG

 ∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 (LED)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG  äÉeÉª°ü∏d  á«FÉHô¡µdG  í«HÉ°üŸG  ,  á«FÉHô¡µdG  í«HÉ°üŸG
 ≈∏Y πª©J »àdG IAÉ°VE’G äGóMh , ácôë∏d ∞°TÉc ™e IAÉ°VE’G äGóMh , IAÉ°VE’G äGóMh
 ´É£≤fEG óæY ¿ÉeCÓd á∏jóÑdG IAÉ°VE’G ójóëàdÉHh á«FÉHô¡µdG IAÉ°VE’G äGóMh , ájQÉ£ÑdG
 í«JÉØe  ,  ¿GQó÷G  ≈∏Y  ≥∏©ŸG  ìÉÑ°üª∏d  á∏eÉ◊G  IAÉ°VE’G  äGóMh  ,  »FÉHô¡µdG  QÉ«àdG
 á«FÉæãdG  äÉeÉª°ü∏d  äGóMƒdG  ójóëàdÉHh  IAÉ°VE’G  áª¶fCG  ,  IAÉ°VE’ÉH  ºµëàdG  ,  IAÉ°VE’G
 äÉÑ«côJ ójóëàdÉHh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG , ∑Ó°SC’Gh ábÉ£dG äGOGóeEGh (LED) Aƒ°†∏d áãYÉÑdG
 äGóMh ,  á«∏«∏dG  á«FÉHô¡µdG  AGƒ°VC’G  ,  ∞≤°SC’G  AGƒ°VCG  ™£b ,  ∞≤°SC’G  AGƒ°VCG  ,  IAÉ°VE’G
 IAÉ°VE’G  äÉ≤«Ñ£J  »`a  ΩGóîà°SÓd  (LED)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG  IAÉ°VE’G  äÉeÉª°U
 IAÉ°VE’G  äÉeÉª°U  äGóMh  ,  ájQÉª©ŸG  á°Sóæ¡dGh  øµ°ùdGh  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdGh  ¢Vô©∏d
 áeóîà°ùŸG  AGƒ°VC’G  ,  á«LQÉÿGh  á«∏NGódG  IAÉ°VEÓd  (LED)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG
 πª©J  »àdG  ádƒªëŸG  í«HÉ°üŸG  ,  ÊÉÑŸG  øe  iôNCG  ΩÉ°ùbCGh  ÜGƒHC’Gh  êGQOC’G  IAÉ°VEG  »`a
 , iôNCG IAÉ°VEG  QOÉ°üe ôaƒàJ ’ å«M í£°SC’G ≈∏Y É¡©°Vh øµÁ »àdGh äÉjQÉ£ÑdG ≈∏Y
 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈∏Y πª©J »àdG IAÉ°VE’G äGóMh , IóY äÉeGóîà°SÓd ádƒªëŸG AGƒ°VC’G
 , É¡JGõ«¡Œh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈∏Y πª©J á«LQÉÿGh á«∏NGódG IAÉ°VE’G äGóMh ójóëàdÉHh
 , áégƒàŸG á```«FÉHô¡µdG í«HÉ°üŸG äGóMh , ¿GQó````÷G ≈∏Y ≥````∏©J »```àdG AGƒ```°VC’G , AGƒ``°VC’G
 äGó```Mh , Ió````Y äÉjƒà°ùe ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh ÖFGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G äGóMh
 äGóMh , á«FÉæãdG Aƒ°†dG äÉeÉª°U , äGôªŸGh äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe »`a ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G
 ™e èeóæJ »àdG IAÉ°VE’G äGóMh , Iô¨°üŸG AGƒ°VC’G í«HÉ°üe , IÈµŸG á«FÉHô¡µdG AGƒ°VC’G
 πª©dG  äÉMÉ°ùeh ¿RÉîŸGh øFGõî∏d IAÉ°VE’G ,  âæ°SQƒ∏ØdG  IAÉ°VEGh  »©«Ñ£dG QÉ¡ædG  Aƒ°V
 QÉ«àdG ´É£≤fG óæY ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G áª¶fCG , øFGõÿGh ±ƒaôdGh (ôFÉ¶◊G) áØ«≤°ùdGh

 . »FÉHô¡µdG

 ∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 …hQ , 3806 Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2018/5/31 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 075113 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 ôjƒ°üàdG ä’BG IóYÉb , IôµàÑŸG á«dB’G äÉÑcôŸG ójóëàdÉHh á«dB’G äÉÑcôŸG , ájÈdG äÉÑcôŸG 
 ´QPCGh  (äÉfRGƒŸG)  ä’OÉ©ŸG  ójóëàdÉHh  ájÈdG  äÉÑcôŸG  äGQGƒ°ù°ùcGh  ™£b  ,  äÉÑcôª∏d
 ô```jhóàdG ¢Shô```Jh QhÉ```ëŸGh ∫õ```jódG ÒZh ∫õjódG äÉcôfih äÉ`côëŸG á``eõMCGh π``«°UƒàdG
 π°SÓ°Sh äÓé©dGh Ú£dG äÉ«bGhh ÜGƒHC’G äÉ°SGhOh »eÉeC’G êÉLõdGh ¬«LƒàdG äGóMhh

 . äÉHô©dG , ácô◊G πbGƒfh äGó°üŸGh äGQÉWE’G

∂fG , Ωƒc .9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/5/31 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 075113 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

121470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 IQGOEG , äÉfÉ«ÑdG ™ªL , äÉfÉ«ÑdG IQGOEG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
 ƒjó«`ØdG  π«∏–h  ™«ªŒh  ï°ùfh  π«é°ùJ  áæª°†àe  äÉeóN  ,  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  IóYÉb
 øY  åëÑdG  äÉ«∏ªY  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒb  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  º«¶æJh  ™«ªŒ  ,  äƒ°üdGh
 øY ä’É°üJ’G äÉfÉ«H óYGƒ≤H ∑GÎ°T’G äÉeóN , øjôNBÓd áÑ°SƒëŸG äÉØ∏ŸG »`a äÉfÉ«ÑdG

 . ºFGô÷G ™æeh áeÓ°ùdG ∫ƒM Úeóîà°ùŸG á«YƒJ õjõ©J , ó©H
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/8/16 : 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

 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M
(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

121471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™```∏°ùdGh  á```«cÓ¡à°S’G  äÉ````«fhÎµdE’G  ä’É````›  »````a  á`````FõéàdÉH  ™````«ÑdG  ô```LÉàe  äÉ`eóN
 ô````LÉàe äÉ````eóN , ájô°üÑ©ª°ùdG äGó©ŸGh á````ÑbGôŸGh øeC’G äGó``©eh á````eÉ©dG á«cÓ¡à°S’G

 . øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™FÉ°†ÑdG øe á©°SGh áYƒª› áæª°†àŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/5/31 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 075113 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 äƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdG πjƒ– , á``«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN
 ƒ````jó«`ØdGh äÉ```fÉ«ÑdGh äƒ``°üdGh π```FÉ°SôdG πjƒ– , §``FÉ°SƒdG IOó``©àŸG äÉ``Ø∏ŸGh ƒ``jó«`ØdGh
 äÉeóN ,  åÑdG  äÉeóN ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN ,  á«ŸÉY  ä’É°üJG  áµÑ°T  ∫ÓN øe Qƒ°üdGh
 ä’É°üJG äÉeóN , ∞JÉ¡dG ÈY ƒjó«`ØdÉH ∫É°üJ’G äÉeóN , ƒjó«`ØdG á£°SGƒH ä’É°üJ’G
 ,  âfÎfE’G  ÈY  äƒ°üdÉH  ∫É°üJ’G  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  äÉfÉ«ÑdG  ≥aóJ  ,  äÉfÉ«ÑdGh  äƒ°üdG

 . ôcòdG á≤HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG Ëó≤J

 ∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

121473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,  ∑GÎ°T’ÉH  ƒjó«`ØdG  π«é°ùJ  äÉeóN  ,  ƒjó«`ØdG  π«é°ùJh  »Jƒ°üdG  π«é°ùàdG  äÉeóN
 (∞«°TQC’G äÉeƒ∏©e É¡«`a ÉÃ) á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒàd á«fhÎµdE’G áÑàµŸG äÉeóN
 á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’Gh  í°üædG  äÉeóN  ,  ƒjó«`ØdG  ÈY  hCG/h  á«Jƒ°U  äÉeƒ∏©e  πµ°T  ≈∏Y

 . ÉgôcP ≥Ñ°S »àdG äÉeóÿÉH
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fG , Ωƒc .9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/8/16 : 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

 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M
(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

121475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ™e É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe º°†J  »àdG  (PaaS) áeóîc äÉ°üæŸG  äÉeóN
 á```eóîc è````eGÈdG äÉ```eóN ,  »``dB’G  π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG  áÑbGôŸG  áª¶fCG
 ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fCG ™e ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS)
 äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  á¡LGh  èeGôH  º°†J  »àdG  áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  ,  ‹B’G  π«¨°ûàdGh
 áeóîc äÉ°üæŸG äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fC’ (API)
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áÑbGôeh π«°UƒJ »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (PaaS)
 èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d
 á∏°üàŸG á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉM
 »`a  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉM  èeGôH  º°†J  »àdG  (PaaS)  áeóîc  äÉ°üæŸG  äÉeóN  ,  áµÑ°ûdÉH
 äÉeóN  ,  (IoT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°û∏d  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  áÑbGôeh  π«°UƒJ
 IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  äÉeóN  ,  áµÑ°ûdÉH  á∏°üàŸG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
 »àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Iõ¡LCG  IQGOEGh  π«°UƒJh  π«¨°ûJh  èeOh  áÑbGôŸ  èeGôH  º°†J  »àdGh(ASP)
 á∏°üàŸG  á«còdG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ójóëàdÉHh  »Jƒ°üdG  ºµëàdÉH  πª©J
 , äÉbô°ùdG áëaÉµeh á«æeC’G èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J , É«Jƒ°U É¡H ºµëàdG øµ‡ »àdGh É«HÉë°S

alamat38.indd   9 3/13/19   11:38 AM

-163-



(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 º```¡©e π````°UGƒàdGh ¢UÉî°TC’G ≈∏Y ±ô©àdÉH Úeóîà°ùª∏d í`ª°ùJ »àdG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J
 Ò`aƒJ  ójóëàdÉH  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  á«Jƒ°üdG  ôeGhCÓd  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  ÜÉÑdG  ≈∏Y
 ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG  áÑbGôŸG  áª¶fCG  »`a É¡eGóîà°S’ á«æ≤J º°†j ÊhÎµdEG  ™bƒe
 øµ“ á«æ≤J º°†J á«fhÎµdEG áHGƒH Ò`aƒJ ójóëàdÉH Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh
 π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fCG ™e ó©H øY πYÉØàdG øe Úeóîà°ùŸG
 QÉ¡XEGh  π«é°ùàd  πjõæà∏d  á∏HÉb  èeGôH  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  Ò`aƒJ  ,  ‹B’G
 âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  π«∏–h ácQÉ°ûeh  øjõîJh
 º«ª°üJ , äÉfÉ«ÑdG π≤fh IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGÈd (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 øjõîàd ÊhÎµdEG ™bƒe áaÉ°†à°SG , Üƒ°SÉ◊G èeGôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG ôjƒ£Jh
 áª¶fCG áÑbGôe , ó©H øY ∫É°üJ’G ≥jôW øY Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG áÑbGôe , É«fhÎµdEG äÉfÉ«ÑdG
 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ , ó©H øY ∫É°üJ’G á£°SGƒH GÒeÉµdG
 ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G §FÉ°Sƒ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG ,  »HÉë°ùdG π«é°ùàdGh øjõîàdG
 ºFÉb  ≥«Ñ£J  Iô°TÉÑe  §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG  äÉfÉ«Hh  äƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG
 Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG  ácQÉ°ûe  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  πjõæà∏d  πHÉb  ÒZh  âfÎfE’G  ≈∏Y
 ,  äÉfÉ«ÑdG  ácQÉ°ûe  øe  Úeóîà°ùŸG  øµ“  á«æ≤J  º°†J  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  á«µÑ°T  áÄ«H
 QÉ¡XEGh π«é°ùàd πjõæà∏d á∏HÉb ÒZh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y èeGôH âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ
 , »æØdG ºYódG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ºYO äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ácQÉ°ûeh øjõîJh

 . ôcòdG á≤HÉ°S äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóN

 ∂fG , Ωƒc .9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H
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121476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 áÑbGôŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóN , ∫RÉæŸG øeCGh áÑbGôŸG äÉeóN
 ,  ájQÉéàdGh  á«æµ°ùdG  äGQÉ≤©∏d  á«æeC’G  äÉeóÿGh  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  ,  ∫RÉæŸG  øeCGh
 äÉeƒ∏©ŸGh í°üædGh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ºFGô÷G ™æeh øeC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 á≤∏©àe äÉeƒ∏©e º°†j ÊhÎµdEG  ™bƒe Ò`aƒJ  ,  ∫RÉæŸG  øeCGh  áÑbGôŸG  äÉeóîH á≤∏©àŸG

 . ºFGô÷G ™æeh øeC’ÉH

 ∂fG , Ωƒc.9 ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94301 ¬jG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/16 : 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
 , 2018/2/27 : á```````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 074492 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(»µjÉeÉ÷G : á``````jƒdhC’G ó`````∏H

125387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,  á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
 πª©d iôNCG  äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T ,  ¬cGƒØdG  ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG  øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe
 ÒZ GÒ`a IƒdC’G Ühô°ûe , ájRÉ¨dG √É«ŸG Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe , ájRÉZ √É«e , äÉHhô°ûŸG
 äGô°†ëà°ùe , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ á«¡°û∏d á–Éa äÉHhô°ûe , ‹ƒëµdG
 ÒZ äÓ«àcƒc , ‹ƒëc ÒZ ìÉØJ Ò°üY , Í∏dG π°üe äÉHhô°ûe , äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd
 äÉ°UÓN , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d ≥«MÉ°ùe , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi ¢UGôbCG , á«dƒëc
 , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd
 Ö```æY ô```«°üY , π«Ñ‚R IÒH , π````«Ñ‚R á````©L , »````dƒëc ÒZ ¬```cGƒa ÜGô°T , ¬```cGƒa ôFÉ°üY
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 , ¬cGƒa Ò°üY , ájôJGƒJ äÉHhô°ûe , π°ù©dG É¡°SÉ°SCG á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ôªfl ÒZ
 Ò©°T IÒH , É«ã«∏dG AÉe , á°VÉfƒª«d , QGOhÉ÷G ÜƒÑM øe ô°†fi ‹ƒëc ÒZ Ühô°ûe
 ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG Ö«∏M , (Ühô°ûe) Rƒ∏dG Ö«∏M , (â∏e) âÑæe Ò©°T AÉe , (â∏e) âÑæe
 , á«fó©ŸG √É«ŸG Ò°†ëàd äGô°†ëà°ùe , (äÉHhô°ûe) á«fó©e √É«e , (‹ƒëc ÒZ Ühô°ûe)
 ô````«Z ¬````cGƒa äÉ°UÓN , á«dƒëc ÒZ äÉ```Hhô°ûe , ‹ƒëc ÒZ ¬cGƒa ≥FÉMQ , ÖæY Ò°üY
 , π°ù©dG É¡°SÉ°SCG á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe , á«dƒëc
 ÒZ Ühô°ûe) ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG Ö«∏M , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi ¢UGôbCG , Rƒ∏dG ÜGô°T
 Êó©e AÉe , (‹ƒëc ÒZ Ühô°ûe) ÆÉ°ûØdG ÜGô°T , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d ≥«MÉ°ùe , (‹ƒëc
 πª©d õcôe á¡cÉa Ò°üY , (äÉHhô°ûe) äÉHô°T , GOƒ°üdG AÉe , (äÉHhô°ûe) äÉHô°T , QGƒa
 , (™«HÉæ«dG AÉe) á«ë°üdG Üô°ûdG √É«e , GOÉfƒª«∏dG πª©d õcôe á¡cÉa Ò°üY , äÉHhô°ûŸG
 á«©«ÑW √É«e , É«ã«∏dG AÉe , (äÉHhô°ûe) äGhGô°†N Ò°üY , (äÉHhô°ûe) ºWÉªW Ò°üY
 . Í∏dG π°üe äÉHhô°ûe , (™«HÉæ«dG AÉe) á«ë°üdG Üô°ûdG √É«e , (äÉHhô°ûe) √É«e , IQGƒa

 áJ’ƒcƒ°ûdGh äÉjƒ∏ë∏d π«àH ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11383 ¢VÉjôdG , 197 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

125565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

 , á÷É©ŸG ÒZh ΩÉÿG QhòÑdGh ÜƒÑ◊G , äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh á«YGQõdG äÉéàæŸG 
 OGƒ````ŸG , á```«◊G äÉ````fGƒ«◊G , á````«©«Ñ£dG Qƒ```gõdGh äÉJÉÑædG , á````LRÉ£dG QÉ```°†ÿGh ¬cGƒØdG
 , êRÉ£dG äƒàdG , Qóæª°ûdG , áLRÉ£dG ∫ƒ≤ÑdG , Ò©°ûdG , â∏ŸG Ò©°T , äÉfGƒ«ë∏d á«FGò¨dG
 á◊É°üdG ΩÉ¶©dG ,áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G äÉHhô°ûe , áLRÉ£dG äÉ«°†ª◊G , áLRÉ£dG ¬cGƒØdG
 ∑Ó¡à°SÓd ádÉîædG ¢ùjôg , ádÉîædG , Ò`aÉ°ü©dG πcCG ,áØ«dC’G äÉfƒ«◊G »°üYh πcCÓd
 , (Ò¨°üdG ôé°ûdG) äGÒé°ûdG , äÉJÉÑædGh QƒgõdG äÓ«°üH , äÉfGƒ«◊G ∞∏Y , ÊGƒ«◊G
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 , (á```£∏°S) AÉHóæ¡dG , áLRÉ£dG ájÈdG AÉHóæ¡dG QhòL , AÉæà°ùµdG , á÷É©ŸG ÜƒÑ◊G QhòH
 Qƒ```°ûb , ΩÉÿG hÉcÉµdG ÜƒÑM , á«bQƒdG QÉ°†ÿG äÉ£∏°S , (áLRÉ£dG) á£∏°ùdG äGhGô°†N
 , ÜÓµdG âjƒµ°ùH , êRÉ£dG QÉ«ÿG , á«◊G äÉjô°û≤dG , ôëÑdG OGôL , óæ¡dG RƒL , óæ¡dG RƒL
 á`````jôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe , á````«bQƒdG á«dõæŸG ÜÉ°ûYC’G , ∂````ª°ùdG ó```«°üd »````M º```©W
 Öæ©dG , á÷É©ŸG Gƒæ«µdG , (ÜƒÑ◊G øe ΩÉ©W) ÜƒÑ◊G , ÊGƒ«◊Gh …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd
 , IQòdG ÜƒÑM , êRÉ£dG ¢ùÿG , êRÉ£dG ¢Só©dG , êRÉ£dG ¿ƒª«∏dG , êRÉ£dG çGôµdG , êRÉ£dG
 , á````LRÉ£dG ICÉªµdG , êRÉ```£dG ô£ØdG , √ô°üY ó©H Öæ©dG äÉØ∏fl Ò£≤Jh Òªîà∏d Ò©°ûdG
 , π°üÑdG , êRÉ```£dG ¿ƒàjõdG , âjõdG á``µ©c , ¿Éaƒ°ûdG , »◊G ôëÑdG í∏H , á«©«Ñ£dG QƒgõdG
 , Rô````µdG , øjô```àµædG ¥GQO , ¥GQódG , ñƒ`````ÿG , …ÈdG äƒàdG , ¢UÉLC’G , ∫É≤JÈdG , QÉ°†ÿG
 Qõ÷G , ¢ùÿG , ºWÉª£dG , hOÉcƒaC’G , êRÉ£dG πØ∏ØdG , ôªMC’G Qóæª°ûdG , ¢ùaGôµdG , …ƒ«µdG
 , AGô°†ÿG á«bQƒdG äGhGô°†ÿG , ÉWÉ£ÑdG , ±ƒØ∏ŸG , Ò¨°üdG ÖfôµdG , ¿ƒ«∏¡dG , ¢†«HC’G
 , Újõà∏d áeóîà°ùŸG áØØéŸG äÉJÉÑædG , äÉJÉÑædG , äÉJÉÑædG QhòL , Iƒ∏◊G ÉWÉ£ÑdG , ΩƒãdG
 , º°ùª°ùdG , ∫Éà°T’G , õ¡éŸG ÒZ RQC’G , ≥FGó◊G ófhGQ , á«◊G øLGhódG , QÉÑ°üdG äÉJÉÑf
 í````ª≤dG , á````÷É©ŸG ÒZ AGOƒ°ùdG á£æ◊G , ô````µ°ùdG Ö°üb , ≈°SƒµdG , ïfÉÑ°ùdG , »◊G QÉëŸG
 ΩGóîà°SÓd AÉ◊  øe É¡°SÉ°SCG  »àdG äÉéàæŸG , ÊGƒ«◊G  ∑Ó¡à°SÓd íª≤dG IQòH , ΩÉÿG
 , á«≤«≤◊G OÓ«ŸG ó«Y ôé°T , Ö°û©dG , Ö°ûÿG Öd ™æ°üd á«Ñ°ûÿG ≥FÉbôdG , á«£¨àdG »`a
 ≥«°ùæJ , á«©«Ñ£dG QƒgõdG ≥«°ùæJ , á«©«Ñ£dG QƒgõdG π«dÉcCG , á«YGQõdG äÉéàæŸGh QÉé°TC’G
 äÉ≤Ñ£dG , äÉfGƒ«◊G áeÉªbh ¢TGôa , äÉfGƒ«ë∏d ∞∏©dG , ÚjõàdG ¢VGôZC’ áØØéŸG QƒgõdG

. (á÷É©ŸG ÒZ) áLRÉ£dG äGô°ùµŸG , á«©«Ñ£dG á«Ñ°û©dG

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

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

2019/1/23 : 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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125567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
 . äÉHhô°ûŸG ™æ°üd á«dƒëc äGô°†ëà°ùe , (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe

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

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

2019/1/23 : 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

125682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  á«ÑàµŸG  ∫ÉªYC’G  ,  ∫ÉªYC’G  ≈∏Y  ±Gô°TE’G  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG
 ájÉYódGh áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG , ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ™Ñààdh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG »©FÉHh …Î°ûe á≤HÉ£Ÿ ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóîc ¿ÓYE’Gh
 ájÉYódG äÉfÉ«H π«∏ëàdh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG áeóNh ™jRƒJh IQGOE’h ¿ÓYE’Gh ájÉYódG AGOCG
 ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  AGOCG  Ú°ùëàdh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉfÉ«H  ôjQÉ≤J  OGóYE’h  ¿ÓYE’Gh
 äÉéàæŸG øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdG äÉeóN
 äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ,  äÉ©«ÑŸGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢VGôZC’  ó©H  øY ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ÈY
 á°UÉÿG  äÉ«dÉ©ØdG  ó≤Yh  º«¶æJ  ,  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  ≥jƒ°ùàdG  èjhôJ
 ájQÉŒ ¢VGôZC’  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ≈∏Y äÉeƒ°üN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G  ÚcQÉ°ûŸG  ∫ƒîJ  »àdG
 ∫ÓN øe øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG èjhôJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG á«éjhôJ hCG
 QÉ©°SC’G  áfQÉ≤e  äÉeƒ∏©eh  äÉfƒHƒµdGh  äÉeƒ°üÿG  ºFÉ°ùb  øª°†àJ  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ
 ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  ™∏°ù∏d  á°UÉÿG  ¢Vhô©dGh  äÉeƒ°üÿG  äÉeƒ∏©eh  ™∏°ùdG  º««≤Jh
 (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉeóÿG  ,  ICÉaÉµŸGh  õ«`ØëàdGh  A’ƒdG  èeGôH  äÉeóN
 äÉeóN , á°†ØîŸG ™∏°ùdG AGô°T á«∏ªY π«¡°ùJ ±ó¡H áFõéàdG QÉŒ ™e Úµ∏¡à°ùŸG ∫É°üJ’
 , äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ , âfÎfE’G ÈY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 Ú````H äÉcGô°ûdG π«¡°ùJ ó````jóëàdÉHh É¡d á````©HÉàdG ≥jƒ°ùàdG äÉcô°T äÉeóN , ∫ÉªYC’G çÉëHCG
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 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ≥jƒ°ùàdG äÓªëH ≥∏©àj Éª«`a QÉéàdGh É¡d á©HÉàdG äÉcô°ûdG
 ≥∏©àj Éª«`a äÉfÉ«ÑdG ôjQÉ≤J OGóYEGh äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ™ªL , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÓeÉ©eh
 ácô°Th  ácô°T  ÚH  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸGh  Úµ∏¡à°ùŸGh  äÉcô°ûdG  ÚH  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸÉH
 Úµ∏¡à°ùŸGh  äÉcô°ûdG  ÚH ájQÉéàdG  äÓeÉ©ª∏d  á∏eÉµdG  IóMƒŸG  IQGOE’Gh  ™ÑààdG  ,  iôNCG

 . (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y iôNCG ácô°Th ácô°T ÚH ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸGh

 ¢S.Ω.O.Ω É°ùµjQƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  1 : ºbQ ≥HÉW , ¢S.Ω.O.Ω  ∫ÉªYC’G õcôe , 3947 : º``bQ Ió```MƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 3 ¢ùµ∏Ñª«L ófBG …QÓjƒL ≈æÑe

2019/1/29 : 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

126123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 äÉ`eóN , …ƒ````∏ÿG ∞JÉ¡dG ä’É°üJG , ∞```JÉ¡dG äÉ``eóN , á``«µ∏°SÓdGh á``«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G
 , ájƒjó«`ØdG äGô“DƒŸG äÉeóN , »Jƒ°üdG ójÈdG äÉeóN , ó©H øY ∞JÉ¡dG ÈY äGô“DƒŸG
/∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈dEG á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G äÓ°Uh Ò`aƒJ
 , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈dEG Úeóîà°ùª∏d êƒdh/∫ƒ°Uh Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG êƒdƒdG
 ≈```dEG Ú````eóîà°ùª∏d êƒdh/∫ƒ°Uh Ò`aƒJ , äÉ````fÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG êƒ`dƒdG/∫ƒ```°UƒdG Ò`aƒJ
 åÑdG  ,  »YGPE’G  åÑdG  ,  äÓHÉµdG  ΩGóîà°SÉH  ÊƒjõØ∏àdG  åÑdG  ,  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G Ò`aƒJ , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG åH äÉeóN , ÊƒjõØ∏àdG
 IôaƒàŸG »Jƒ°üdG iƒàëŸGh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’Gh ƒjó«`ØdG ≈dEG êƒdƒdG/∫ƒ°Uƒ∏d
 ±É«dC’G äÉµÑ°T ≥jôW øY ä’É°üJ’G , âfÎfE’G ÈY Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG áeóN ÈY
 ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ£fi  ≥jôW  øY  ä’É°üJ’G  ,  ∞```JÉ¡dG  ≥``jôW  øY  ä’É°üJ’G  ,  ájô°üÑdG
 äÉ`eóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  IóYÉ°ùÃ  Qƒ°üdGh  πFÉ°SôdG  π≤f  ,  äÉ«bÈdG  ≥jôW  øY  ä’É°üJ’G
 ó```jÈdG  ,  (á````«µ∏°SÓdGh  á```«µ∏°ùdG  ä’É``°üJ’G  äÉ```eóN)  á«fhÎµdE’G  äGô°ûædG  äÉMƒd
 øe ÉgÒZ hCG ∞JÉ¡dGh ƒjOGôdG) ‹B’G AGóædG äÉeóN , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG/π≤f , ÊhÎµdE’G
 á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  äGó©e QÉéÄà°SG  ,  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  ,  (á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh

alamat38.indd   15 3/13/19   11:38 AM

-169-



(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Üƒ°SÉM  äÉµÑ°T  ≈dEG  âbƒdÉH  áHƒ°ùëŸG  êƒdƒdG  /∫ƒ°UƒdG  á«fÉµeEG  QÉéÄà°SG  ,  á«µ∏°SÓdGh
 å`````H  ,  ΩOƒ```ŸG  Iõ```¡LCG  ô````«LCÉJ  ,  ∞JGƒ¡dG  ÒLCÉJ  ,  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  Iõ¡LCG  QÉéÄà°SG  ,  á«ŸÉY
 ≈``∏Y á``°TOQódG ±ô```Z ô``«`aƒJ , á«ªbôdG äÉØ∏ŸG π≤f , »```µ∏°SÓdG å``ÑdG , á``«YÉæ°üdG QÉ```ªbC’G
 Ò`aƒJ  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉjóàæŸG  Ò`aƒJ  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG
 ¬«LƒJ äÉeóN , ∞JÉ¡dG á£°SGƒH ¥ƒ°ùàdG äÉeóÿ á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G äGƒæb
/∫ƒ°UƒdGh  Üƒ°SÉ◊G  ÈY  ∫É°üJ’G  äÉeóN  ,  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  π«°UƒJh
 , äÉHGƒÑdGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG iƒàfi ≈dEG êƒdƒdG/∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈dEG êƒdƒdG

 . ∞JÉ¡dG π«dO äÉeóN Ò`aƒJ , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG

 (´.Ω.¢T) á∏eÉµàŸG ä’É°üJÓd äGQÉeE’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ≥``HÉW , ΩÓ````°ùdG êô```H , »```HO »```a ΩÓ``YE’G á```æjóe , 502666 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 43 : ºbQ

2019/2/13 : 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

113333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 IÒÑµdG  äÉfÓYE’Gh  äÉ°SGôµdGh  ájQÉÑNE’G  äGô°ûædGh  äÉfÓYE’G  Gójó–h áYƒÑ£ŸG  OGƒŸG
 áYÉæ°Uh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùeh Ö£dGh áë°üdG ä’É› »`a äÉjGôdGh á«°SÉWô≤dGh

 . ájhOC’G

 ÜQƒc ΩhO ófG ÜQÉ°T ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08889 »````°SôLƒ```«f , ø```°ûjÉà°S ¢ShÉ````¡àjGh , ∞````jGQO ∑ô````«e ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 131 : Ü.Q 858 :Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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113643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’Gh Iƒ``¡≤dGh hÉ``cÉµdGh …É``°ûdGh Iƒ``¡≤dG
 , áJ’ƒcƒ°ûdG , iƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 Iô``````«ªÿG , Oƒ````°SC’G π````°ù©dGh πëædG π````°ùYh ôµ°ùdG , π`````cCÓd á```◊É°üdG á````é∏ãŸG äÉ````jƒ∏◊G

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh

 »æÑeƒc »°TÒg GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  17033 É«fÉØ∏°ùæH  ,  »°TÒg ,  ∞jGQO  ¬jG  ∫Éà°ùjôc  100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

115287 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ´ô°ü∏d IOÉ°†ŸG Gójó–h , …ô°ûÑdG ∫Éª©à°SÓd á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »L ¬jG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . ájó©ŸG ¢VGôeC’G êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 ÜQƒc ΩhO ófG ÜQÉ°T ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08889 »````°SôLƒ```«f , ø```°ûjÉà°S ¢ShÉ````¡àjGh , ∞````jGQO ∑ô````«e ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

117394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á```«YÉæ£°U’G Iƒ`````¡≤dGh hÉ```cÉµdGh …É``°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 , ¬J’ƒcƒ°ûdG , iƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 Iô````«ªÿG , Oƒ````°SC’G π````°ù©dGh π````ëædG π````°ùYh ô```µ°ùdG , π````cCÓd á````◊É°üdG á```é∏ãŸG äÉjƒ∏◊G

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh

 óà«ª«d ¬«c ƒj …QƒHOÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫G 2 30 »H ΩÉ¡éæ«eÒH , π«`ØfQƒH , Úd π«`ØfQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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118244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô````°†ëà°ùeh ƒ````ÑeÉ°ûdG  ´Gƒ````fCG  Gó```jó–h ¬```LÓ©Hh ô``©°ûdÉH  ájÉæ©dÉH  á°UÉÿG äÉÑcôŸG
 ó«©éàdG  äÓ£Ñeh  ºFGódG  ô©°ûdG  èjƒ“  äGô°†ëà°ùeh  áæjƒ∏Jh  á¨Ñ°Uh  ô©°ûdG  í«àØJ
 ô©°ûdG  äÉNÉîHh  ∞«£°ûJh  ∞«£∏J  äGô°†ëà°ùeh  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üJ  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZh
 ∞«`Ø°üJ  ™ª°Th  ô©°ûdG  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZh  ô©°ûdG  äGƒZQh  ô©°ûdG  íjô°ùJ  äGô°†ëà°ùeh

. ô©°ûdG äÉàÑãeh ô©°ûdG

 (ø°ûjQƒHQƒc hÉc º°SÉH É°†jCG ∫hGóJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc hÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ƒ«cƒW  ,  ƒc  -  √hƒ°ûJ  ,  Ωƒ°T  -1  ƒ°TÉHÉjÉc  »°TÉÑf  ƒ¡«f  ,  14-10  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

118245 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 í«àØJ äGô°†ëà°ùeh ƒÑeÉ°ûdG ´GƒfCG Gójó–h ¬LÓ©Hh ô©°ûdÉH ájÉæ©dÉH á°UÉÿG äÉÑcôŸG 
 ä’ƒ°ùZh ó«©éàdG äÓ£Ñeh ºFGódG ô©°ûdG èjƒ“ äGô°†ëà°ùeh áæjƒ∏Jh á¨Ñ°Uh ô©°ûdG
 ô©°ûdG  äÉNÉîHh  ô©°ûdG  ∞«£°ûJh  ∞«£∏J  äGô°†ëà°ùeh  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üJ  (ø°Tƒd)
 ∞«`Ø°üJ  ™ª°Th  ô©°ûdG  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZh  ô©°ûdG  äGƒZQh  ô©°ûdG  íjô°ùJ  äGô°†ëà°ùeh

 . ô©°ûdG äÉàÑãeh ô©°ûdG

 (ø°ûjQƒHQƒc hÉc º°SÉH É°†jCG ∫hGóJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc hÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ƒ«cƒW  ,  ƒc  -  √hƒ°ûJ  ,  Ωƒ°T  -1  ƒ°TÉHÉjÉc  »°TÉÑf  ƒ¡«f  ,  14-10  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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118246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 í«àØJ äGô°†ëà°ùeh ƒÑeÉ°ûdG ´GƒfCG Gójó–h ¬LÓ©Hh ô©°ûdÉH ájÉæ©dÉH á°UÉÿG äÉÑcôŸG
 ä’ƒ°ùZh ó«©éàdG äÓ£Ñeh ºFGódG ô©°ûdG èjƒ“ äGô°†ëà°ùeh áæjƒ∏Jh á¨Ñ°Uh ô©°ûdG
 ô````©°ûdG äÉ`````NÉîHh ô````©°ûdG ∞«£°ûJh ∞«£∏J äGô```°†ëà°ùeh ô```©°ûdG ∞``«`Ø°üJ (ø```°Tƒd)
 ∞«`Ø°üJ  ™ª°Th  ô©°ûdG  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZh  ô©°ûdG  äGƒZQh  ô©°ûdG  íjô°ùJ  äGô°†ëà°ùeh

 . ô©°ûdG äÉàÑãeh ô©°ûdG

 (ø°ûjQƒHQƒc hÉc º°SÉH É°†jCG ∫hGóJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc hÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ƒ«cƒW  ,  ƒc  -  √hƒ°ûJ  ,  Ωƒ°T  -1  ƒ°TÉHÉjÉc  »°TÉÑf  ƒ¡«f  ,  14-10  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

118247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 í«àØJ äGô°†ëà°ùeh ƒÑeÉ°ûdG ´GƒfCG Gójó–h ¬LÓ©Hh ô©°ûdÉH ájÉæ©dÉH á°UÉÿG äÉÑcôŸG 
 ä’ƒ°ùZh ó«©éàdG äÓ£Ñeh ºFGódG ô©°ûdG èjƒ“ äGô°†ëà°ùeh áæjƒ∏Jh á¨Ñ°Uh ô©°ûdG
 ô©°ûdG  äÉNÉîHh  ô©°ûdG  ∞«£°ûJh  ∞«£∏J  äGô°†ëà°ùeh  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üJ  (ø°Tƒd)
 ∞«`Ø°üJ  ™ª°Th  ô©°ûdG  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZh  ô©°ûdG  äGƒZQh  ô©°ûdG  íjô°ùJ  äGô°†ëà°ùeh

 . ô©°ûdG äÉàÑãeh ô©°ûdG

 (ø°ûjQƒHQƒc hÉc º°SÉH É°†jCG ∫hGóJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc hÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ƒ«cƒW  ,  ƒc  -  √hƒ°ûJ  ,  Ωƒ°T  -1  ƒ°TÉHÉjÉc  »°TÉÑf  ƒ¡«f  ,  14-10  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat38.indd   20 3/13/19   11:38 AM

-174-



(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . ΩGQhC’G äGOÉ°†e Gójó– , …ô°ûÑdG ∫Éª©à°SÓd á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe

 »L ¬jG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118619 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ≈∏Y  É¡dÉª©à°S’  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dC’G  èeGôH
 , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôH , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 äÉ```Ø∏e , πjõæà∏d á`````∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , Ö«°SGƒ◊ÉH á≤ë∏ŸG á«`aô£dG Iõ¡LC’G
 á```«Hƒ°SÉ◊G äÉ```«›ÈdG , π```jõæà∏d á∏HÉ≤dG á``«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG , π``jõæà∏d á``∏HÉ≤dG ƒ``jó«`ØdG
 ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e Iõ¡LCG  ,  »`aGôZƒJƒØdGh »Jƒ°üdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdG  iƒàfi ôjôëàd
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡°ùÑd øµÁ »àdG Ö«°SGƒ◊ÉH á≤ë∏ŸG á«`aô£dG Iõ¡LC’G , á«còdG äÉYÉ°ùdG
 , ó©H øY É¡∏≤fh »`aGôZƒJƒØdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdG iƒàfih »Jƒ°üdG iƒàëŸGh äÉfÉ«ÑdG
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ¢SCGôdG  ≈∏Y É¡°ùÑd  ºàj  »àdG  á«`aô£dG  Iõ¡LC’G  Gójó–h á«còdG  äGQÉ¶ædG

 . »°VGÎa’G ™bGƒdG áª¶fC’ ¢SCGQ äÉYÉª°S , ó©H øY É¡∏≤fh äÉfÉ«ÑdG

 óàª«d ≠fódƒg ÜhôZ »J ΩG ¿Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°Sh 802 , …Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g , ¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉÁÉc QõL , 1205-1 …Gh …Éc , ¿ÉÁÉc ófGôZ , OhQ

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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118620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ∫É› »`a ÜÉ©dC’G äÉ≤HÉ°ùeh á«ª«∏©àdG äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , ÖjQóàdG , º«∏©àdG
 á```«fhÎµdEG äGQƒ```°ûæe ô```«`aƒJ , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ Gójó–h ¬``«`aÎdG äÉeóN
 Ò`aƒJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ÒZ äÉjÉ¨d ΩÓaCG êÉàfEG , πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ (øj’-¿G) Iô°TÉÑe
 Ò`aƒJ , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG π≤f äÉeóN ÈY πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ Éªæ«°S ΩÓaCGh ΩÓaCG
 Ò`aƒJ  ,  Ö∏£dG  Ö°ùM  ƒjó«`ØdG  π≤f  äÉeóN  ÈY  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  á«fƒjõØ∏J  èeGôH
 , (øj’-¿G) Iô°TÉÑe ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T ÈY πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ ≈≤«°Sƒe
 ô````«`aƒJ , ¬«`aÎdG äÉ````eóN , á«∏°ùàdGh ΩÉªéà°S’G äÉ````WÉ°ûf ∫É```› »```a äÉ```eƒ∏©e Ò````aƒJ
 Ò`aƒJ , ∞ë°üdGh Öàµ∏d (øj’-¿G) ô°TÉÑŸG ÊhÎµdE’G ô°ûædG , Iôªà°ùe á«fƒjõØ∏J èeGôH
 , ¬«`aÎdG äÉjÉ¨d äÉHÉàch äÉjGhQh ¢ü°übh á«FÉªæ«°S ¢Uƒ°üfh á«∏°UCG ájhój äÉWƒ£fl
 á```eÉbEGh º`````«¶æJ , πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ ƒjó«`a ™WÉ≤e ≈```∏Y …ƒàëj ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ

 . äÉ≤HÉ°ùŸGh ájQÉéàdG ¢Vhô©dGh ¢VQÉ©ŸGh äÉ°Vhô©ŸGh äGô“DƒŸG

 óàª«d ≠fódƒg ÜhôZ »J ΩG ¿Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°Sh 802 , …Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g , ¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1205-1 …Gh …Éc , ¿ÉÁÉc ófGôZ , OhQ

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119379 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . äÉjô£Ø∏d IOÉ°†ŸG äGô°†ëà°ùŸG Gójó–h …ô°ûÑdG ∫Éª©à°SÓd á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »L ájG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ≈```∏Y É``¡dÉª©à°S’ π```jõæà∏d á∏HÉ≤dG á```«Hƒ°SÉ◊G äÉ```«›ÈdG , á``«Hƒ°SÉ◊G ÜÉ``©dC’G è``eGôH
 , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôH , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 äÉ```Ø∏e , π``````jõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , Ö«°SGƒ◊ÉH á≤ë∏ŸG á«`aô£dG Iõ```¡LC’G
 á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ŸG  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ƒjó«`ØdG
 ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e Iõ¡LCG  ,  »`aGôZƒJƒØdGh »Jƒ°üdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdG  iƒàfi ôjôëàd
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡°ùÑd øµÁ »àdG Ö«°SGƒ◊ÉH á≤ë∏ŸG á«`aô£dG Iõ¡LC’G , á«còdG äÉYÉ°ùdG
 , ó``©H ø``Y É``¡∏≤fh »```aGôZƒJƒØdG iƒ``àëŸGh ƒ```jó«`ØdG iƒ```àfih »Jƒ°üdG iƒàëŸGh äÉfÉ«ÑdG
 ≈```dEG ∫ƒ°Uƒ∏d ¢SCGôdG ≈∏Y É````¡°ùÑd ºàj »àdG á«`aô£dG Iõ¡LC’G Gójó–h á````«còdG äGQÉ¶ædG

 . »°VGÎa’G ™bGƒdG áª¶fC’ ¢SCGQ äÉYÉª°S , ó©H øY É¡∏≤fh äÉfÉ«ÑdG

 óàª«d ≠fódƒg ÜhôZ »J ΩG ¿Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°Sh 802 , …Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g , ¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1205 - 1 …Gh …Éc ¿ÉÁÉc ófGôZ , OhQ

2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ≈∏Y É````¡dÉª©à°S’ πjõæà∏d á````∏HÉ≤dG á````«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , á```«Hƒ°SÉ◊G ÜÉ```©dC’G è``eGôH
 , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôH , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 äÉ```Ø∏e , π`````jõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , Ö«°SGƒ◊ÉH á````≤ë∏ŸG á«`aô£dG Iõ¡LC’G
 á````«Hƒ°SÉ◊G äÉ```«›ÈdG , πjõæà∏d á```∏HÉ≤dG á``«Jƒ°üdG äÉ```Ø∏ŸG , π``jõæà∏d á``∏HÉ≤dG ƒ`jó«`ØdG
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 ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e Iõ¡LCG  ,  »`aGôZƒJƒØdGh »Jƒ°üdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdG  iƒàfi ôjôëàd
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡°ùÑd øµÁ »àdG Ö«°SGƒ◊ÉH á≤ë∏ŸG á«`aô£dG Iõ¡LC’G , á«còdG äÉYÉ°ùdG
 , ó©H øY É¡∏≤fh »`aGôZƒJƒØdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdG iƒàfih »Jƒ°üdG iƒàëŸGh äÉfÉ«ÑdG
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ¢SCGôdG  ≈∏Y É¡°ùÑd  ºàj  »àdG  á«`aô£dG  Iõ¡LC’G  Gójó–h á«còdG  äGQÉ¶ædG
 , »Hƒ°SÉ◊G  OÉà©dG ,  »°VGÎa’G ™bGƒdG áª¶fC’ ¢SCGQ äÉYÉª°S , ó©H øY É¡∏≤fh äÉfÉ«ÑdG

 . Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG

 óàª«d ≠fódƒg ÜhôZ »J ΩG ¿Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°Sh 802 , …Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g , ¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1205 - 1 …Gh …Éc ¿ÉÁÉc ófGôZ , OhQ

2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉ≤HÉ°ùeh á«ª«∏©àdG äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG , ÖjQóàdG , º«∏©àdG
 ÜÉ````©dCG äÉ```≤HÉ°ùe º````«¶æJ Gójó–h ¬`«`aÎdG äÉ```eóN , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ∫É```› »`a ÜÉ````©dC’G
 Ò`aƒJ  ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  (øj’-¿G)  Iô°TÉÑe  á«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæe  Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG
 ,  ÚjQÉÑNE’G  Ú∏°SGôŸG  äÉeóN  ,  ájQÉ÷G  çGóMC’G  ∫É›  »`a  äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG
 QÉ`````ÑNC’G ™````ªL Gó````jó–h ájQÉÑNE’G ä’ÉcƒdG ,  …QÉÑNE’G ≥«∏©àdGh …QÉ`````ÑNE’G π````«∏ëàdG
 ÒZ  Éªæ«°S  ΩÓaCGh  ΩÓaCG  Ò`aƒJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ÒZ  äÉjÉ¨d  ΩÓaCG  êÉàfEG  ,  Égô°ûfh
 á∏HÉb ÒZ á«fƒjõØ∏J èeGôH Ò`aƒJ , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG π≤f äÉeóN ÈY πjõæà∏d á∏HÉb
 πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  ≈≤«°Sƒe  Ò`aƒJ  ,  Ö∏£dG  Ö°ùM  ƒjó«`ØdG  π≤f  äÉeóN  ÈY  πjõæà∏d
 ∫É› »`a äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , (øj’-¿G) Iô°TÉÑe ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T ÈY
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 , Iôªà°ùe á«fƒjõØ∏J èeGôH Ò`aƒJ , á«¡«`aÎdG äÉWÉ°ûædG , á«∏°ùàdGh ΩÉªéà°S’G äÉWÉ°ûf
 á«∏°UCG ájhój äÉWƒ£fl Ò`aƒJ , ∞ë°üdGh Öàµ∏d (øj’-¿G) ô°TÉÑŸG ÊhÎµdE’G ô°ûædG
 ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  äÉjÉ¨d  äÉHÉàch  äÉjGhQh  ¢ü°übh  á«FÉªæ«°S  ¢Uƒ°üfh
 º«¶æJ , º«∏©àdGh ¬«`aÎdG äÉjÉ¨d πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ ƒjó«`a ™WÉ≤e ≈∏Y …ƒàëj ÊhÎµdEG
 Ò`aƒJ äÉeóN , äÉ≤HÉ°ùŸGh ájQÉéàdG ¢Vhô©dGh ¢VQÉ©ŸGh äÉ°Vhô©ŸGh äGô“DƒŸG áeÉbEGh

 . ôcòdG á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG IQƒ°ûŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG

 óàª«d ≠fódƒg ÜhôZ »J ΩG ¿Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°Sh 802, …Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g , ¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1205 - 1 …Gh …Éc ¿ÉÁÉc ófGôZ , OhQ

2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ«›ôH πjó©Jh ôjƒ£Jh º«ª°üJ , »Hƒ°SÉ◊G OÉà©dGh á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG ôjƒ£Jh º«ª°üJ
 èeGôH áª¶fCGh Ö«°SGƒ◊G ™e ΩGóîà°SÓd ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh á«Hƒ°SÉ◊G ÜÉ©dC’G
 äÉª°ùéŸG º«ª°üJ , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ôjƒ£J äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdGh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG
 á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓaC’ÉH  á````°UÉÿG  π```«ãªàdG  »`a  á````eóîà°ùŸG  ¢VGô```ZC’Gh  ô```jƒ°üàdG  ™bGƒeh
 äÉ«›ÈdG  ,  ΩÓaCÓd  á«éjhÎdG  ™WÉ≤ŸGh  äÉjÉYódGh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ƒjó«`ØdGh
 »µ«`aGô¨dG º«ª°üàdG äÉeóN , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , áeóîc
 ôjƒ£Jh åëH äÉeóN ,  Ò¨∏d É¡àfÉ«°Uh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG  AÉ°ûfEG  ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh
 º`````«ª°üàdGh å```ëÑdG äÉeóNh á«LƒdƒæµàdGh á```«ª∏©dG äÉ```eóÿG , ô``«¨∏d Ió``jóL äÉ```éàæe
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 º```YódG äÉ``eóN , ÜÉ```©dC’G º``«ª°üJ , »``YÉæ°üdG å``ëÑdGh π``«∏ëàdG äÉ``eóN , É``¡H á``£ÑJôŸG
 ô``°ûf ø``e Úeóîà°ùŸG øµ“ É«LƒdƒæµJ º``°†J »``àdG á``«fhÎµdE’G ™``bGƒŸG ô``«`aƒJ , »``æ≤àdG
 (øj’-¿G) Iô°TÉÑe á«µÑ°T áÄ«H Ò`aƒJ , ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh äGóæà°ùŸG ∑QÉ°ûJh
 . ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh äGóæà°ùŸG ∑QÉ°ûJ øe Úeóîà°ùŸG øµ“ É«LƒdƒæµJ πª°ûJ

 óàª«d ≠fódƒg ÜhôZ »J ΩG ¿Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ÉH â°Sh 802 , …Gh ¢Sƒµ°ù«Ñ«g , ¿ƒ«∏«`aÉH ófGôZ 31119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1205 - 1 …Gh …Éc ¿ÉÁÉc ófGôZ , OhQ

2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ö∏≤dÉH  á°UÉÿG äGô°†ëà°ùŸG  Gójó–h …ô°ûÑdG  ΩGóîà°SÓd á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  
 . ájƒeódG á«YhC’Gh

 »L ¬jG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1285) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ó«àŸ ÜhôZ ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ¢TBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhhQ , âjÎ°S øjÉe 263 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCG , Ωó≤dG ¢SÉÑdh , ¢ùHÓŸG 

 óàª«d ÜhôZ ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG ¢TBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhhQ , âjÎ°S øjÉe 263 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

�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 : 94200
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة ا�سرت دي ام هيلث كري �ص.م.ح
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ست�سفـى عمان اخلري �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1262 ر.ب : 133

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/3/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 98494
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1188 فـي 2017/4/2م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : املربع الأخ�سر لتجارة الأجهزة الكهربائية
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : النجوم الأربعة للتقنية والإلكرتونيات �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2727  ر.ب : 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/3/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101877

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة ا�سرت دي ام هيلث كري �ص.م.ح

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ست�سفـى عمان اخلري �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1262 ر.ب : 133

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/3/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101878

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة ا�سرت دي ام هيلث كري �ص.م.ح

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ست�سفـى عمان اخلري �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1262ر.ب : 133

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/3/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 120818

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اف 45 ترينغيغ ا�سيا برايفت ملتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة املنارات ال�ستة �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :  268  ر.ب : 112 روي

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

�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 : 115380
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/6/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : املعدات والإلكرتونيات العاملية �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اي�سوكو�سي انرتنا�سيونال القاب�سة )هونغ كونغ( املحدودة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هوجن كوجن - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : هوجن كوجن
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هوجن كوجن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/6م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115020
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1229 فـي 2018/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأك�س - اأنرتنا�سيونال اأية بي ا�س
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : وينينغتون ايه بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سويدية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة منظمة وقائمة مبوجب القوانني املرعية فـي ال�سويد 
فـــي مركزهــا الكائــن فـــي �ستا�سيـــون�سفاغــــن 11 ، ا�س اإي - 

523 74 هوكريوم ، ال�سويد
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سويد

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115020
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1229 فـي 2018/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : وينينغتون ايه بي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بريتي�س اأمرييكان توباكو )براندز( ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة منظمة وقائمة مبوجب القوانني املرعية فـي اململكة 
املتحــدة فــي مركزهــا الكائــن فــي غلــوب هـــاو�س ، 4 تامبـــل 

بالي�س ، لندن ، دبليو �سي2 ار 2بي جي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/15م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 113401
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1223 فـي 2017/12/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فاطر لال�ستثمار �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : قبة منح للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 2127 ر.ب : 111 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48639
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/6/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيبون �ستيل اند �سوميتومو ميتال كوربوري�سن 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيومايتومو هيفـي اند�سرتيز ، ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-1 اأو�ساكي 2- ت�سوم �سايناجاوا - كيو ، طوكيو 141 - 6025 ، 

اليابان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48640
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/6/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيبون �ستيل اند �سوميتومو ميتال كوربوري�سن 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيومايتومو هيفـي اند�سرتيز ، ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-1 اأو�ساكي 2- ت�سوم �سايناجاوا - كيو ، طوكيو 141 - 6025 ، 

اليابان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48641
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/3/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 872 فـي 2008/6/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيبون �ستيل اند �سوميتومو ميتال كوربوري�سن 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيومايتومو هيفـي اند�سرتيز ، ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1-1 اأو�ساكي 2- ت�سوم �سايناجاوا - كيو ، طوكيو 141 - 6025 ، 

اليابان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112944
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1/9/ 2018م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي كون�سنرتايت مانو فاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيب�سيكو انرتنا�سنول بي تي ايه ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سنغافورية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 99 �سارع بوكيــت تيمــاه ، الفــا �سنـــرت # 05 - 01 �سينغابــــور 

2299835 ، �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 116820
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي كون�سنرتايت مانو فاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيب�سيكو انرتنا�سنول بي تي ايه ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سنغافورية - التجارة وال�سناعة
# 05 - 01 �سينغابــور  الفــا �سنتــر   ، �سـارع بوكيـت تيمــاه  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 99 

2299835 ، �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66979
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/15م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي كون�سنرتايت مانو فاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيب�سيكو انرتنا�سنول بي تي ايه ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سنغافورية - التجارة وال�سناعة
# 05 - 01 �سينغابــور  الفــا �سنتــر   ، �سـارع بوكيـت تيمــاه  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 99 

2299835 ، �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/11م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 87952

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1086 فـي 2015/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي كون�سنرتايت مانو فاكت�سورينغ كومبني اوف ايرلند

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيب�سيكو ، انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 700 اندر�سون هيل رود ، مدينة بريت�سيز ، ولية نيويورك 

10577 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/11/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 99983

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 11/1/ 2018م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1255 فـي 2018/8/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة اخلليج لل�سناعات الغذائية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأجنحة اخلليج املتكاملة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 2025 ر.ب : 211

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/12/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65955

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/7/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 932 فـي 2011/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : القارات ال�سبع للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : موؤ�س�سة الكنوز املا�سية للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية �ساللة ، حمافظة ظفار 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/12/ 2019م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـــدول اخلليـــج العربيـة ال�ســــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي رقــــم 2017/33 ، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/3/26التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد1361

1989/3/26التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2362

1989/3/26التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد3365

1989/3/26التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد4366

1989/4/18التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي5654

1989/4/18التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي6656

1989/4/18التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي7657

1989/4/18التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي8658

1989/4/18التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي9659

1989/4/18التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي10663

1989/4/20التجارة وال�سناعةزيرتو�س ماركني جي ام بي ات�س11712

1989/4/29التجارة وال�سناعةنوفارت�س ايه جي12828

1999/5/17التجارة وال�سناعةوورناكو يو.ا�س انك1320164

1999/5/17التجارة وال�سناعةوايربوا ا�س. اأ1420157

1999/9/5التجارة وال�سناعةبي بي بي.ال.�سي1520869

2008/12/6التجارة وال�سناعةبي ا�س ات�س هو�سجريات جي ام ب ات�س1654833

2008/12/6التجارة وال�سناعةبي ا�س ات�س هو�سجريات جي ام ب ات�س1754834
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

2008/12/6التجارة وال�سناعةبي ا�س ات�س هو�سجريات جي ام ب ات�س1854835

2009/5/5التجارة وال�سناعةبي بي بي.ال.�سي1957020

�سوات�س اجى )�سوات�س ا�س اأ( 20756
1989/4/23التجارة وال�سناعة)�سوات�س ليمتد(

�سوات�س اجى )�سوات�س ا�س اأ( 21757
1989/4/23التجارة وال�سناعة)�سوات�س ليمتد(

�سوات�س اجى )�سوات�س ا�س اأ( 22758
1989/4/23التجارة وال�سناعة)�سوات�س ليمتد(

1989/12/16التجارة وال�سناعةهينز ايطاليا ا�س.بي.ايه233595

1989/12/16التجارة وال�سناعةهينز ايطاليا ا�س.بي.ايه243596

1999/1/30التجارة وال�سناعةثريي موغلر بارفـيومز ا�س.ايه.ا�س2519396

2008/12/27التجارة وال�سناعةفران�سيز كون�سورتيوم ليمتد2655228

2009/6/13التجارة وال�سناعةجرين ديزرت�س يو كيه ليمتد2757638

2009/6/13التجارة وال�سناعةجرين ديزرت�س يو كيه ليمتد2857639

1999/4/5التجارة وال�سناعةا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.اأي2919841

2009/2/24التجارة وال�سناعةفو�سان اليكرتيكال اند ليتنج كو.ليمتد 3056087

2009/5/3التجارة وال�سناعةان�ستتيوت وف ماجنمنت اكاونتانتز3157006

2009/5/3التجارة وال�سناعةان�ستتيوت وف ماجنمنت اكاونتانتز3257007

2009/4/14التجارة وال�سناعةاأيه اأم فـي اأيه �سي كيميكال كوربوري�سن3356849

ديفان تورزم ا�سليتملريي3455610
2009/1/20التجارة وال�سناعة انونيم �سريكيتي

ديفان تورزم ا�سليتملريي3555611
2009/1/20التجارة وال�سناعة انونيم �سريكيتي
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

ديفان تورزم ا�سليتملريي انونيم 3655612
2009/1/20التجارة وال�سناعة�سريكيتي

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا371872

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا381873

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا391874

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا401875

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا411876

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا421878

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا431879

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا441880

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا451881

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا461882

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا471883

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا481884

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا491885

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا501886

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا511887

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا521888

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا531889

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا541890

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا551891

-194-



اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا561892

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا571893

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا581894

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا591895

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا601896

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا611898

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا621900

1989/7/26التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا631901

2009/7/7التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا6458056

2009/8/31التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا6558640

1999/7/3التجارة وال�سناعةتويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا6620468

2009/8/12التجارة وال�سناعةهايل �سعيد انعم و�سركاه �س.م.م6758516

2009/10/21التجارة وال�سناعةهائل �سعيد انعم و�سركاه )�س م ي(6859589

1999/2/2التجارة وال�سناعةبلوفا كوربوري�سن6919432

1999/2/2التجارة وال�سناعةبلوفا كوربوري�سن7019433

كونينكليجيكي فـي اآي فـي بويزمان 711679
1989/7/6التجارة وال�سناعةبي.فـي

1999/5/9التجارة وال�سناعةباك �سو الكيماوية الإنتاجية7220040

1999/5/9التجارة وال�سناعةباك �سو الكيماوية الإنتاجية7320041

1999/5/9التجارة وال�سناعةباك �سو الكيماوية الإنتاجية7420042

1999/3/3التجارة وال�سناعةجياين فـريزات�سي ا�س.بي.ايه7519573
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة�لعالمة

1999/3/3التجارة وال�سناعةجياين فـريزات�سي ا�س.بي.ايه7619574

2009/7/19التجارة وال�سناعةتي.جي.اي فرايدز اوف مين�سوتا ، انك7758353

2008/4/20التجارة وال�سناعةاأمواج �س م ع م7849882

دينيو كابو�سيكي كاي�سا / �سركة دينيو 79573
1989/4/10التجارة وال�سناعةاملحدودة

1999/1/25التجارة وال�سناعةفـيفارتي8019364

2008/6/29التجارة وال�سناعةاوفـي�س ديبوت انك8152110

2008/10/25التجارة وال�سناعةاأبو غزالة ليجل ليمتد8253993

2008/10/20التجارة وال�سناعةفو�سيل غروب ، انك8353926

2008/10/20التجارة وال�سناعةفو�سيل غروب ، انك8453927

2008/10/20التجارة وال�سناعةفو�سيل غروب ، انك8553928

2008/10/20التجارة وال�سناعةفو�سيل غروب ، انك8653929

�سركة كريازي لل�سناعات الهند�سية 8755788
2009/2/1التجارة وال�سناعة�س.م.م

�سركة كريازي لل�سناعات الهند�سية 8855789
2009/2/1التجارة وال�سناعة�س.م.م

1991/3/25التجارة وال�سناعةجممع ملا الطبي �س.م.م895318

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 901011
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 911012
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 921013
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
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931014
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

941015
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

951016
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

961017
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

971018
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

981019
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

991020
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

1001021
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

1011022
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

1021023
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

1031024
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة

1041025
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 

)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
1989/5/23التجارة وال�سناعة
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كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1051026
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1061027
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1071028
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1081029
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1091030
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1101031
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1111032
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1121033
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1131034
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1141035
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�ساكو�سو 1151036
1989/5/23التجارة وال�سناعة)دي /بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

1999/2/7التجارة وال�سناعةمريك كي جي ايه اية11619456
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1999/3/22التجارة وال�سناعةبرجر كنج كوربري�سن11719779

1183621
امريكان �سيغاريت كومباين 

)اأوفر�سيز( ليمتد
1989/12/20التجارة وال�سناعة

1193622
امريكان �سيغاريت كومباين

 )اأوفر�سيز( ليمتد
1989/12/20التجارة وال�سناعة

1203623
امريكان �سيغاريت كومباين

 )اأوفر�سيز( ليمتد
1989/12/20التجارة وال�سناعة

1213265
بريت�س اأمريكان توباكو

 )براندز( ليمتد
1989/11/7التجارة وال�سناعة

1989/12/20التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1223608

1989/12/20التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1233612

1989/12/20التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1243613

1989/12/20التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1253615

1989/12/20التجارة وال�سناعةروثمانز اوف بول مول ليمتد1263618

127315
بريتي�س اأمرييكان توباكو

 )براند�س( ليمتد
1989/3/22التجارة وال�سناعة

128316
بريتي�س اأمرييكان توباكو

 )براند�س( ليمتد
1989/3/22التجارة وال�سناعة

129317
بريتي�س اأمرييكان توباكو 

)براند�س( ليمتد
1989/3/22التجارة وال�سناعة

130320
بريتي�س اأمرييكان توباكو 

)براند�س( ليمتد
1989/3/22التجارة وال�سناعة
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بريتي�س اأمرييكان توباكو 131321
1989/3/22التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 132322
1989/3/22التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 133325
1989/3/22التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 134327
1989/3/22التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 135329
1989/3/22التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريت�س امريكان توباكو 13619739
1999/3/21التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

1989/3/21التجارة وال�سناعةبريت�س امريكان توباكو )براند�س( انك137279

1989/3/21التجارة وال�سناعةبريت�س امريكان توباكو )براند�س( انك138284

1989/3/21التجارة وال�سناعةبريت�س امريكان توباكو )براند�س( انك139285

1989/3/21التجارة وال�سناعةبريت�س امريكان توباكو )براند�س( انك140288

1989/3/21التجارة وال�سناعةبريت�س امريكان توباكو )براند�س( انك141289

1989/3/21التجارة وال�سناعةبريت�س امريكان توباكو )براند�س( انك142292

2009/7/15التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليميتد14358291

2009/9/27التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد14459202
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2009/9/27التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد14559203

1989/5/17التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد146901

1989/5/17التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد147910

1989/2/21التجارة وال�سناعةبن�سون اند هدجز )اوفر�سيز( ليمتد148106

1989/2/21التجارة وال�سناعةبن�سون اند هدجز )اوفر�سيز( ليمتد149107

1989/2/21التجارة وال�سناعةبن�سون اند هدجز )اوفر�سيز( ليمتد150108

1989/2/21التجارة وال�سناعةبن�سون اند هدجز )اوفر�سيز( ليمتد151110

1999/11/30التجارة وال�سناعةبن�سون اآند هدجز )اوفر�سيز( ليمتد15221420

بريتي�س اأمرييكان توباكو 15320351
1999/6/14التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 15420352
1999/6/15التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

�سي تي بي ايه تي اإنرتنا�سيونال 155344
1989/3/23التجارة وال�سناعةكو.ليميتيد

�سي تي بي ايه تي اإنرتنا�سيونال 156347
1989/3/23التجارة وال�سناعةكو.ليميتيد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 1573267
1989/11/7التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

بريتي�س اأمرييكان توباكو 1583283
1989/11/7التجارة وال�سناعة)براند�س( ليمتد

1998/8/15التجارة وال�سناعةبابا جون�س انرتنا�سنونال انك15918447
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1998/8/15التجارة وال�سناعةبابا جون�س انرتنا�سنونال انك16018448

كوننكليجكه فـيليب�س اإلكرتونيك�س 16151269
2008/5/26التجارة وال�سناعةان.فـي

كوننكليجكه فـيليب�س اإلكرتونيك�س 16251270
2008/5/26التجارة وال�سناعةان.فـي

كوننكليجكه فـيليب�س اإلكرتونيك�س 16351271
2008/5/26التجارة وال�سناعةان.فـي

كوننكليجكه فـيليب�س اإلكرتونيك�س 16451272
2008/5/26التجارة وال�سناعةان.فـي

كوننكليجكه فـيليب�س اإلكرتونيك�س 16551273
2008/5/26التجارة وال�سناعةان.فـي

علي ال�سيهاين ل�سناعة امل�سروبات 166130
1989/3/1التجارة وال�سناعةالغازية �س.م.م

علي ال�سيهاين ل�سناعة امل�سروبات 167142
1989/3/1التجارة وال�سناعةالغازية �س.م.م

علي ال�سيهاين ل�سناعة امل�سروبات 168134
1989/3/1التجارة وال�سناعةالغازية �س.م.م

2009/3/9التجارة وال�سناعةباور منر �س.م.م16956369

�سركة حي الرحبة للتجارة واملقاولت 17054402
2008/11/9التجارة وال�سناعة�س.م.م

2009/12/8التجارة وال�سناعةال�سرين خلدمات التاأمني �س.م.م17160371
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ا�ستــــــدراك

تنـــوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلـــى اأنه قد وقع خطــاأ مادي عند ن�سر بيانات ت�سجيل العالمة 

التجارية رقــــم )122177( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1279( ، ال�ســـادر بتاريخ  

27 من جمادى الأولى 1440هـ ،  املوافــق 3 مــن فرباير 2019م ، اإذ ورد رقم الفئة كالآتي : 

 " 35 "

 

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

 " 39 "

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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منـــاء القاب�ضــة

اإعــالن طــرح مناق�ضــة

تدعو �سركة الغربة للطاقــة والتحليــة ال�سركــات املتخ�س�ســة لتقديــم عرو�سهــا للمناق�ســة 
التالية :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات 
املناق�ضة

)ريال عماين(

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات
)الوقت والتاريخ(

اآخر موعد 
للح�ضول على 

م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضـــــــــة رقم املناق�ضة

100/- 12 مايو 2019 28 مار�س 2019

تفكيك وحدة التحلية 
رقم 7 والغالية 

احلرارية للنفايات 
رقم 1 و 2 بالإ�سافة 
اإلى �سراء بع�س املواد 
اخلام واملعادن الثمينة 

فـي �سركة الغربة 
للطاقة والتحلية

GPDC/03/2019

تقدم العرو�س فـي مظروف واحد مغلق وخمتوم بال�سمع الأحمر معنون با�سم "رئي�س --
جلنة املناق�سات الداخلية" ومكتوب عليها رقم وا�سم املناق�سة من اخلارج على األ يكتب 

على املظروف ا�سم �ساحب العطاء وما ي�سري اإليه .

يجب اأن يحتوي هذا الظرف على ثالثة اأظرف فـي داخله )العرو�س( مع كتابة رقم املناق�سة --
وا�سم ال�سركة امل�ساركة عليها كما هو م�سار اإليه اأدناه لنماء القاب�سة :                    

             1 - العر�س املايل .

             2 - العر�س الفني . 

             3 - وثيقة التاأمني . 
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تو�ســـع العــــرو�س فـــي �سنـــدوق املناق�ســات فـــي �سالــة ال�ستقبــال مببنــى منـــاء القاب�سة --
قبل ال�ساعة )2.00( م�ساء بتوقيــــت ال�سلطنــــة بتاريخ 12 مايو 2019م .

يرفــق مع كــل عطــاء تاأميــن موؤقـت فـي �ســورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه --
من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة مبا ن�سبته )1%( من قيمة العطاء و�ساري املفعول 
ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�س ويعنون با�سم " رئي�س جلنة املناق�سات 
املوؤقت  التاأمني  ي�ستوفـي  ل  وكل عطاء   ،  " والتحلية  للطاقة  الغربة  ل�سركة  الداخلية 

املطلوب لن ينظر فـيه .

ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .--

للطاقــة -- الغبــرة  �سركــة  ح�ساب  فـي  لال�سرتجاع(  قابل  غري  )املبلغ  ال�سراء  مبلغ  يودع 
والتحلـــية فــــي بنــــك م�سقـــط علـــى رقــــم : )0423011069510017 ( الفـــرع الرئي�ســـــي ، 

وعلى امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة .

 يتم الإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة )12.00( ظهرا .--

فـي حال ا�ستالم الوثيقة بالنيابة عن �سركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�سراء وثيقة --
املناق�سة تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�س وا�سم املتقدم بالعطاء / ال�سركة . 

منـــاء القاب�ضــة

بنايـة �ضاطـئ القـرم - الطابـق الثالـث - �ضاطـئ القـرم - حمافظة م�ضقــط

�ص.ب :  850  ر.ب :  116 �ضلطنة عمان

 Email : Yasmeen.allawati@Holding.nama.om

هاتــف : 24559295 - 24559277 - 24559200 968+
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	Company	Desalination	&	Power	Ghubra	Alاجلريدة الر�سمية العدد )1285(
	

TENDER ANNOUNCEMENT 
 

Al Ghubra Power & Desalination Company , invites the specialised companies to participate and 
submit their best offers for the tender below; 
 

 
Tender Number 

 
Tender Name 

 

Last Date for 
Collection of 

Tender 
Documents  

Time & Last 
Date 

for Proposal 
Submission 

Tender 
Fee 

(OMR) 
 

GPDC/03/2019 Tender	for	Dismantling	of	
Desalination	unit-7	&	Waste	Heat	
Recovery	Boilers	1&2	and	buy	back	

of	scrap	along	with	precious	
metals	in	GPDCO	

28-MAR-2019 12-MAY-2019 100/- 

 
• Bids shall be submitted in a single envelope and sealed with red wax addressed to the 

"Chairman of the Internal Tender Committee", and must write on the envelope the tender 
name & number.  

• 3 separate envelopes shall be included inside the single sealed envelope, and each of these 
3 envelopes must be marked with a tenderer company name & tender no. as per the below: 

1. Commercial Proposal 

2. Technical Proposal 

3. Bid Bond  

• Bids should be dropped in the tender box at the Nama Holding reception area before 02.00 
pm time of the Sultanate on Sunday 12 MAY 2019. 

• Each bid should be accompanied with a temporary insurance, in the form of a bank 
guarantee or a cheque certified from one of the banks operating in the Sultanate, covering 
(1%) of the total bid value and valid for a period of (90) days from the last date for 
submission of offers, addressed to the "Chairman of the Internal Tender Committee". 
Tenders that do not include the required temporary insurance will not be considered. 

• NH is not obliged to accept the lowest or any other bid 

• Interested party to deposit Tender Fee (Non-Refundable) on: Account Name: Al Ghubra 
Power & Desalination Company, Bank Muscat 0423011069510017 (Bidder name and 
Tender Number to be clearly mentioned). Tender Documents will be received by email. 

• The deposit at the last day of purchasing should be before 12.00 pm 
• In the event of receipt of the tender document on behalf of another company, the interested 

purchasers in the above tender document should provide details of the person's name and 
the company details. 

Nama Holding  
In Beach One Building, 3rd Floor (Units 305 & 307) 

Shatti Al Qurum 
P.O Box 850, Post Code 116, Sultanate of Oman. 

Phone Number : +968 24559200 / 277 
E-Mail:  Yasmeen.allawati@Holding.nama.om 
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة ال�سحراء للتجارة واخلدمات �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دوحــــة  يعلــن مكتــب احلمدانـــي الذهبيـــة لتدقيـــق احل�سابــــات 
اأمانـة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم  ال�سحراء للتجارة واخلدمات �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى 
1٠23538 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 14/ 2٠19/2م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - �سكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم : 310

�ش.ب : 575 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99004493 تليفاك�ش رقم : 24475420

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب د.ح�سني بن �سعيد الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نهر العا�سي احلديثة �ش.م.م

يعلـن مكتب د.ح�سني بن �سعيد الغافري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع نهر العا�سي 
احلديثة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠6٠275 , وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  , وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2٠18/12/16م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 902 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 24137272 - 98081785 فاك�ش رقم : 24137310
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة البلو�سي للتغذية �ش.م.م
يعلـن املكتب االأهلي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جمموعة البلو�سي للتغذية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1177511 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠19/2/1٠م , بحل وت�سفية ال�سركة اعتبارا من 2٠19/2/1م , 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 : 
مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم : 506

�ش.ب : 375 ر.ب : 131 
هاتـف رقــم : 24795882 - 24795884 فاك�ش رقم : 24795880

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

عبدالرحيم بن علي بن حممد الكعبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متكني احلديثة للمقاولت �ش.م.م
�سركـــة متكني احلديثة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الكعبي  يعلـن عبدالرحيم بن علي بن حممد 
للمقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1212739 ,  وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافـظــة الربميي

�ش.ب : 1 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 97818081

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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اأ�سامة بن غايل بن اأحمد امل�سهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سلوب الرفيع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن اأ�سامة بن غايل بن اأحمد امل�سهلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الأ�سلوب الرفيع للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1006056 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/2م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
واليـة �ساللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99484823
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 .
حممد بن �سهيل بن �سامل الربعمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميمة العربية للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن �سهيـل بن �سامل الربعمـــي اأنــــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التميمـــة العربيــــة 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1094232  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
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 : 99295522
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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عقيل بن اأحمد بن عقيل الكاف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني اجلزيرة العربية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلـن عقيل بن اأحمد بن عقيل الكاف اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساهني اجلزيرة العربية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1084884 ، 
وفقا لتفـــاق ال�سركــــاء املوؤرخ 2018/6/28م ، وللم�سفــــي وحــــده حــــق متثيــــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99095431

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 الفي�ش الوطنية للتجارة - ت�سامنية 
يعلن عقيل بن اأحمد بن عقيل الكاف اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة الفي�ش الوطنية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1061351 ، وفقا لتفـــاق 
الت�سفـية  فـي  ال�سركــــة  متثيــــل  حــــق  وحــــده  وللم�سفــــي   ، 2018/6/28م  املوؤرخ  ال�سركــــاء 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 99095431

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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عدنان بن عو�ش بن �سعد الكاليل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سور ظفار احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ن�سور ظفار احلديثة  يعلـن عدنان بن عو�ش بن �سعد الكاليل 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1173252 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/12م ، 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 : 95535157
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 .
هالل بن �سامل بن حمود الرواحي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الوارث الرواحي للتجارة �ش.م.م

اأبو الوارث الرواحي  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن هالل بن �سامل بن حمود الرواحي 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1648888 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/1/18م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
واليـة �سمائل - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99380669
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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اجلريدة الر�سمية العدد )1285(

عبداللـه بن خلفان بن �سامل احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون املها العاملية للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عيون املها العاملية  يعلـن عبداللـه بن خلفان بن �سامل احلب�سي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1028123 ، 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 امل�سيبي - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99889927
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 .
�سام�ش بن �سلطان بن �سام�ش احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سام�ش �سلطان احلجري واأخيه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن �سام�ش بن �سلطان بن �سام�ش احلجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سامـــ�ش �سلطــــان 
احلجري واأخيه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 6028640 ، 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 : 

�ش.ب : 400 ر.ب : 421
هاتـف رقــم : 99388046

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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نا�سر بن غدير بن حمدان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء وادي الريان للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأجواء وادي الريان  يعلـن نا�سر بن غدير بن حمدان الوهيبي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1175027 ، 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 نزوى - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99211184
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 .
نعمة بنت نا�سر بن حم�سن املعمرية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نعامي الطائيني الوطنية �ش.م.م

الطائيني  نعامي  �سركـــة  بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  املعمرية  حم�سن  بن  نا�سر  بنت  نعمة  تعلـن 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1064441 ، وللم�سفـية 
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة دماء والطائيني - حمافـظــة �سمال ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99353638
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 

امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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قي�ش بن �سامل بن �سعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات وت�سايل �ش.م.م
يعلـن قي�ش بن �سامل بن �سعيد الرواحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مغامرات وت�سايل �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1305132 ، وفقــا لتفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
2019/2/21م ، وللم�سفـي وحـــده حــــق متثيـــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة بدبد - حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم : 95789840

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 .
عبدالرحمن بن حاج بن �سامل الهنائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع اخلريات للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية

يعلن عبدالرحمن بن حاج بن �سامل الهنائي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة نبع اخلريات للم�ساريع 
ال�ساملـة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1226439 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/4م ، 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 بهالء - حمافـظــة الداخلية

هاتـف رقــم : 99220530
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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من�سور بن م�سعود بن خلف البحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف م�سعود خلف واإخوانه - ت�سامنية
يعلـن من�سور بن م�سعود بن خلف البحري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سيف م�سعود خلف 
وفقا   ،  1147196 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واإخوانه 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
واليـة امل�سنعة - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 300 ر.ب : 312
هاتـف رقــم : 99340226

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 .
�سعيد بن �سليمان بن حمد ال�سعيدي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فور يو للخدمات املتكاملة �ش.م.م

للخدمات  يو  �سركـــة فور  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سعيدي  �سليمان بن حمد  بن  �سعيد  يعلـن 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1273098  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  املتكاملة �ش.م.م 
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 : 95445444

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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حممد بن حمد بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي عاهن الف�سية للتجارة - تو�سية
وادي عاهن  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البادي  يعلـن حممد بن حمد بن حممد 
  ، بالرقـم 1264777  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، تو�سية   - للتجارة  الف�سية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحم - حمافـظــة  �سمال الباطنة

�ش.ب : 709 ر.ب : 319
هاتـف رقــم :  96794005

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 .
ح�سن بن جمعة بن �سامل الربيكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل الردة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساحل الردة للتجارة  يعلـن ح�سن بن جمعة بن �سامل الربيكي 
  ، الـتجــــــاري بالرقــــم 3059871  اأمانـــــة ال�سجــــل  ، وامل�سجلـــة لدى  واملقــاولت - ت�سامنيــة 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 93266683

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 حمد بن �سليمان العامري\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر بركاء العاملية �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ن�سر بركاء العاملية  يعلـن حمود بن حمد بن �سليمان العامري 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1092649 ، 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 : 
�ش.ب : 1518 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 92055287

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 الفجر البا�سم للم�ساريع املتحدة �ش.م.م
يعلــــن حمـــود بن حمــد بــن �سليمـــان العامــري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الفجـــر البا�ســـــم 
 ، الـتجـــــاري بالرقــــم 1121730  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  للم�ساريع املتحـدة �ش.م.م 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 106 ر.ب : 600

هاتـف رقــم : 97373217
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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عادل بن علي بن عبيد املخمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارق الزاهية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن عادل بن علي بن عبيد املخمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سارق الزاهية للتجارة 
  ، واملقاولت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1111157 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 89 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 96900090
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 .
خلفان بن �سليمان ال�سيفي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفي والعبيداين للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن خلفان بن �سليمان ال�سيفي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة ال�سيفي والعبيداين للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1145003  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �سحار - حمافـظــة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 97307117
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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جمال بن علي بن �شليمان ال�شملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوجاهة الرائدة - ت�شامنية
 - الرائدة  الوجاهة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سملي  �سليمان  بن  علي  بن  جمال  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1233389 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠19/3/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
هاتـف رقــم : 95538254

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مطر بن خمي�س بن �شيف القتبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو غياثي للتجارة �س.م.م

يعلـــن مطــر بن خمــي�س بن �سيف القتبــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبـــو غياثــي للتجـــارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 7٠58896 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
�س.ب : 48 ر.ب : 515

هاتـف رقــم : 99332220
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خمي�س بن دروي�س بن خمي�س الفالحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهاب اليانع للتجارة �س.م.م
اليانع  ال�سهاب  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الفالحي  دروي�س بن خمي�س  بن  يعلـن خمي�س 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠52199 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠18/3/13م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 111 ر.ب : 111

هاتـف رقــم : 95525551
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شعيد بن نا�شر بن حممد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منبع النهر الذهبي للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�سر بن حممد الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منبع النهر الذهبي 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠69338 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠18/3/25م ، 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 : 
روي - واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط

هاتـف رقــم : 99323148
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأيوب بن عبدالرحيم بن حممد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطائر اجلميل للتجارة �س.م.م
يعلـن اأيوب بن عبدالرحيم بن حممد الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الطائر اجلميل 
،  وللم�سفـي  اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1233644  ، وامل�سجلـة لدى  للتجارة �س.م.م 
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 : 
�س.ب : 340 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 92291777
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداملجيد بن هارون بن اأحمد 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهوية العاملية للتجارة �س.م.م

للتجارة  العاملية  الهوية  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اأحمد  بن  هارون  بن  يعلـن عبداملجيد 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠29283 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/28م ، 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 : 

�س.ب : 564 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 99340349

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن علي بن حممد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مفرو�شات الذيذ �س.م.م
يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد البو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مفرو�سات الذيذ 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1678752 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/17م ، 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 : 

اخلو�س - واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط
�س.ب : 2115 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 96376969

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الو�شاح املا�شي - تو�شية
يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد البو�سعيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الو�ساح املا�سي - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 167224٠ ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/17م ، 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 : 

اخلو�س - واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط
�س.ب : 2115 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 96376969

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

امل�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدف احلا�شم احلديث - تو�شية

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الهدف احلا�سم  يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد البو�سعيدي 
احلديث - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1261٠٠5 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠19/2/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلو�س - واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�س.ب : 2115 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 96376969

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

امل�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
عمرو بن �شامل بن علي ال�شيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رامتان املتحدة �س.م.م

يعلـن عمرو بن �سامل بن علي ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رامتان املتحدة �س.م.م ، 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1167214 ، وفقــــا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ  وامل�سجلـة لدى 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠18/6/27م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 2121 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99266649

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اأحمد بن عامر امل�شلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإطاللة م�شقط �س.م.م
يعلـن اأحمد بن عامر امل�سلحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اإطاللة م�سقط �س.م.م ، وامل�سجلـة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1727338 ،  وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠17/12/26م ،  لدى 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافـظــة م�شقط

�س.ب : 369 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99020401

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شارقة الدولية �س.م.م
 ، ال�سارقـــــة الدوليــة �س.م.م  اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركــة  اأحمد بن عامر امل�سلحــي  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  171٠842 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2٠17/12/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - حمافـظــة م�شقط
�س.ب : 369 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99020401
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر اخلالدية �س.م.م

 ، ب�سائـــر اخلالديــــة �س.م.م  �سركـــة  بت�سفـيــــة  يقـــوم  اأنــــه  امل�سلحــي  اأحمد بن عامر  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1721615 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  2٠17/12/26م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - حمافـظــة م�شقط
�س.ب : 369 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 99020401
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامر امل�شلحي وولده للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن اأحمد بن عامر امل�سلحي اأنه يقوم بت�سفـيــــة �سركة عامر امل�سلحي وولده للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1485466 ،  وفقـــا التفــاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2٠17/12/26م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافـظــة م�شقط

�س.ب : 369 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99020401

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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طارق بن �شعيد بن حميد املعمري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار املنزفة للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلـن طارق بن �سعيد بن حميد املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اإعمار املنزفة للتجارة 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠99٠87 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠18/3/18م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 786 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99232933
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يو�شف بن حممد بن عي�شى امل�شكري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإ�شدار االأول �س.م.ع.م

يعلـن يو�سف بن حممد بن عي�سى امل�سكري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة االإ�سدار االأول �س.م.ع.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 12371٠8 ، وللم�سفـــــي وحده حــــق متثيـــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 789 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24241653
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النقل اجلوي ال�شريع �س.م.م
يعلـــن عبـــا�س بن عبداللـــه بن حممد العجمــــي اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة النقــل اجلــوي 
ال�سريع �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠88٠58 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠18/2/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 1307 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99808070

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز املجد الطبي �س.م.م
يعلـن عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز املجد الطبي 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 5138663 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/22م ، 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 : 

�س.ب : 2581 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99808070

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبداللـه بن حممد بن �شليم ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإعالمية لالت�شاالت �س.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �سليم ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة االإعالمية لالت�ساالت 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 169949٠ ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املـوؤرخ 2٠18/12/26م ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمـام الغـيــر ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�س.ب : 560 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99885866

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن �شليم بن بخيت خوار

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتجات حوراء لالألبان واملخابز �س.م.م

يعلـن حممد بن �سليم بن بخيت خوار اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منتجات حوراء لالألبان 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠47582 ،  وللم�سفـي  واملخابز �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
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 : 
�س.ب : 2571 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99440209

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خمي�س بن عو�س بن �شيف الغريبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة خمي�س بن عو�س بن �شيف الغريبي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خمي�س بن عو�س بن �سيف الغريبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خمي�س بن عو�س بن 
�سيـف الغريبــي و�سريكه للتجـــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــاري 
بالرقـم 8٠68٠46 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠18/2/28م ، 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 : 
 والية الربميي - حمافـظــة الربميي

هاتـف رقــم : 94842288
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

عبداللـه بن عامر بن عبداللـه ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هم�شات النجاح للتجارة - ت�شامنية

النجاح  هم�سات  ل�سركــــــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  ال�سبلي  عبداللـه  بن  عامر  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1٠9٠٠31 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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بدر بن �شليمان بن را�شد الربطماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مكني العاملية �ش.م.م
يعلن بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مكني العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1130097 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ديار ال�شهيلي للتجارة - ت�شامنية

يعلن بدر بن �سليمان بن را�سد الربطماين ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة ديار ال�سهيلي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5118492 ، عن انتهاء اأعمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الزكواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الآمال العري�شة للتجارة - ت�شامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الزكواين ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة الآمال العري�سـة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1592890 ، عن انتهاء 
اأعمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإميان بنت رم�شان بن �شبيح 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزهو للخياطة الن�شائية - ت�شامنية
تعلن اإميان بنت رم�سان بن �سبيح  ب�سفـتـــها امل�سفــية ل�سركة الزهو للخياطة الن�سائية - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2219492 ، عــن انتهـاء اأعمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية
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حممد بن خليفة بن حممد الرا�شبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعد ل�شناعة املباين اخلر�شانية �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن حممد الرا�سبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة ال�سعد ل�سناعة املباين 
اخلر�سانية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1094027 ، عن انتهاء 
اأعمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

را�شد بن حممد ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة را�شد واأحمد وعي�شى اأبناء حممد ال�شبيبي للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�سد بن حممد ال�سبيبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة را�سد واأحمد وعي�سى اأبناء حممد 
ال�سبيبي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 6013139 ، 
عن انتهاء اأعمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبيد بن خنفور بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيافـي عز للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن عبيـــد بـــن خنفـــور بـن حمــد اجلنيبــي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة فيافــــي عـــز للتجـــارة 
واملقـــاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5112230 ، عن 
املــادة )27( مــن  الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام  اأعمـال الت�سفيــــة وزوال  انتهاء 

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

حمدون بن حممد بن علي الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات �شنعاء للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن حمدون بن حممد بن علي الدرعي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة مرتفعات �سنعاء للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5112478 ، عن انتهاء 
اأعمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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عبيد بن حممد بن بطي الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال �شنعاء للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن عبيد بن حممد بن بطي الدرعي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة �سمال �سنعاء للتجارة 
، عن  بالرقـم 5101743  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاولت - ت�سامنية 
انتهاء اأعمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

عبدالرحيم بن عبداللـه بن �شالح البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لآلئ بركاء احلديثة �ش.م.م
يعلن عبدالرحيم بن عبداللـه بن �سالح البلو�سي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة لآلــئ بركــاء 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1161931 ، عن انتهاء 
اأعمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حمد بن �شعود بن خ�شيف الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء املدينة الوطنية �ش.م.م
يعلن حمد بن �سعود بن خ�سيف الريامي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة �سماء املدينة الوطنية 
اأعمـــال  انتهــاء  ، عــن  الـتجاري بالرقـم 1084182  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  �ش.م.م 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

خ�شيب بن حممد بن عي�شى احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بادية الأندل�ش املتحدة - ت�شامنية
الأندل�ش  بادية  ل�سركـــة  امل�سفــــي  ب�سفـتــــه  يعلن خ�سيب بن حممد بن عي�سى احلرا�سي 
املتحـــدة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1074042 ، عــن 
انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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فالح بن �شليم بن خلفان التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع جواهر املجد للتجارة واملقاولت - ت�شامنية 
املجد  ل�سركـــة م�ساريع جواهر  امل�سفــــي  ب�سفـتــــه  التوبي  �سليم بن خلفان  بن  يعلن فالح 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1055277 ، 
عــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن �شليمان بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العيون اخل�شراء للتجارة - ت�شامنية
يعلـــن اأحمــد بن �سليمـــان بن علـــي العجمي ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركــــــة العيـــون اخل�ســــراء 
للتجـــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 3194817 ، عــــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

�شليمان بن علي بن �شامل ال�شعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء ال�شعيلي الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن �سليمان بن علي بن �سامل ال�سعيلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة اأبناء ال�سعيلي الوطنية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1136912 ، 
عـــن انتهـــــاء اأعــمــــال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

مو�شى بن جعفر بن داود الك�شري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقنية الرقمية خلدمات احلا�شب الآيل - ت�شامنية
يعلن مو�سى بن جعفر بن داود الك�سري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة التقنية الرقمية خلدمات 
احلا�سب الآيل - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3220516 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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عبداللـه بن �شعيد بن عبيد الأ�شخري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوراق الربيع للتجارة - تو�شية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن عبيد الأ�سخري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأوراق الربيع للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3309908 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شعيد بن �شليمان بن �شعيد القريني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طموح اخلليج احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد القريني ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة طموح اخلليج احلديثة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1171725 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن ح�شن بن عبيد املرزوقي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ما�شة ال�شحراء للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة ما�سة ال�سحراء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 8077681 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفاأ�ش الذهبي للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن ح�سن بن عبيد املرزوقي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة الفاأ�ش الذهبي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 8077584 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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يعقوب بن اأحمد بن حممد احل�شاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شاوي للتجارة - ت�شامنية
يعلن يعقوب بن اأحمد بن حممد احل�ساوي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة احل�ساوي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3162117 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن حممد بن علي ال�شحي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة علي وح�شن اأبناء حممد بن علي ال�شحي للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن حممد بن علي ال�سحي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة علي وح�سن اأبناء حممد بن 
بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  للتجارة  ال�سحي  علــي 
3087930 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فر�شان جمي�ش للتجارة - تو�شية

يعلن علي بن حممد بن علي ال�سحي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة فر�سان جمي�ش للتجارة - 
تو�سيـة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـــــم 3146430 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن �شامل بن م�شعود النزواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريحان الظاهرة للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة ريحان الظاهرة للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقــــــم 8079153 ، عــــــن انتهـــــــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 
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حممد بن عبداللـه بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اربد لالإن�شاءات - ت�شامنية
 - لالإن�ساءات  اربد  ل�سركــــــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  العجمي  بن علي  بن عبداللـه  يعلن حممد 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1112145 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

را�شد بن حميد بن حممد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة را�شد بن حميد بن حممد ال�شبلي وولده للتجارة - تو�شية

بن  حميد  بن  را�سد  ل�سركــــــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  ال�سبلي  حممد  بن  حميد  بن  را�سد  يعلن 
حممد ال�سبلي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 
3137279 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجرة خلدمات احلا�شب الآيل �ش.م.م
يعلــن اأحمـــد بن عبداللــــه بن �سعيد املعمري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة املجـــرة خلدمــــات 
احلا�سب الآلـي �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـــــم 1683730 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

املر بن عبداللـه بن املر ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حارة بني �شام�ش للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن املر بن عبداللـه بن املر ال�سحي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة حارة بني �سام�ش للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1154202 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 
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نا�شر بن ماجد بن جمعة امل�شعودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ن�شيم �شحم املتحدة للتجارة - تو�شية
يعلن نا�سر بن ماجد بن جمعة امل�سعودي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة م�ساريع ن�سيم �سحم 
اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1170598 ،  املتحدة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن نا�شر بن �شامل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيح �شحار للتجارة - تو�شية
يعلن اأحمد بن نا�سر بن �سامل الكلباين ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة �سيح �سحار للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3135799 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

را�شد بن حميد بن حممد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شيف بن �شحي بن �شيف الرو�شدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�سد بن حميد بن حممد ال�سبلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة �سيف بن �سحي بن �سيف 
الرو�سدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 
3184994 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

معت�شم بن �شعيد بن حمد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال ال�شرق املتحدة - تو�شية
يعلن معت�سم بن �سعيد بن حمد ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة جبال ال�سرق املتحدة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1079221 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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�شعيد بن حممد بن علي العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شموع الذهبية املتميز للمقاولت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن علي العمراين ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة ال�سموع الذهبية املتميز 
للمقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1274645 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي 

علي بن خليفة بن �شيف ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو املهند ال�شبلي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن خليفة بن �سيف ال�سبلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة اأبو املهند ال�سبلي و�سريكه 
عــن   ،  1045115 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

حممد بن �شيف بن حممد الرو�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرو�شدي والبلو�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلن حممد بن �سيف بن حممد الرو�سدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة الرو�سدي والبلو�سي 
عــن   ،  1052936 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد ومنت�شر الرو�شدي للتجارة - ت�شامنية
يعلــن حممــد بن �سيف بن حممـــد الرو�ســـدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـــة حممـــد ومنتـ�سر 
الرو�سدي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1061692 ، 
عـــــن انتهـــــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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نا�شر بن �شامل بن حممد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوتار العطاء للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
اأوتار العطاء للتجارة  يعلن نا�سر بن �سامل بن حممد ال�سبلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1152484 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

خالد بن هالل بن علي اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكنادر التجارية - ت�شامنية
الكنـــادر التجاريــــة -  يعلن خالــد بن هــالل بن علي اليعقوبي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 7056060 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبداللـه بن م�شعود بن حميد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلافر الدولية للتجارة �ش.م.م
الدولية  ل�سركــــــة احلافر  امل�سفــي  ب�سفـتــه  يعلن عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1017316 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأمين بن حممد رحيم بن داد حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االختيار للمفرو�شات �ش.م.م
يعلن اأمين بن حممـد رحيــم بـن داد حممــد البلو�ســي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة االختيــار 
عـــن   ، بالرقـــم 1286465  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للمفرو�ســات �ش.م.م 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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عبداللـه بن م�شعود بن حميد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية املا�شية لل�شيارات �ش.م.م
يعلن عبداللـــه بـن م�سعــود بـن حمــيد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة الوطنيــة املا�سيــة 
لل�سيارات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1014197 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهب والنيازك للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـــه بـن م�سعــود بـن حمــيد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة ال�سهب والنيازك 
للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1830856 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأطالل االأفالج للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عبداللـــه بـن م�سعــود بـن حمــيد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة اأطالل االأفــالج 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 6086314 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيا�ش النا�شع للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـــه بـن م�سعــود بـن حمــيــد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة البيـــا�ش النا�ســع 
للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 6084265 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ميار ال�شرق للتجارة - تو�شية

يعلن عبداللـــــه بـــن م�سعــــود بــن حمــيــــد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة ميـــار ال�ســـرق 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1788701 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوادي االأفالج �ش.م.م

يعلن عبداللـــــه بـــن م�سعــــود بــن حمــيــــد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة بوادي االأفالج 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1832131 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بادية املها للتجارة �ش.م.م

املـــها  باديـــة  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  بــن حمــيــــد احلارثــي  بـــن م�سعــــود  يعلن عبداللـــــه 
للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 6074421 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأثري للتعدين �ش.م.م

يعلن عبداللـــــه بـــن م�سعــــود بــن حمــيــــد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة اأثري للتعدين 
اأعــمـال  اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1282678 ، عــن انتهــاء  لـــدى  �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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خلفان بن ربيع بن حممد الو�شاحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرتبة العربية للتجارة - ت�شامنية
يعلن خلفــان بن ربيـــع بن حممــد الو�ساحــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة الرتبـــة العربيـــة 
عــن   ،  1661841 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

طالل بن عبدالرحمن بن �شيف العزاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قلعة الربميي اال�شتثمارية �ش.م.م
قلعـــة الربميـــي  ل�سركـــة  امل�سفــي  العزاين ب�سفـتــه  �سيف  يعلن طالل بن عبدالرحمن بن 
اال�ستثمارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1010098 ، عن انتهاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  الأحكــــــام  وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـة  اأعــمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العزاين والكعبي لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن طالل بن عبدالرحمن بن �سيف العزاين ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة العزاين والكعبي 
لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1188137 ، عن انتهاء 
املــادة )27( مــن قانــون  الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام  اأعــمال الت�سفيـة وزوال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

 عبداللـه بن عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجد للموا�شي �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة املجد للموا�سي 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1634879 ، عن انتهاء اأعــمال الت�سفيـة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اأحمد بن علي بن �شامل اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلهوري املتحدة - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن عــلي بــن �سالــم اجلهــوري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة اجلهـــوري املتحــدة - 
اأعــمال  انتهاء  ، عن  بالرقم 1018564  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، ت�سامنية 
الت�سفيـة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإبراهيم بن حمود الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأولى للحلول املتكاملة �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن حمود الوهيبي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة االأولى للحلول املتكاملة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــم 1126665 ، عــن انتــهاء اأعــمــال الت�سفــيـة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شليمان بن �شعيد بن ب�شري الزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الريان املا�شي للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سليمان بن �سعيد بن ب�سري الزيدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة الريان املا�سي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــم 1129940 ، عــن انتــهاء اأعــمــال 
الت�سفــيـة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن حممد ال�شاملي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرواد خلدمات البرتول �ش.م.م
خلدمـــات  الـــرواد  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  ال�ساملــي  حممــد  بن  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
البرتول �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1191493 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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فاطمة بنت خلفان بن �شليمان احل�شينية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار اللجني للتجارة احلديثة �ش.م.م
تعلن فاطمة بنت خلفان بن �سليمان احل�سينية ب�سفـتــها امل�سفــية ل�سركة دار اللجني للتجارة 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1113587 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية

جمعة بن فريوز بن جمعة البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمود املعبيلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن جمعة بن فريوز بن جمعة البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة �سمود املعبيلة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1190554 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عي�شى بن �شعيد بن عبداللـه ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة حممد وعي�شى اأبناء �شعيد عبداللـه ال�شيابي - ت�شامنية

يعلن عي�سى بن �سعيد بن عبداللـه ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة حممد وعي�سى اأبناء 
بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - ال�سيابي  عبداللـه  �سعيد 
1008692 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عمر بن نا�شر بن �شيف ال�شلماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز املايل لتمويل ال�شركات �ش.م.م
لتمويل  املايل  املركز  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  ال�سلماين  �سيف  بن  نا�سر  بن  عمر  يعلن 
ال�سركات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1038062 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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عبداللـه بن م�سعود بن حميد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سعيد بن علي البو�سعيدي و�سركاه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن م�سعــود بــن حميــد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة �سعيـــد بن علــي 
البو�سعيدي و�سركاه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 6092411 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لتنمية املعادن �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن م�سعــود بــن حميــد احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة الوطنيـــة لتنميــة 
املعـــادن �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـم 1165994 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

حممد بن اأحمد بن حممد ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل ف�سغاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن حممد بن اأحمد بن حممد ال�سحي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة �ساحل ف�سغاء للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـم 9005048 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

طالل بن عبدالرحمن بن �سيف العزاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب االأخ�سر لتدوير البال�ستيك - تو�سية
يعلن طالل بن عبدالرحمن بن �سيف العزاين ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة الكوكب االأخ�سر 
لتدوير البال�ستيك - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1172103 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

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