
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1287(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                           وزارة التــراث والثقافـــة
باإ�سدار لئحة تنظيم  فـــــي 2019/3/25  �ســادر  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/43 

الفرق امل�سرحية الأهلية .
                                                          الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 

�ســادر فـــــي 2019/3/24 باإ�سدار منوذج الوثيقة  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/34 
املوحدة للتاأمني ال�سحي .

                                                          الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 
�ســادر فـــــي 2019/3/27 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكـــام  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/16 
القـــرار رقـــم 2017/4 ب�ساأن حتديد ر�سوم عملية 
العامــــة   التاأ�سي�سيــــة  الربامـــــج  جـــــودة  تدقيـــق 
والتظلـــم مــــن تقاريـــــر تدقيــق جـــودة الربامــــج 

التاأ�سي�سية العامة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

         وزارة العـــــدل
قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/2/62 باإعـالن تعديل بع�ض مواد عقد تاأ�سي�ض 

�سركـة مدنيـة للمحامـاة .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 24 رجــــــــــــب 1440هـ                                                      املـوافـــق 31 مــــــــــــار�ض 2019م
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 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة .

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

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

اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2018/12/31م .
جملـــــ�س املناق�ســــــات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2019/4 . 
منــاء القاب�ســة

. GPDC/04/2019 اإعــالن عن طرح املناق�سة رقم
اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاول للخدمات الطبية �ض.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقر لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار اللوج�ستية �ض.م.م .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور جبل �سم�ض �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا الدقم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .  
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور لالأمن وال�سالمة �ض.م.م .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستمرار للم�ساريع الرائدة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللكية املتميزة لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن ال�سقري لالت�سالت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأف�سل احللول لأنظمة املعلومات �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقري للعطور �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري �سمائل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الربع اخلايل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الهرم للتجارة - تو�سية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرخانية للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق اجلولن التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بادية احلجرية للتجارة واملقاولت  �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقة الذهبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوبها خلدمات التجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف لتموين حقول النفط �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سبا الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينيداد دريلينج انرتنا�سيونال �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليدالية املا�سية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع القمر الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم احلمراء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرتاج املتميزة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر العطاء - ت�سامنية .

الزعابي   �سامل  بن  عبداللـه  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعــمــال  انتهاء  عن  اإعــالن 
واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وح�سن اأبناء عبا�ض بن اأحمد البلو�سي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وراود طيبة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البداعي والكيومي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبارك بن عبيد بن بخيت القريني واأولده - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات وادي بني عمر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ �سحار ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة خور احلمام للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رحيق الكندي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الوفاء املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد و�سامل اأبناء عبداللـه بن علي الكلباين 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن �شعيد بن علي اجلعفري و�شركاه 
للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات فهود �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العود لالإنتاج الفني والتوزيع �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنفذ العقارية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة الرميلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعر�ش لل�شحن ) م�شقط ( �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شويق العربية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر ال�شالم للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شافية املتكاملة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي معول للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم ال�شميني للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوتار املحافظة للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التجهيزات ال�شناعية املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رجماء الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة را�شد بن عبيد بن علي اخلزميي واأوالده 

للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنارة للنقل واخلدمات �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد بن حممد اجلرواين وولده للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد بن حممد بن علي واإخوانه للتجارة - 

ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شييد الراقي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .
للتجــــارة  املميـــــزة  امل�شعــــودي  ل�شركــة م�شاريــــع  الت�شفـيــة  اأعمــال  انتهاء  اإعالن عن 

واملقاوالت - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العلوي واخلابوري للخدمات والتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شناعة املواد الكا�شطة �ش.م.ع.ع .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

وزارة التــراث والثقافـــة

قرار وزاري

 رقـــم 2019/43

باإ�سدار لئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/41 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الرتاث والثقافة ، 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإلى لئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/98 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية ، باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

على الفرق امل�سرحية الأهلية امل�سهرة والفرق امل�سرحية التي حتمل ت�سريحا موؤقتــا قبــل 
تاريخ العمل باأحكام الالئحة املرفقة ، توفـيق اأو�ساعها طبقا لأحكامها خالل )6( �ستة اأ�سهر 

من تاريخ العمل بها .
املــادة الثالثــــة

يلغــى القـــرار الوزاري رقــم 2012/98 امل�ســار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف اأحكام الالئحة 
املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الرابعــــة

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

�ســدر فـي : 18 من رجـــــــــب 1440هـ
املـوافـــــق : 25 من مـــــــــار�س 2019م 

هيثــم بــن طــارق اآل �سعيــد
وزيــــــــــــر التـــــــــــــراث والثقافـــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

لئحة تنظيم الفرق امل�سرحية الأهلية

الف�ســـل الأول

التعاريــــف

املــادة ) 1 (

فـي تطبــيق اأحكـــام هـــذه الالئحـــة يق�ســد بالكلمـــات والعبــارات الآتيــة املعنى املبني قرين 
كل منها ، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر : 

الــوزارة : 
وزارة الرتاث والثقافة . 

الوزيـــر : 
وزير الرتاث والثقافة . 

املديريـــــــة : 
املديرية العامة للفنون فـي الوزارة .

الدائرة املخت�سة : 
دائرة امل�سرح وال�سينما فـي املديرية .

التق�سيم املخت�س : 
الدائرة املخت�سة اأو املديريـة العامة للرتاث والثقافة فـي محافظة ظفار اأو دائرة الرتاث 

والثقافة باملحافظة ، بح�سب الأحوال .
الفرقـــة : 

فرقة م�سرحية اأهلية تتكون من جمموعة من الأفراد املتخ�س�سني واملوهوبني فـي جمال 
العمل امل�سرحي ، متار�ض كافة األوان الفن امل�سرحي لتحقيق اأهدافها .

املجلـــــ�س : 
جمل�ض اإدارة الفرقة . 

الرئيـــ�س : 
رئي�ض املجل�ض .

نائــب الرئيــ�س : 
نائب رئي�ض املجل�ض .

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

الف�ســل الثانــي

الأهــداف

املــادة ) 2 (

تهدف الفرقة اإلى حتقيق الآتي :
اأ - تقدمي عرو�ض م�سرحية ، وتطوير اإنتاجها امل�سرحي . 

 ، املواطنة  ، وقيم  ، وتقاليده الأ�سيلة  ، وعاداته  العمانـــي  ب - تر�سيـــخ قيـــم املجتمـــع 
والهوية العمانية ، وطرح الق�سايا الوطنية والجتماعية .

ج - اكت�ساف املوهوبني فـي جمال امل�سرح وا�ستيعابهم وتاأهيلهم وتنمية م�ستواهم الفني . 

د - تنمية الوعي العام بفنون امل�سرح . 

هـ - تنمية روح التعاون والإخاء بني اأع�ساء الفرقة . 

و - �سغل وقت فراغ ال�سباب مبا يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع . 

امل�سرح  التي لها عالقة بثقافة وفنون  الدرا�سات والبحوث  فـــي تقديـــم  الإ�سهــام  ح - 
للوزارة واجلهات الأخرى . 

ط - تقدمي امل�ساندة للوزارة فـي اإعداد وتنظيم وتنفـيذ الفعاليات والربامج التي لها 
عالقة بثقافة وفنون امل�سرح . 

ي - امل�ساركة فـي مختلف املحافل املتعلقة بالعمل امل�سرحي . 

الف�ســـل الثالـــث

تاأ�سيـ�س الفرقـة

املــادة ) 3 (

يقدم طلب تاأ�سي�ض الفرقة اإلى التق�سيم املخت�ض على النموذج املعد لهذا الغر�ض موقعا 
من )40( اأربعني موؤ�س�سا ، وترفق بالطلب امل�ستندات الآتية :

 اأ - ك�سف باأ�سماء املوؤ�س�سني للفرقة مت�سمنا توقيع كل منهم . 

ب - �سورة من البطاقة ال�سخ�سية لكل موؤ�س�ض ، اأو �سورة من جواز �سفره . 
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ج - ن�سخ من ال�سهادات العلمية وال�سرية الذاتية لكل موؤ�س�ض .

د - ال�سم املقرتح للفرقة واملقر مقرونا مبا يفـيد من م�ستندات ثبوتية للمكان .

هـ - ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للفرقة . 

و - ك�سف باأ�سماء اأع�ساء جمل�ض الإدارة املختار ورئي�سه .

ز - برنامج مف�سل باأن�سطة الفرقة للعام الأول . 

املــادة ) 4 (

ي�سرتط فـي موؤ�س�سي الفرقة ما ياأتي :
 اأ - اأن يكونوا عمانيي اجلن�سية . 

ب - األ يقل �سن اأي منهم عن )22( اثنتني وع�سرين �سنة عند تقدمي طلب التاأ�سي�ض .  

فـي جرمية مخلة  اأو  فـي جناية  اأي منهم  نهائيا على  �سبق احلكم  يكون قد  األ   - ج 
بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

د - األ يكون اأي منهم ع�سوا فـي فرقة م�سهرة ، ما مل يكن قــد ا�ستقـــال منهــا ، وم�ســت 
على ا�ستقالته �سنة ، �سريطة تقدمي ما يثبت ذلك .

هـ - األ يقـــل عــدد مـن يحملون منهم املوؤهالت العلمية فـي تخ�س�سات امل�سرح عن )5( 
خم�سة ، ويعد م�ستوفـيا لذلك من لديه خربة عملية فـي عنا�سر العمل امل�سرحي 

ملدة ل تقل عن )5( خم�ض �سنوات كحد اأدنى ، �سريطة تقدمي ما يثبت ذلك .

املــادة ) 5 (

يختار املوؤ�س�سون من بينهم اأول جمل�ض اإدارة للفرقة ، ملدة �سنة واحدة ، ويحدد رئي�سه .

املــادة ) 6 (

يقدم طلب تاأ�سي�ض الفرقة اإلى التق�سيم املخت�ض ، ويجب البت فـيه خالل )60( �ستني يوما 
للفرقة  والرتخي�ض  الطلب  على هذا  املوافقة  قرار  املديرية  وت�سدر   . ت�سلمه  تاريخ  من 

ملزاولة ن�ساطها اأو برف�سه ، وفـي حالة الرف�ض ، يكون قرار الرف�ض م�سببا . 
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املــادة ) 7 (

يلتزم موؤ�س�سو الفرقة بتقدمي الآتي :
 اأ - ما يثبت فتح ح�ساب م�سرفـي با�سم الفرقة لدى اأحد امل�سارف املحلية خالل �سهر 

من تاريخ احل�سول على املوافقة .

ب - ملف متكامل باأن�سطة وبرامج الفرقــة بعـــد م�ســـي �سنـــة مـــن تاريـــخ احل�ســـول 
على املوافقة ، ويعترب الت�سريح ملغى فـي حالة عدم تقدمي امللف .

املــادة ) 8 (

اجلهات  من  الالزمة  املوافقات  على  احل�سول  اأعمالها  مزاولة  قبل  الفرقة  على  يجب   - اأ 
املعنية بالتن�سيق مع الوزارة وفقا للقوانني واللوائح والقرارات والنظم املعمـــول بهــا 

فـي ال�سلطنة .

ب - يجب على الفرقة اإخطار الوزارة باأماكن العرو�ض امل�سرحية التي ترغب فـي تقدميها .

الف�ســل الرابــع

ع�سويـة الفرقـة والتزاماتهـا

املــادة ) 9 (

ي�سرتط فـي ع�سو الفرقة ما ياأتي : 
اأ - اأن يكون عماين اجلن�سية ، اأو من مواطنــي دول جملــ�ض التعـــاون لــدول اخلليــــج 

العربية ، اأو من املقيمني فـي ال�سلطنة ب�سورة قانونية . 

ب - األ يكون ع�سوا فـي اإحدى الفرق الأخرى .

ج - األ يقل �سنه عن )18( ثماين ع�سرة �سنــة ، ويجــوز قبــول مــن يقــل �سنــه عــن ذلك ، 
اإذا توفرت لديه املوهبة الفنية ، �سريطة موافقة ويل اأمره .

املــادة ) 10 (

اإثراء وتطوير  اأ�سهمـــت فـي  اأدى خدمــة  يجوز للفرقة منح الع�سويـة ال�سرفـيـة لكــل مــن 
الفرقة اأو امل�سرح ب�سكل عام ، �سواء من داخل ال�سلطنة اأو خارجها ، �سريطة موافقة الوزارة 
 ، اأو اجلمعية العموميــة للفرقـــة   ، ، ول ي�سرتط ح�سورهم اجتماعات املجل�ض  على ذلك 

وفـي حالة ح�سورهم ل يحق لهم الت�سويت ، اأو الرت�سيح لع�سوية املجل�ض . 
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املــادة ) 11 (

يلتزم ع�سو الفرقة بالآتي : 
 اأ - العمل على حتقيق اأهداف الفرقة وامل�ساركة فـي الأعمال الفنية التي تقدمها . 

ب - عدم اخلروج عن الن�ض امل�سرحي املجاز لفظا وم�سمونا . 

ج - عدم التعر�ض للتوجهات العامة للبالد اأو الدين الإ�سالمي احلنيف اأو التعر�ض 
لأي من املذاهب الدينية . 

د - �ســداد ر�ســـم ال�سرتاك ال�سنـوي املقـرر ، اأو اأي ر�سـوم اأخـرى اأو اإ�سهامات يحددها 
املجل�ض .

هـ - ح�سور الجتماعات الفنية والإدارية التي يدعى اإليها من قبل املجل�ض .

و - عـــدم اجلمـــع بني ع�ســـويتني اأو اأكرث فـي الفرق امل�سرحية الأهلية عند التاأ�سي�ض 
اأو بعده . 

 ز - اللتزام مبواعيد تقدمي العرو�ض امل�سرحية . 

ح - احلــر�ض علــى متثــيل الفرقــة فـي جميع املحافل متثيال م�سرفا ولئقا بالفنان 
العماين .

املــادة ) 12 (

يجوز لع�سو الفرقة التعاقد مع فرقته عن العمل الذي تقدمه ، كمـا يحـــق لـــه امل�ساركـــة 
فـي اأن�سطة وبرامج الفرق الأخرى ، وفق ما يتم التفاق عليه بينهم .

املــادة ) 13 (

تنتهي ع�سوية ع�سو الفرقة فـي الأحوال الآتية : 
 اأ - فقدان اأحد �سروط الع�سوية .

ب - عدم �سداد ال�سرتاك ال�سنوي ملدة )2( �سنتني متتاليتني .

ج - الف�سل بقرار تاأديبي .

د - ال�ستقالة .

هـ - حل الفرقة .

و - الوفاة .
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املــادة ) 14 (

تلتزم الفرقة بالآتي : 
 اأ - اأن تقدم )3( ثالثة عرو�ض م�سرحية على الأقل فـي ال�سنة .

ب - اأن تنفذ برناجما تدريبيا واحدا على الأقل فـي ال�سنة .

ج - اأن تقدم للتق�سيم املخت�ض تقريرا دوريا عن اأن�سطتها وبراجمها .

 د - اإخطار التق�سيم املخت�ض بتغيري مقرها ، اأو تعديل ن�ساطها الفني . 

هـ - اإ�ســدار بطاقـة ع�سويـة لكــل ع�ســو ، والحتفــاظ ب�سجــل قيـــد لالأع�ســـاء وملـــف 
لكل منهم . 

و - الحتفاظ بكافة ال�سجالت املتعلقة بن�ساطها الفني واملايل والإداري ، وتقدميها 
للتق�سيم املخت�ض لالطالع عليها عند الطلب . 

اأي ن�ساط  ز - احل�ســـول علـــى موافقـــة كتابيـــة مـــن التق�سيــم املختـــ�ض قبــل تنفـيــذ 
م�سرحي .

ح - احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الوزارة على دعوة اأو ا�ست�سافة فنانني 
اأو اأي عر�ض من خارج ال�سلطنة ، على اأن تتحمل الفرقة امل�ست�سيفة كافة التبعات 

املرتتبة على هذه ال�ست�سافة . 

ط - احلـــ�سول علــى موافقــة كتابية م�سبقة من املديرية لال�ستعانة ببع�ض اخلربات 
الفنية فـي املجال امل�سرحي من خارج ال�سلطنة . 

ي - عدم النت�ساب اإلى ع�سوية اأي منظمة اأو هيئة اأو اإقامة عالقة معها ، اأو احل�سول 
على اأموال من �سخ�ض اأو جهة فـي اخلارج اإل مبوافقة كتابية من الوزارة .

ك - دفع كافة ال�سرتاكات املالية النا�سئة عن ع�سويتها باملنظمات والهيئات املتخ�س�سة 
بامل�سرح داخل وخارج ال�سلطنة . 

ل - اللتــــزام بالقـــرارات والتعاميــــم ال�ســــادرة عـــن الـــوزارة ب�ســـاأن الفــرقـــة والعــــمل 
امل�سرحي . 
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الف�ســل اخلامــ�س

النظــام الإداري للفرقــة

املــادة ) 15 (

يجب اأن يت�سمن النظام الأ�سا�سي للفرقة الآتي : 
 اأ - الأهداف العامة للفرقة مبراعاة اأحكام املادة )2( من هذه الالئحة . 

ب - �سروط الع�سوية . 
ج - الهيكل التنظيمي . 

د - القواعد الفنية والإدارية واملالية . 
هـ - موارد الفرقة ونظامها املايل واإجراءات حلها وت�سفـيتها . 

و - ر�سم ا�سرتاك الع�سوية ال�سنوي . 
ز - اإجراءات دعوة اجلمعية العمومية لالجتماع )العادية وغري العادية( .

ح - اإجراءات و�سمانات التحقيق واجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على اأع�ساء 
الفرقة .

ول يجوز اأن يت�سمن النظام الأ�سا�سي للفرقة ما يتعار�ض مع اأحكام هذه الالئحة والقوانني 
والنظم املعمول بها . 

املــادة ) 16 (

يتولى اإدارة الفرقة جمل�ض اإدارة من العمانيــني فقــط ، يتكـــون مـــن )5( خم�ســـة اأع�ســاء 
على الأقل ، ول يزيد على )9( ت�سعة ، تنتخبهم اجلمعية العمومية بالقرتاع ال�سري ، ملدة 
اأخرى ، وي�سدر قرار من املديرية  اأي منهم ملدد  اإعادة انتخاب  اأربع �سنوات ، ويجوز   )4(

باملجل�ض املنتخب ، ول يحق له ممار�سة �سالحيته قبل �سدور هذا القرار .

املــادة ) 17 (

ينتخب املجل�ض فـي اأول اجتماع له من بني اأع�سائه رئي�ســا ، ونائبا للرئيـــ�ض ، ومـــقررا ، 
وم�سوؤول للعالقات العامة والإعالم ، وم�سوؤول ماليا ، ويجب اأن يكون الرئي�ض من حملة 
املوؤهالت العلمية فـي جمال امل�سرح اأو من ذوي اخلربة فـي ذات املجال ملدة ل تقل عن )5( 
املخت�ض  التق�سيم  اإخطار  اأن يتم  ، على  الوزارة  �سنوات مبوجب �سهادة موثقة من  خم�ض 
بذلك بكتاب م�سجل مرفق به ن�سخة من املوؤهل العلمي املطلوب اأو �سهادة اخلربة ح�سب 

الأحوال ، وتر�سل بعدها اإلى الدائرة املخت�سة .
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املــادة ) 18 (

تاريخ  اإل بعد م�سي )2( �سنتني من  املجل�ض  الفرقــة الرت�سح لع�سوية  ل يجـــوز لع�ســـو 
ان�سمامه لها ، وي�ستثنى من ذلك الرت�سح لع�سوية اأول جمل�ض اأو من كان ع�سوا فـي فرقة 

م�سرحية اأهلية اأخرى .
املــادة ) 19 (

ل يجوز لأع�ساء الفرقة من موظفـي الوزارة الرت�سح لع�سوية املجل�ض .
الف�ســل ال�ســاد�س

اخت�سا�سات رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة

املــادة ) 20 (

يخت�ض الرئي�ض باملهام الآتية :
 اأ - رئا�سة املجل�ض .

ب - دعوة اجلمعية العمومية )العادية اأو غري العادية( لالنعقاد .

ج - متثيل الفرقة فـي عالقاتها مع الغري ، واأمام الق�ساء . 

د - اإقرار جدول اأعمال املجل�ض ، واجلمعية العمومية . 

هـ - اإر�سال ن�سخة من محا�سر اجتماعات املجل�ض وقراراته اإلى التق�سيم املخت�ض . 

و - الإ�سراف على الأمور الفنية والإدارية واملالية للفرقة . 

ز - التن�سيق فـي كل ما يتعلق ب�سوؤون الفرقة مع اجلهات املخت�سة . 

ح - رفع تقرير �سنوي �سامل لأن�سطة الفرقة اإلى التق�سيم املخت�ض . 

املــادة ) 21 (

يحل نائب الرئي�ض محل الرئي�ض فـي حال غيابه اأو وجود مانع لديه يحول دون ممار�سته 
اخت�سا�ساته ، وفـي حال خلو من�سب الرئي�ض ، يتولى نائب الرئي�ض كافة اخت�سا�ساته ، 
فاإذا كانت الفرتة املتبقية على انتهاء مدة املجل�ض تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، يجب انتخاب 

رئي�ض جديد للمجل�ض خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ خلو املن�سب . 
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املــادة ) 22 (

يخت�ض املقرر باملهام الآتية : 
 اأ - اإعداد جداول اأعمال املجل�ض ، واجلمعية العمومية ، ومحا�سر اجتماعاتهما . 

ب - الإ�سراف على �سجالت الأع�ساء ، وكافة �سجالت الفرقة .

ج - تلقي طلبات الع�سوية للفرقة ، وعر�سها على املجل�ض .

د - اإعداد التقارير الدورية لن�ساط الفرقة ، وعر�سها على املجل�ض .

هـ - متابعة تنفـيذ الربامج الفنية ، والفعاليات اخلا�سة بالفرقة . 

املــادة ) 23 (

يخت�ض امل�سوؤول املايل باملهام الآتية : 
 اأ - التدقيق على اإيرادات الفرقة ، وم�سروفاتها . 

ب - ت�سلم اإيرادات الفرقة ، واإيداعها لدى امل�سرف مبا�سرة . 

ج - الإ�سراف على قيد جميع الإيرادات فـي ال�سجالت اخلا�سة ، وحفظ جميع امل�ستندات . 

د - اإعداد م�سروع املوازنة ، والتقرير اخلتامي ال�سنوي للفرقة . 

هـ - اقرتاح اخلطة املالية العامة للفرقة .

و - بيان تكاليف كل ن�ساط تقوم به الفرقة قبل البدء فـي تنفـيذه .

املــادة ) 24 (

يخت�ض م�سوؤول العالقات العامة والإعالم باملهام الآتية :
 اأ - الإعالن عن اأن�سطة الفرقة ، وبراجمها . 

ب - التحدث با�سم الفرقة اأمام و�سائل الإعالم املختلفة . 

ج - و�سع اخلطط الإعالمية لأن�سطة وفعاليات الفرقة .

د - متابعة ما ين�سر عن اأن�سطة الفرقة فـي و�سائل الإعالم املختلفة .

هـ - الإ�سراف على موقع الفرقة الإلكرتوين .

و - تفعيل ح�سابات مواقع و�سائل التوا�سل الجتماعي للفرقة .
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الف�ســل ال�سابــع

جملـ�س اإدارة الفرقـة

املــادة ) 25 (

يخت�ض املجل�ض بالآتي : 
 اأ - و�سع اخلطط والربامج الفنية ، وتنفـيذها . 

ب - تنفـيذ قرارات اجلمعية العمومية والنظم الفنية والإدارية واملالية للفرقة . 
ج - املوافقة على طلبات الع�سوية بالفرقة . 

د - البت فـي ا�ستقالت اأع�ساء الفرقة واإخطار التق�سيم املخت�ض بذلك . 
هـ - اعتماد م�سروع املوازنة ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للفرقة . 

و - و�سع خطط تدريب وتاأهيل الأع�ساء . 
ز - تعيني العاملني بالفرقة . 

ح - قبول الهبات والتربعات من داخل ال�سلطنة ، وي�سرتط موافقة الوزارة اإذا كانت 
هذه الهبات والتربعات من خارج ال�سلطنة .

ط - النظـــر فــــي املخالفـــات التـــي تقـــع مـــن اأع�ســـاء الفرقـــة والعامليــن بــها ، وتوقيع 
اجلزاءات ب�ساأنها .

وللمجل�ض اأن ي�ستعني مبن يراه من ذوي اخلربة للم�ساعدة فـي اأداء مهامه ، دون اأن يكون 
لهم حق الت�سويت . 

املــادة ) 26 (

يجتمع املجل�ض كل )3( ثالثة اأ�سهر بناء على دعوة من الرئي�ض ، ويكون الجتماع �سحيحا 
، وت�سدر  نائبه  اأو  الرئي�ض  بينهم  اأن يكون من  ، على  الأقل  الأع�ساء على  ثلثي  بح�سور 
، يرجح  اأ�سوات احلا�سرين  ، فاإذا ت�ساوت  اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين  باأغلبية  القرارات 

اجلانب الذي منه رئي�ض الجتماع . 
املــادة ) 27 (

حتت  ويكون   ، الغر�ض  لهذا  يعد  �سجل  فـي  وقراراته  املجل�ض  اجتماعات  محا�سر  تثبت 
اإ�سراف املقرر ، وتوقع املحا�سر من جميع اأع�ساء املجل�ض احلا�سرين ، وتر�سل ن�سخة منها 

اإلى التق�سيم املخت�ض خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ عقد الجتماع .
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املــادة ) 28 (

تنتهي ع�سوية ع�سو املجل�ض لأحد الأ�سباب الآتية :
 اأ - فقدان �سرط من �سروط الع�سوية بالفرقة .

ب - عدم ح�سور )3( ثالثة اجتماعات متتالية للمجل�ض خالل ال�سنة بدون عذر يقبله 
املجل�ض . 

ج - انتهاء مدة املجل�ض .
د - ال�ستقالة من املجل�ض ، اأو الفرقة . 

هـ - اإ�سقاط الع�سوية . 
و - حل الفرقة اأو دجمها . 

ز - الوفاة . 
املــادة ) 29 (

يعترب املجل�ض منحال اإذا قل عدد اأع�سائه عن )5( خم�سة اأع�ساء ، اأو ا�ستقال ثلثا اأع�سائه ، 
اإجراءات انتخاب جمل�ض جديد خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ حتقق �سبب  وتتخذ 

احلل .
الف�ســل الثامــن

اجلمعيــة العموميــة للفرقـة

املــادة ) 30 (

تتكون اجلمعية العمومية للفرقة من الأع�ساء امل�سددين لر�سوم الع�سوية ، وتخت�ض بالآتي : 
 اأ - انتخاب اأع�ساء املجل�ض .

ب - اإقرار اخلطط والربامج الفنية . 
ج - اإقرار امليزانية واحل�ساب اخلتامي . 

د - اإقرار النظم الفنية والإدارية واملالية . 
هـ - اإقرار النظام الأ�سا�سي للفرقة .

املــادة ) 31 (

تنعقد اجلمعية العمومية العادية بدعوة من الرئي�ض مرة واحدة فـي ال�سنة ، ويكون انعقاد 
اأ�سوات  باأغلبية  ، وت�سدر قراراتها  الأقل  الأع�ساء على  ثلثي  اجلمعية �سحيحا بح�سور 

عدد الأع�ساء احلا�سرين . 
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املــادة ) 32 (

تثبت اجتماعات اجلمعية العمومية وقراراتها فـي �سجل يعد لهذا الغر�ض ، ويكون حتت 
اإ�سراف املقرر ، ويتم اإر�سال ن�سخة من هذه القرارات اإلى التق�سيم املخت�ض فـي موعد اأق�ساه 

)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انعقاد اجلمعية . 

املــادة ) 33 (

يجوز دعوة اجلمعية العمومية اإلى اجتماع غري عادي بناء على طلب ثلثي اأع�ساء املجل�ض 
 ، املديرية  من  طلب  على  بناء  اأو   ، احل�سور  حق  لهم  الذين  الفرقة  اأع�ساء  عدد  ربع  اأو 
مع بيان الغر�ض من الجتماع ، وعلى املجل�ض اأن يقوم باتخاذ الإجراءات الالزمة وعقد 
الجتمـــاع خـــالل )15( خم�ســة ع�ســر يومــا من تاريخ الطلب ، فاإذا مل يقم املجل�ض بدعوة 
اجلمعية العمومية ، يجوز للمديرية دعوتها على نفقة الفرقة ، وتكون الدعوة وفقا لل�سكل 

والإجراءات التي ين�ض عليها النظام الأ�سا�سي لها . 
ول يكـــون الجتمـــاع �سحيحــا اإل بح�ســور ثلثي اأع�ساء الفرقة على الأقل ، على اأن يكون 

من بينهم الرئي�ض اأو نائبه .
املــادة ) 34 (

تخت�ض اجلمعية العمومية غري العادية بالآتي : 
الأع�ساء  ثلثي  مبوافقة  املجل�ض  اأعـــ�ساء  بعـــ�ض  اأو  كـــل  عـــن  الع�سويـــة  اإ�سقاط   - اأ 

احلا�سرين .  

ب - اإلغاء قرار اأو اأكرث من قرارات املجل�ض مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين .

ج - تعديل النظام الأ�سا�سي للفرقة مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين .

د - دمج الفرقة مع اأي فرقة اأخرى مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين . 

هـ - حل الفرقة مبوافقة ثلثي الأع�ساء احلا�سرين . 

ول تنفـــذ القــرارات ال�سادرة عن الجتماع بالن�سبة للبنود )ج( و)د( و)هـ( من هذه املادة 
اإل بعد اعتمادها من املديرية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطارها بهـــا ، ويجـــب 

اأن تت�سمن قرارات الدمج اأو احلل اإجراءات التنفـيذ . 

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

املــادة ) 35 (

يجب اإخطار التق�سيم املخت�ض مبواعيد انعقاد اجلمعية العمومية )العادية وغري العادية( 
وذلك قبل موعد النعقاد بـــ )30( ثالثني يومـــا علـــى الأقـــل ، وترفـــق بالإخطــــار �ســـورة 
مـن جدول الأعمـال وامل�ستندات اخلا�سة بالجتماع ، ويحق للتق�سيم املخت�ض ندب من يراه 
من موظفـيه حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية ، دون اأن يكون له احلق فـي الت�سويت . 

الف�ســل التا�ســع

فعاليـات وبرامـج الفرقـة

املــادة ) 36 (

يجوز للفرقة تقدمي الربامج والفعاليات التالية اأو امل�ساركة فـيها :
 اأ - العرو�ض امل�سرحية . 

ب - املهرجانات وامللتقيات وامل�سابقات امل�سرحية . 

ج - الأ�سابيع الثقافـية . 

د - الفعاليات والأن�سطة امل�سرحية املدرجة �سمن برامج الحتفالت العامة . 

هـ - الأعمال امل�سرحية املتلفزة ، واملذاعة . 

و - امل�سابقات امل�سرحية والأدبية . 

ز - تنظيم املحا�سرات ، والندوات ، وور�ض العمل املتعلقة باملجال امل�سرحي ، و�سوؤونه . 

ح - اأي فعاليات اأو برامج اأخرى ذات عالقة باأهدافها .

املــادة ) 37 (

يجوز للفرقة ، بعد موافقة املديرية ، تقدمي الربامج والفعاليات الآتية اأو امل�ساركة فـيها 
خارج ال�سلطنة :

اأ - العرو�ض واملهرجانات وامللتقيات والأيام وامل�سابقات امل�سرحية اخلليجية والعربية 
والأجنبية .

ب - الأ�سابيع واملنا�سبات الثقافـية والوطنية العمانية . 

ج - الربامج التدريبية والور�ض امل�سرحية . 

د - ح�سور اجتماعات ولقاءات فنية م�سرحية .
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الف�ســل العا�ســر

النظــــام املالــي للفرقــة

املــادة ) 38 (

 ، اأربعة وع�سرين ريال عمانيا  ال�سنوي للفرقة عن )24(  الع�سوية  ا�سرتاك  األ يقل ر�سم  يجب 
 ، ال�سرفـيون  الأع�ساء  �سداده  ويعفى من   ، عام  كل  يناير من  �سهر  نهاية  قبل  �سداده  ويجب 
اإلى )12( اثني ع�سر ريال عمانيا فـي حالة كون الع�سو  ويجوز ملجل�ض الإدارة تخفـي�سه 

طالبا اأو باحثا عن عمل ، �سريطة تقدمي ما يثبت ذلك .

املــادة ) 39 (

تتكون موارد الفرقة مما ياأتي : 
 اأ - عائد العرو�ض الفنية ، والأن�سطة التي تقوم بها . 

ب - الدعم الذي تقدمه اجلهات املعنية بال�سلطنة .
ج - ح�سيلة ال�سرتاكات ال�سنوية لالأع�ساء . 

د - الهبات ، والتربعات ، والرعايات .
هـ - عائدات ا�ستثمار اأموال الفرقة .

و - ن�سبة من مقابل م�ساركة الأع�ساء فـي اأن�سطة برامج الفرق الأخرى وفق ما يتم 
التفاق عليه .

املــادة ) 40 (

يتم �سرف اأموال الفرقة فـي الأغرا�ض الآتية : 
 اأ - العرو�ض والدورات التدريبية التي تنفذها الفرقة والربامج الفنية الأخرى .

ب - دفع الأجور واملكافاآت لأع�ساء الفرقة والعاملني بها واملتعاقدين معها . 
ج - ر�سوم ان�سمام الفرقة لأي منظمة اأو هيئة متخ�س�سة بامل�سرح . 

د - اأي م�ساريف اأخرى لزمة لت�سيري ن�ساط الفرقة .
املــادة ) 41 (

تبداأ ال�سنة املالية للفرقة فـي اأول �سهر يناير ، وتنتهي فـي نهاية �سهر دي�سمرب ، على اأن 
تنتهي ال�سنة املالية الأولى لها فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة املالية 

التالية لل�سنة املالية التي يبداأ فـيها ن�ساطها . 
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املــادة ) 42 (

اإذا بلغت امليزانــية ال�سنويـــة للفرقـــة )10.000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، تعني اجلمعية 
العمومية من غري اأع�ساء املجل�ض مدقق ح�سابات قانونيا ملراجعة وتدقيق احل�ساب اخلتامي 
مليزانية الفرقة ، وحتدد مكافاأته ، على اأن يقدم املدقق تقريره م�سفوعا بامل�ستندات املوؤيدة 

له قبل انعقاد اجلمعية العمومية العادية ب�سهر واحد على الأقل . 

املــادة ) 43 (

منح  لها  ويجوز   ، الغر�ض  لهذا  املعد  للنموذج  وفقا  �سنة  كل  الفرق  بتقييم  الوزارة  تقوم 
الفرق احلا�سلة على املراكز الثالثة الأولى مكافاأة على النحو الآتي :

- املركــــز الأول : )7.000( �سبعة اآلف ريال عماين .
- املركز الثاين : )5.000( خم�سة اآلف ريال عماين .
- املركز الثالث : )3.000( ثالثة اآلف ريال عماين .

الف�ســل احلــادي ع�ســر

اجلــزاءات

املــادة ) 44 (

يجوز للمديريـة فـي حال مخالفة الفرقة اأو اأحد اأع�سائها اأحكام هذه الالئحة اأن توقـع 
عليها جزاء ، اأو اأكرث من اجلزاءات الآتية ح�سب نوع املخالفة : 

 اأ - التنبيه . 

ب - الإنذار . 

ج - الإيقاف عن العمل ملدة )3( ثالثة اأ�سهر .

د - اإيقاف العمل امل�سرحي محل املخالفة .

املــادة ) 45 (

اأي من احلالت  فـي  املديرية  تو�سية  بناء على  الوزير  بقرار من  الفرقة  ترخي�ض  يلغـى 
الآتية : 

 اأ - اإذا قل اأع�ساء الفرقة عن )30( ثالثني ع�سوا .

ب - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحل الفرقة . 
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ج - التوقف عن مزاولة الن�ساط اأو عدم جتديد الرتخي�ض ملدة )2( �سنتني متتاليتني .

د - عدم تقدمي التقارير الدورية ملدة )2( �سنتني متتاليتني .

هـ - تكرار املخالفة لأحكام هذه الالئحة .

الف�ســـل الثانــي ع�ســر

اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 46 (

جمـــالت  فــــي  للفـــرق  التدريبيــة  والربامج  والفعاليات  املهرجانات  بتنظيم  الوزارة  تقوم 
الفنون امل�سرحية وفق خطتها وبراجمها ال�سنوية ، اأو اخلم�سية ، وللوزارة تر�سيح من تراه 
منا�سبــا وفـــق �سوابـــط محـــددة للم�ساركـــة فــــي اأي برامـــج تدريبيـــة ، اأو ور�ض م�سرحيــــة ، 
اأو مهـــرجانات م�سرحية ، اأو فعاليات داخل اأو خارج ال�سلطنة ، وتتحمل الوزارة التكاليف 

وفقا لالإمكانيات املالية املتاحة .
املــادة ) 47 (

مع عدم الإخالل باأي حكم من اأحكام هذه الالئحة ، يجوز للفرقة بعد موافقة املديرية 
فتح فروع اأخرى للفرقة ، �سريطة تقدمي الآتي :

 اأ - ك�سف باأ�سماء الأع�ساء املنت�سبني للفرقة فـي هذه الفروع .

ب - ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية لكل ع�سو .

ج - موقع الفروع مقرونا مب�ستندات ثبوتية املكان .

املــادة ) 48 (

يجوز للوزارة - بناء على طلب الفرقة - ا�ستخراج التاأ�سريات الالزمة للخرباء والفنانني ، 
�سريطة اأن تتحمل الفرقة كافة التبعات املالية ، والإدارية .

املــادة ) 49 (

فـي حال حل الفرقة اأو اإلغائها ، تــوؤول اإلــى الـــوزارة كافــــة موجـــودات وممتلكـــات الفرقـــة 
التي �سبق منحها من الوزارة ، اأو من اأي جهة حكومية اأخرى ، وفـيما عدا ذلك يتم الت�سرف 

فـيه وفقا ملا ت�سمنه النظام الأ�سا�سي للفرقة .
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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 

قـرار 

 رقــم 2019/34

باإ�سدار منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي

 

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 , 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال , 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل بنموذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي , املرفق .

املــادة الثانيــــة

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

 

�ســدر فـي   : 17 من رجـــــــــب 1440هـ

املـوافـــــق   : 24 من مـــــــــار�س 2019م

                                                      عبداللــه بـن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي

                 الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي
 الف�ســل الأول

التعريفــات
فـي تطبيــق اأحكـام الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين 

كل منها , ما مل يقت�س �سياق الن�س غري ذلك :  
1 - الوثيقــة :  

الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ومالحقها .

2 - طلب التاأمني :  
الطلب الذي يتولى املوؤمن له تعبئته وفق البيانات املحددة بامللحق رقم )2( املرفق 

فـي هذا النموذج .

3 - املوؤمــن عليــه : 
العامل اأو املعال الذي يوؤدي اإليه املوؤمن ما التزم به مبوجب اأحكام الوثيقة .

4 - املوؤمــن لــه : 
الوثيقة  وت�سدر  التاأمني  ق�سط  بدفع  يلتزم  الذي  العتباري  اأو  الطبيعي  ال�سخ�س 

با�سمه ل�سالح املوؤمن عليه .

5 - املوؤمــن : 
�سركة الت�أمني املرخ�ص له� مبزاولة ن�س�ط الت�أمني ال�سحي فـي ال�سلطنة .

6 - مدة الوثيقة : 
الفرتة املحددة فـي الوثيقة املتفق عليها بني املوؤمن واملوؤمن له .

7 - ق�سط التاأمني : 
مبلغ من املال يلتزم املوؤمن له ب�سداده مقابل التزام املوؤمن بتحمل تكاليف الرعاية 

ال�سحية للموؤمن عليه مبوجب الوثيقة .

8 - التغطية التاأمينية : 
املنافع ال�سحية الأ�سا�سية واملزايا الختيارية املتاحة واملتفق عليها تف�سيال بني املوؤمن 

واملوؤمن له ل�سالح املوؤمن عليه مبوجب الوثيقة .
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9  - املنافع ال�سحية الأ�سا�سية :                                             

اخلدمات ال�سحية املتاحة من خدمات التاأمني ال�سحي للموؤمن عليه وفقا للملحق 
رقم )4( املرفق فـي هذا النموذج .

10 - الطبيب املرخ�س : 

الطبيب املرخ�س له مبزاولة مهنة الطب من وزارة ال�سحة .

11 - ال�ست�ســاري : 

الطبيب امل�ستوفـي ل�سروط �سغل وظيفة طبيب ا�ست�س�ري .

12 - تاريخ بدء التغطية : 

التاريخ املبني فـي امللحق رقم )1( املرفق فـي هذا النموذج .

13 - احلد الأعلى للتغطية التاأمينية : 

اإجمايل املبالغ املالية التي قد يطالب بها املوؤمن عليه نتيجة تلقيه العالج املنا�سب 
خالل مدة الوثيقة .

14 - العامــل : 

اأي �سخـــ�س طبيعــــي يـــزاول العمـــل فعلــــيا لـــدى املوؤمـــن لــه وم�سجل بتلك ال�سفة 
فـي �سجالته .

15 - املعـــال : 

اأ - كل مـن يرتبــط بعالقـــة زوجيــــة مـــع العامـــل , ويقيـــم اإقامـــة فعليـــة وقانونيـــة 
فـي ال�سلطنة , على اأن يكون م�سجال بهذه ال�سفة فـي �سجالت املوؤمن له .

ب - اأبــناء العامـــل اأو اأبنـــاء مـــن يرتبـــط به بعالقـــة زوجية ممن ل تزيد اأعمارهم 
على )21( واحد وع�سرين عاما , وم�سجل بهذه ال�سفة لدى املوؤمن له .

ج - اأي �سخ�س اآخر ل ينتمي اإلى اأي من الفئتني )اأ( اأو )ب( ويقيـم فــي ال�سلطنــة 
ال�سفـــة  بهــذه  اإعالته وم�سجل  فـي  العامل  اإقامة فعلية وقانونية ويعتمد على 

لدى املوؤمن له .
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16 - امل�ساهمــة :                  

ن�سبة م�ساهمة املوؤمن عليه فـي تكلفة امل�ساريف الطبية وفقا للملحق رقم )4( املرفق 
فـي هذا النموذج .

17 - مقدم اخلدمة ال�سحية : 

املرفق ال�سحي املعتمد من وزارة ال�سحة , واملرخ�س له وفقا لالأنظمة املعمول بها 
بتقدمي اخلدمات ال�سحية فـي ال�سلطنة .

18 - �سبكة مقدمي اخلدمة ال�سحية : 

املوؤمن لتقدمي  جمموعة مقدمي اخلدمة ال�سحية املعتمدين واملحددين من قبل 
خدمة الرعاية ال�سحية للموؤمن عليه .

19 - املــــر�س : 

الرعاية  فـيها  يتلقى  اأن  وتتطلب   , عليه  املوؤمن  منها  يعاين  التي  ال�سحية  احلالة 
ال�سحية خالل مدة الوثيقة .

20 - احل�سا�سيــة :               

حالـــة مر�سيـــة تنتــج عـــن حت�ســـ�س الفـــرد ب�سفـــة خا�ســـة لأنـــواع معينــــة من الغــذاء 
اأو الطق�س اأو غبار الطلع اأو اأي حمدثات اأخرى من النباتات , واحل�سرات , واحليوانات , 

واملعادن والكيماويات , والعنا�سر اأو املواد الأخرى .

21 - احلالت املزمنة : 

املر�س اأو الإ�سابة التي تت�سم بواحدة اأو اأكرث من اخل�سائ�س الآتية : 

   اأ - احلاجة اإلى املتابعـــة امل�ستمــرة اأو ملـــدة طويلــة مــن خــالل ال�ست�سارات والك�سف 
الطبي والفح�س .

ب - احلاجة اإلى التحكم امل�ستمر اأو على املدى الطويل اأو تخفـيف الأعرا�س .

ج - احلاجة اإلى اإعادة التاأهيل اأو التدريب على التما�سي مع املر�س .

د - ت�ستمر اإلى ما ل نهاية .

 هـ - قد تعود اأو من املرجح اأن تعود مرة اأخرى .
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22 - احلالة املوجودة م�سبقا : 

اأي اإ�سابة اأو مر�س اأو حالت مر�سية اأو حالت ذات �سلة ظهرت عالماتها اأو اأعرا�سها 
فـي الفرتة ال�سابقة على بدء التغطية التاأمينية .

23 - النفقات القابلة لال�ستعا�سة : 

امل�ساريف الطبية املعتادة وال�سرورية التي يتكبدها املوؤمن عليه نظري تلقيه العالجات 
الالزمة طبيا للحالت غري امل�ستثناة - مبوجب الف�سل الرابع من الوثيقة - خارج 

نطاق �سبكة مقدمي اخلدمة ال�سحية , وذلك فـي احلالت الآتية : 

 اأ -  الطارئة .

ب - عند التفاق بني املوؤمن واملوؤمن له .

24 - امل�ستندات املوؤيدة للمطالبة : 

وتقرير   , والفواتري   , الطبية  والتقارير   , عليه  املوؤمن  تثبت هوية  التي  امل�ستندات 
ال�سرطة , اإن وجد .

25 - التنويـــم :                     

ترقيد املوؤمن عليه لدى مقدم اخلدمة ال�سحية , مبا فـي ذلك الرتقيد فـي العناية 
النهاريـــة , والرتقيـــد فـي اأق�ســـام احلـــوادث والطـــوارئ , وذلك بنـاء علــى ا�ست�ســارة 

من الطبيب املرخ�س اأو ال�ست�ساري .

26 - عالج املري�س الداخلي : 

ترقيد املوؤمن عليه لدى مقدم اخلدمة ال�سحية ليلة واحدة لتلقي العالج .

27 - املعاجلة فـي العيادات اخلارجية : 

تردد املوؤمن عليه على العيادات اخلارجية ملقدم اخلدمة ال�سحية بغر�س الت�سخي�س 
اأو العالج الطبي من مر�س  .

28 - احلالة الطارئة : 

حالة �سحية ت�ستدعي التدخل الطبي ال�سريع .
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29 - العالجات الالزمة طبيا : 
للمعايري  وفقا  الت�سخي�س  مع  يت�سق  اأو  يتالءم  الذي  العالج  اأو  ال�سحية  اخلدمة 

ال�سحية من قبل الطبيب املرخ�س اأو ال�ست�ساري .
30 - امل�ساريف الطبية : 

مبلغ مايل يدفع من قبل املوؤمن اإلى مقدم اخلدمة ال�سحية نظري تقدمي العالجات 
الالزمة طبي� اإلى املوؤمن عليه وفق� ل�سروط واأحك�م الوثيقة .

31 - م�ساعفات احلمل اأو الولدة : 
احلالت التي تن�ساأ خالل مراحل احلمل اأو فـي اأثناء الولدة .

32 - الطب البديل : 
جمموعة من ممار�سات الرعاية ال�سحية التي ل تندرج �سمن نظام الرعاية ال�سحية 

الرئي�سي واملعتمد من وزارة ال�سحة .
الف�ســل الثانــي

ال�شـروط والأحكـام العامـة

متهيــد : 
تعتبـــر الوثيقـــة وطلــب التاأمني عقدا واحدا , وكل كلمة اأو عبارة اأعطي لها معنى خا�س 
فـي اأي جزء من الوثيقة اأو طلب التاأمني يكون لها املعنى ذاته , ما مل يقت�س �سياق الن�س 
معنى اآخر . كما تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعارف عليها فـي عقود 
التاأمني ال�سحي واملقدمة من قبل املوؤمن له اأو من ينوب عنه واملتعلقة بالتغطية التاأمينية 

اأ�سا�سا لهذا العقد .
وعلى املوؤمن اإطالع املوؤمن له على الوثيقة والتاأكد من ح�سوله على التغطية التاأمينية 

املطلوبة .
1 - بيانات طلب التاأمني : 

يجب اأن تكون البيانات املقدمة من املوؤمن له �سحيحة .
2 - نطاق و�سريان الوثيقة : 

 , متثل الوثيقة احلد الأدنى للمنافــع ال�سحـــية الأ�سا�سيـــة املقدمــــة للموؤمــــن عليـــــه 
ولــن تكــــون الوثيقـــة اأو اأي تعديـــل لحــــق عليهـــا �ســـاري املفعـــــول ما لــــم يثبـــت ذلك 

فـي جدول موقع عليه من الطرفـني .
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3 - مدة الوثيقة : 
تكون مدة الوثيقة �سنة ميالدية واحدة ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .

4 - ال�سجالت والتقارير : 
مبوجــب  عليهــم  واملوؤمـن  لديه  العاملني  جلميع  ب�سجل  يحتفظ  اأن  له  املوؤمن  على 

الوثيقة , ويجب اأن يحتوي هذا ال�سجل على البيانات الآتية : 
 اأ - ال�سم , واجلن�س , والعمر , واجلن�سية , واحلالة الجتماعية , ورقم البطاقة .

ب - اأي معلومات اأ�سا�سية اأخرى يطلب املوؤمن اإدراجها فـي �سجالت املوؤمن له .

 , عليهم  املوؤمن  لالأ�سخا�س  يطلبها  قد  بيانات  باأي  املوؤمن  بتزويد  له  املوؤمن  ويلتزم 
وال�سماح له بالطالع على هذه ال�سجالت , والتاأكد من �سحتها .

5 - املوؤهلون للتاأمني : 
يعتبــر العامــل مــن الفئــات املوؤهلة للتاأمني عليهم من قبل املوؤمــن لــه , كمـــا يعتبـــر 

املعال - غري العامل - من هذه الفئات ح�سب امتيازات عقد عمل العامل املعيل .
6 - املنافع ال�سحية الأ�سا�سية : 

يحق للموؤمن له اختيار اأي مــن جــدول املنافـــع ال�سحيـــة الأ�سا�سيــــة )اأ( اأو )ب( املرفقني 
فـي هذا النموذج , ورفع حدود التغطية ال�سحية الأ�سا�سية فـي امللحق رقم )4( املرفق فـي 
هذا النموذج , وبناء على ذلك يتم حتديد الق�ســط التاأمينــي مــن قبل املوؤمن , وميكن 
وفقا  الأ�سا�سية  ال�سحية  التغطية  على  الختيارية  املزايا  من  اأي  اإ�سافة  له  للموؤمن 

للملحق رقم )3( املرفق فـي هذا النموذج .
7 - �سداد ق�سط التاأمني : 

يلتزم املوؤمن له ب�سداد ق�سط التاأمني خالل املواعيد املتفق عليها مع املوؤمن .
8 - اإ�سافة وحذف املوؤمن عليه : 

اأ - يجب على املوؤمن له اإخطار املوؤمن كتابيا عند اإ�سافــة املوؤمـــن عليـــه اأو حذفـــه , 
�سريطة اإثبات التحاقه بالعمل اأو تركه له , وعلى املوؤمـن له عنـــد طلــــب حــــذف 
اأي من املوؤمن عليهم , اإعادة بطاقة الع�سوية واأي م�ستندات اأخرى يطلبها املوؤمن 
قبل تاريخ احلذف , وفـي حال عدم اإعادة بطاقة الع�سوية , يتعني على املوؤمن 
له تعوي�س اخل�سارة املتكبدة من قبل املوؤمن فـي اأي مطالبة ت�ستجد بعد تاريخ 

احلذف , ويكون احلذف من تاريخ موافقة املوؤمن على الطلب .
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ب - يجـــب علـــى املوؤمن له تقدمي ما يثبت مغادرة املوؤمن عليه )الأجنبي( لل�سلطنة 
اإلى املوؤمن اإذا كان املطلوب حذف عامل من الوثيقة .

املوؤمن  ملا يتم التفاق عليه بني  التاأمـــني الإ�سافـي طبقا  يتـــم احت�ســـاب ق�ســـط  ج - 
واملوؤمن له .

ينتفع  مل  والذي   , عليه  باملوؤمن  املتعلق  امل�سرتجع  التاأمني  ق�سط  احت�ساب  يتم   - د 
بالتغطية التاأمينية وفقا للمعادلة الآتية : 
                          الق�سط امل�سرتجع = ق�سط التاأمني * 

ويجب على املوؤمن رد ق�سط التاأمني امل�سرتجــع خـــالل مـــدة ل تزيـــد علـــى )30( 
ثالثني يوما من تاريخ املوافقة على احلذف .

9 - تاريخ بدء التغطية : 

 اأ - بالن�سبة للعامل : 
اعتبارا من تاريخ بدء التغطية املحدد فـي امللحق رقم )1( املرفق فـي هذا النموذج , 
اأو من تاريخ الإ�سافة اإلى الوثيقة بالن�سبة للعامل الذي يلتحق بالعمل بعد ذلك .

 ب - بالن�سبة للمعال : 
تاريخ  اأو من   , املعيل موؤمنا عليه  العامل  فـيه  اأ�سبح  الـذي  التاريــخ  مـــن  اعتـبـــارا 

اكت�ساب �سفة املعال لدى املوؤمن له .
10 - اإلغاء الوثيقة : 

يجوز للموؤمن له اإلغاء الوثيقة فـي اأي وقت , مبوجب اإخطار كتابي ير�سل للموؤمن 
قبل )30( ثالثني يوم عمل علـى الأقـــل مـــن تاريـــخ الرغبـــة فـي الإلغــاء , �سريطـــة 
اأن يقدم ما يثبت اإبرام وثيقة تاأمني اأخرى تت�سمن بدء التغطية التاأمينية اجلديدة 

من اليوم التايل لإلغاء الوثيقة ال�سابقة .
املوؤمن ملزما خالل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوم  وفــي هــذه احلالــة يكون 
عمــل مـــن تاريـــخ الإلغــاء باأن يعيد للموؤمــن له اجلزء املتبقي مــن ق�ســط التاأمني 
عــن كــل موؤمــن عليه مل ينتفع بالتغطية التاأمينية , ويتم احت�ساب اجلزء املتبقي 

من ق�سط التاأمني وفقا للمعادلة املن�سو�س عليها فـي البند )8( من هذا الف�سل .

الفرتة املتبقية
                                                                                       

مــدة الوثيقــة
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11 - �سرية امل�ستندات املوؤيدة للمطالبة : 

يوافق كل مــن املوؤمـــن لــه واملوؤمــن عليـــه علـــى اإطـــالع املوؤمـــن اأو مـــن ينـــوب عنــه 
�سريــة  علــى  باحلفــاظ  املوؤمــن  يلتــزم  اأن  علــى   , للمطالبــة  املوؤيــدة  امل�ستندات  على 

املعلومات التي ت�سمنتها امل�ستندات .
12 - ال�سكاوى : 

حتددها  التي  لالإجراءات  وفقا  ال�سكاوى  تقدمي  عليه  املوؤمن  اأو  له  للموؤمن  يحق 
الهيئة العامة ل�سوق املال .

13 - امل�ساريف الطبية : 

مــدة  ال�سحيـــة خــالل  اإلــى مقــدم اخلدمــة  الطبية  امل�ساريف  ب�سداد  املوؤمن  يلتزم 
الوثيقة ووفقا لأحكامها , ويقوم املوؤمن بالتاأكد مما اإذا كانت تلك امل�ساريف الطبية 

مت تكبدها خالل مدة الوثيقة , وذلك باتباع الأ�س�س املبينة فـي اجلدول الآتي :

اخلدمات ال�سحيةم
اأ�سا�س احت�ساب

تاريخ تكبد امل�ساريف الطبية

1
ا�ست�سارات الطبيب املرخ�س 

اأو ال�ست�ساري
تاريخ الزيارة الفعلية للموؤمن عليه 

تاريخ احل�سول على اخلدمة املخترب والأ�سعة الت�سخي�سية2

الأدوية ال�سيدلية3
تاريخ �سراء الدواء

ح�سب اجلرعة املو�سوفة
من قبل الطبيب اأو ال�ست�ساري 

اإيجار غرفة التنومي4
التاريخ الفعلي لدخول امل�ست�سفى , 

واخلروج منه

تاريخ اجلراحةر�سوم اجلراحة اأو فني التخدير5

6
اخلدمات الطبية الأخرى

لعالج املري�س الداخلي
التاريخ الفعلي

للح�سول على اخلدمات 
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14 - حدود التغطية التاأمينية : 

تقت�سر م�سوؤولية املوؤمن على املبالغ املحددة للتغطية التاأمينية فـي امللحق رقم )4( 
املرفق فـي هذا النموذج .

15 - نطاق �سريان الوثيقة : 

ت�ســري الوثيقــة علــى امل�ساريــف الطبية املتكبدة داخل احلدود الإقليمية لل�سلطنة 
ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك .

16 - الخت�سا�س الق�سائي : 

تخت�س حماكم ال�سلطنة بالف�سل فـي املنازعات النا�سئة عن تطبيق اأحكام الوثيقة .

الف�ســل الثالــث 

اإدارة املطالبـــــات

1 - �شروط اإدارة مطالبات التاأمني ال�شحي : 
اأ - يلتزم مقدم اخلدمة ال�سحية بتقدمي اإخطار اأي مطالبــة ح�ســـب النمـــوذج املعـــد 

من املوؤمن مرفقا به امل�ستندات الآتية : 
1 - التقارير الطبية والت�سخي�سية الكاملــة واملفـــ�سلة بو�ســـف املـــر�س والـعالج 

اخلا�س به .

2 - منوذج التفوي�س امل�سبق للموافقة على العالج .

3 - اأي معلومات طبية اأخرى قد تعترب �سرورية .

اأنظمة املطالبات الإلكرتونية  اإخطارات املطالبة متوافقة مع  اأن تكون كل  ب - يجب 
املعمول بها فـي ال�سلطنة .

2 - اأ�سا�س حتمل تكلفة مراجعة ال�ست�ساري : 
ل يجوز حتميل املوؤمن تكاليف ال�ست�سارة اأو العالج الذي يقدم بوا�سطة ال�ست�ساري 

دون اأن ي�سبق ذلك قرار بالإحالة من الطبيب املرخ�س .

3 - التفوي�س امل�سبق للموافقة على العالج : 
يلتزم مقدم اخلدمة ال�سحية باحل�سول على التفوي�س امل�سبق من املوؤمن قبل خ�سوع 

املوؤمن عليه لأي معاجلة وفقا للملحق رقم )5( املرفق فـي هذا النموذج . 
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4 - النفقات القابلة لال�ستعا�سة : 
يلتزم املوؤمن بتعوي�س املوؤمن عليه عن النفقات القابلة لال�ستعا�سة خالل مدة ل تزيد 
على )15( خم�سة ع�سر يوم عمل مـــن تاريـــخ ا�ستكمـــال امل�ستنـــدات املوؤيـــدة للمطالبـــة 
اإلــى املوؤمن , �سريطة تزويد املوؤمن بامل�ستندات املوؤيدة للمطالبة خــالل مــدة ل تزيد 
علـــى )120( مائــة وع�سريــن يــوم عمــل مــن تكبد تلك النفقات , وت�سمل هذه النفقات 

الآتي : 
   اأ - م�ساريف العالج فـي العيادات اخلارجية .

 ب - م�ساريف عالج املري�س الداخلي مبا فـي ذلك العمليات اجلراحية .

ج - م�ساريف اإعادة جثمان املتوفى اأو رفاته اإلــى موطنــه الأ�سلي املذكور فـي عقد 
البنـــد )37(  الواردة فـي  الناجتــة عـن الإ�سابات  الوفــاة  العمـــل عـــدا حـــالت 

مــن الف�ســـل الرابـــع من هذا النموذج .

5 - رف�س املطالبات : 
يحق للموؤمن رف�س اأو اإرجاع املطالبات املقدمة - ح�سب الأحوال - فـي اأي من احلالت 

الآتية : 
 اأ - عدم تقدمي منوذج املطالبة الأ�سلية مكتمال .

ب - عدم وجود توقيع وختم الطبيب املرخ�س اأو ال�ست�ساري .

ج - اإذا كانت الفحو�سات التي اأجريت على املوؤمن له والعالج الذي تلقاه مل يكن 
بناء على طلب اأو حتديد من الطبيب املرخ�س اأو ال�ست�ساري .

د - عدم �سلة الت�سخي�س والعالج باحلالة املر�سية .

هـ - املطالبات املقدمة بعد )120( مائة وع�سرين يوما من تاريخ العالج .

و - النفقات املتجاوزة للحد الأعلى للتغطية التاأمينية .

انتهاء  بعد  اأو  للوثيقة  عليه  املوؤمن  اإ�سافة  تاريخ  قبل  كانت  التي  املعاجلات   - ز 
مدتها .

مكتوبا  بيانا  ي�سلمه  اأن  عليه  املوؤمن  من  املقدمة  املطالبة  رف�سه  عند  املوؤمن  ويلتزم 
باأ�سباب الرف�س , وذلك خالل )10( ع�سرة اأيام على الأكرث من تاريخ تقدمي املطالبة , 

وللموؤمن عليه احلق فـي اللجوء اإلى اجلهات املخت�سة للبت فـي املطالبة .
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الف�ســل الرابــع

ال�ستثنــاءات

ت�ستثنى من تطبيق اأحكام الوثيقة احلالت الآتية : 
1 - الإ�سابة التي ي�سببها املوؤمن عليه لنف�سه متعمدا .

2 - العالج التجريبي .
3 - احلالة املوجودة م�سبقا , والعالج فـي العيادات اخلارجية بالن�سبة لالأمرا�س املزمنة .

4 - الفحو�سات ال�ساملة التي ل تتطلب معاجلة طبية من�سو�سا عليها فـي الوثيقة .
الطبي  الفح�س  اأو خدمات �سحية تتم لأغرا�س غري طبية مثل  اأي فحو�سات   -  5

املتعلق بالتوظيف , وال�سفر , والرتخي�س , والتاأمني .
6 - املخاطـــر ال�سخ�سيـــة وهـــي الأن�سطــة ال�سخ�سية التــي تنتــج عنها خماطر عالية 
للموؤمــن عليه اأو تعر�سه ملر�س اأو حـــادث اأو تـــوؤدي اإلـــى تفاقـــم حالتــــه املر�سيـــة 

اأو اإ�سابته ال�سابقة .
7 - الأمرا�س الوبائية ح�سب ت�سنيف منظمة ال�سحة العاملية .

8 - اأدوية وو�سائل العالج بالطب البديل .
9 - الأمرا�س التي تن�ساأ بفعل اإ�ساءة ا�ستعمال بع�س الأدوية اأو املن�سطات اأو املهدئات 

اأو بفعل تعاطي املواد الكحولية اأو املخدرات اأو املوؤثرات العقلية .
10 - اجلراحة اأو العالج التجميلي اإل اإذا ا�ستدعتها اإ�سابة ج�سدية عر�سية غري م�ستثناة .

11 - ال�ستجمام وبرامج ال�سحة البدنية العامة  .
12 - معاجلة الأمرا�س التنا�سلية التي تنتقل بالت�سال اجلن�سي املتعارف عليها طبيا .

 HIV  )13 - م�ساريف عالج الفرتة الالحقة لت�سخي�س )فـريو�س نق�س املناعة الب�سرية
اأو العلل ذات ال�سلة بالــ HIV مبا فـيها مر�س الإيــــدز )نقـــ�س املناعـــة املكت�سبـــة( 

اأو م�ستقاتها اأو مرادفاتها اأو اأ�سكالها الأخرى .
14 - جميع التكاليف املتعلقة بزرع الأ�سنان اأو تركيب الأ�سنان ال�سطناعية اأو اجل�سور 

الثابتة اأو املتحركة اأو التقومي غري الناجتة عن حادث .
ال�سمعيـــة  اأو  ال�سمـــع والو�سائـــل الب�سريـــة  اأو  15 - اختبارات وعمليات ت�سحيح النظر 

امل�ساعدة غري الناجتة عن احلادث .
16 - العالج التقوميي حلاجز الأنف وقطع حمـارة الأنـف واجلراحـة التعوي�سية اإل اإذا 

كانت لعالج حالة مر�سية كان�سداد الأنف و�سعوبة التنف�س اأو ناجتة عن حادث .
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17 - عالج ت�ساقط ال�سعر اأو ال�سلع اأو ال�سعر امل�ستعار .
18 - العالج النف�سي اأو ال�سطرابات العقلية عدا حالت الطوارئ .

19 - اختبارات احل�سا�سية وعالج احل�سا�سية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك املتعلقة 
باحل�سا�سية من نوع معني من الأدوية وامل�ستلزمات امل�ستخدمة فـي العالج .

20 - اأي م�ساريف ذات �سلة باملعدل املناعي والعالج املناعي .
21 - عالج وخدمات التحول اجلن�سي والتعقيم والعقم والعجز اجلن�سي .

22 - اأي نفقات تتعلق بعالج ال�سطرابات املتعلقة بالنوم .
23 - العالج الناجت عن امل�ساركة فـي الريا�سات اأو الأن�سطـــة اخلطــرة مبـــا فـــي ذلك - 
باملظالت وت�سلق  املائية والقفز  بالرئة  الغط�س  املثـــال ل احل�ســـر -  �سبيـــل  علــى 

اجلبال وال�سخور وقيادة املركبات والدراجات على الكثبان .
البنائي  اأو  الكيميائي  اأو  الوظيفـي  الذي ي�سمل اخللل  الت�سوه اخللقي  اأو  العيب   -  24

الذي يكون موجودا عادة قبل الولدة �سواء بالوراثة اأو نتيجة للعوامل البيئية .
25 - ا�سطرابات اجللد مثل الثاآليل , واجلدري , وحب ال�سباب .

26 - عالجات ال�سمنة والبدانة .
27 - حالت زرع الأع�ساء املنقولة والنخاع العظمي اأو زرع الأع�ساء ال�سطناعية البديلة 

التي حتل حمل اأي ع�سو باجل�سم ب�سكل كلي اأو جزئي .
28 - التغريات الطبيعية ل�سن الياأ�س , وي�سمل ذلك ا�سطرابات الطمث .

29 - مطالبات ال�سطرابات الوراثية , واحلفظ بالتربيد , زرع اخلاليا احلية اأو الأن�سجة 
احلية , مبا فـي ذلك - على �سبيل املثال ل احل�سر - العالج باخلاليا اجلذعية , 

�سواء كانت ذاتية املن�ساأ , اأو مقدمة من قبل مانح .
30 - عالج فقدان ال�سهية الع�سبي , وال�سره املر�سي , فقدان ال�سهية وا�سطرابات الأكل 

الأخرى , اأو اأي �سكل اآخر من املعاجلات من قبل الطبيب النف�سي .
31 - اأي تكاليف اأو م�ساريف اإ�سافـية يتكبدها املرافق اخلا�س للموؤمن عليه فـي اأثناء 
اإقامته لدى مقدم اخلدمة ال�سحية عدا نفقة الإقامة والإعا�سة فـي  اأو  تنوميه 
امل�ست�سفى ملرافق واحد للموؤمن عليه , كمرافقة الأم لطفلها ممن تقل اأعمارهم 
عن )16( �ستة ع�سر عاما , اأو حيثما تقت�سي العالجات الالزمة طبيا ذلك , ح�سب 

تقدير الطبيب املرخ�س اأو ال�ست�ساري .
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32 - النفقات املتكبدة ب�سبب امل�ساعفـات الناجتـــة ب�سكـــل مبا�ســـر عــن مــر�س اأو اإ�سابـــة 
اأو عالج م�ستثنى من التغطية التاأمينية .

33 - كل امل�ستلزمات التي ل تعترب اأدوية , وت�سمل - على �سبيل املثال ل احل�سر - غ�سول 
و�سفات   , واملطهـــرات  والكريـــمات  واملرطبات  وال�سابون  الأ�سنان  ومعجون  الفم 
 , باجللــــد  العنايـــة  ومنتجـــات   , الأطفال  واأطعمة   , الغذائية  واملكمالت   , الألبان 
وم�ستلزمات الر�سع والفـيتامينات املتعددة )ما مل تو�سف كبديل للعالج فـي حالة 
الق�سد منها حت�سني احلالة  لي�س  التي  املعدات  فـيتامينات معروفة( وكل  نق�س 

الطبية اأو الإ�سابة .

34 - اأي اأدوات طبية خارجية واأجهزة ومعدات مبا فـي ذلك - على �سبيل املثال ل احل�سر - 
م�سخات الثدي , ماكينات امل�ساج , ومعدات التمارين , ومقيا�س احلرارة , واأدوات 

قيا�س �سغط الدم وال�سكري و�سرائط اجللوكوز .

35 - واقيات الفم , وال�سمادات , وجوارب الدعم واجلوارب الطويلة .

36 - الدعامات اخلارجية من اأي نوع , وهي - على �سبيل املثال ل احل�سر - ع�سي امل�سي 
, وطوق  , وم�سدات اخل�سر  , ودعامات الظهر  , والرافعات  , وامل�ساند  واحلمالت 
وم�ساند   , املتحركة  والكرا�سي  والأحزمة   , الأخرى  املفا�سل  ودعامات   , الرقبة 

الكعب واأحذية جتبري العظام .

37 - الإ�سابات النا�سئة عن احلالت الآتية : 

  اأ - العمليات الع�سكرية اأيا كان نوعها .

ب - الكوارث الطبيعية .

 ج - الأعمال الإجرامية اأو مقاومة املوؤمن عليه لل�سلطات .

د - الإ�سع�عـــ�ت الأيونيــة اأو التلوث ب�لن�س�ط الإ�سع�عي من اأي وقود نووي اأو اأي 
نفايات نووية .

 هـ - املواد امل�سعة اأو ال�سامة اأو املتفجرة .

 و - اأعمال ال�سغب , الإ�سراب , الإرهاب .

 ز - التفاعالت الكيميائية اأو البيولوجية اأو البكرتيولوجية . 
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ملحــق رقـم ) 1 (
جــدول الوثيقــة

1 - رقـــم الوثيقــة :

2 - ا�ســـــم املوؤمــــــن :

3 - نـــوع التاأمـــــني :

4 - ا�سم املوؤمن له :

5 - العنــــوان : 
6 - �سندوق الربيد :

7 - الرمز الربيدي :

8 - مدة التاأمني :      /       /         م                              اإلى        /       /         م

9 - ق�سط التاأمني
  اأ - ق�سط التاأمني الأ�سا�سي .
 ب - ق�سط املزايا الختيارية .

 ت - ر�ســــــــوم الإ�ســــــــــراف والرقابـــــــــــة 
)6 فـي الألف من �سافـي ق�سط التاأمني( .

 ث - ر�ســــــــوم �سنـــــــــــدوق الطـــــــــــوارئ 
)1 % من �سافـي ق�سط التاأمني( .

ر.ع
ر.ع

ر.ع

ر.ع

ر.ع ج - اإجمايل الق�سط املدفوع

توقيع املوؤمن له :                       توقيع املوؤمن :                        تاريخ بدء التغطية :
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ملحــق رقـم ) 2 (
طلــب التاأمــني

1 - بيانات مقدم الطلب 
القبيلة الثالث الثاين الأول ال�سم ح�سب البطاقة ال�سخ�سية

ال�سم التجاري لل�سركة :
رقـــم ال�سجـــل التجـــاري :                               املقر الرئي�سي لل�سركة :

العنوان الدائم :                          املحافظة :                               الولية :  
                                                     املدينــــــــة :                               القريـة :

هاتف العمل :                                                 الربيد الإلكرتوين :
�سندوق الربيد :                                            الرمــــــز الربيـــــــــدي :

2 - عدد الأ�سخا�س املوؤمن عليهم 

املهنةاجلن�سالعمرال�ســـم
رقم البطاقة 

ال�سخ�سية/
بطاقة مقيم

موقع العمل

3 - هل لديك تاأمني �سحي �سابق ؟
      ) ( نعم                                                     ) ( ل

4 - املوؤمنون ال�سابقون ؟
 اأ - ......................................................................................
.....................................................................................
ب - ......................................................................................
.....................................................................................
 ج - ......................................................................................
.....................................................................................

توقيع املوؤمن له :                       توقيع املوؤمن :                             التاريخ :
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ملحــق رقـم ) 3 (
  جدول املزايا الختيارية

 

التوقيعق�سط التاأمنينعمتغطيات تاأمينية اإ�سافـيةم

منافع احلمل والولدة1

منافع الأ�سنان2

منافع العيون3

4
خدمات �سحة الطفل وفق املعايري 
املعمــــول بهــــا فــــــي وزارة ال�سحـــــــة

عالج اإ�سابات العمل 5

منافع اختيارية اأخرى6

مبلغ الق�سط املطلوب �سداده بالن�سبة 
للمزايا الإ�سافـية

ريال عماين

توقيع املوؤمن له :                       توقيع املوؤمن :                             التاريخ :
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ملحــق رقـم ) 4 (
جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية

جدول املنافع الأ�سا�سية )اأ(

احلــدود امل�ساهمــة الو�ســفالتغطية الأ�سا�سية 

عالج املري�س 
الداخلي 

اأ - التنويـــــم فــــــي امل�ست�سفــــــــى 
النهاريـــــــــــــة  العنايـــــــــــة  اأو 
)Day care( للت�سخيـ�س 
اأو للعالج اأو لإجراء اجلراحة
ب - الإقامـــة فـي امل�ست�سفــــى / 

اإيجار الغرفة 
ج - الإقامة والعالج فـي غرف 

العناية املركزة
د - ر�سوم الأطباء / ال�ست�ساريني 
والفئـــات الطبيــة والطبية 

امل�ساعدة
هـ - الت�سخيــــــ�س / الأ�سعـــــــة / 
الرنني املغناطي�سي / الأ�سعة 
املقطعيـــة / املوجـــات فـــوق 

ال�سوتية
و - الأدويـــة واملحاليـــل

ز- احلـــالت املوجــــودة م�سبقـــا 
والأمرا�س املزمنة

ح - العالج والإقامة فـي غرف 
الطوارئ 

ط - م�س�ريـــف الإ�ســـع�ف 
املرافق )للمر�سى  اإقامة   - ي 
ممن تقل اأعمارهم عن )16( 

�ستة ع�سر عاما(

ل يوجد 

- احلد الأق�سى 
لعالج املري�س 

الداخلي )3.000( 
ثالثة اآلف ريال 
عماين لل�سخ�س 

املوؤمن عليه خالل 
مدة الوثيقة

- التنومي 
فـي امل�ست�سفى 

بحد اأق�سى )30(  
ثالثون يوما للمرة 

الواحدة

- الإقامة فـي غرفة 
م�سرتكة

- نقل امل�ساب
 اإلى امل�ست�سفى

 بحد اأق�سى )100(
مائة ريال عماين

عن كل نقلة
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تابــع : جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )اأ(

احلــدود امل�ساهمــة الو�ســفالتغطية الأ�سا�سية 

املعاجلة

 فـي العيادات 

اخلارجية 

 اأ -  ر�سوم ال�ست�سارات

 / الأ�سعـــــــة   / الت�سخيــــــ�س   - ب 

 / املغناطي�ســـــي  الرنــــــني 

 / املقطعيــــــــــة  الأ�سعـــــــــة 

املوجات فوق ال�سوتيـــة

ج - ر�سوم املخترب 

- )15%( ل�سبكة 
مقدمي اخلدمة 
ال�سحية املحددين 

وبحد اأق�سى 
)20( ع�سرون 

ريال عمانيا
لكل زيارة

- )30%( ل�سبكة 
مقدمي اخلدمة 

ال�سحية غري 
املحددين

احلد الأق�سى 

للمعاجلة 

فـي العيادات 

اخلارجية )500( 

خم�سمائة ريال 

عمانـــي خــــالل 

مـــدة الوثيقة

د - ر�سوم ال�سيدلية )الأدوية 

اجلني�ســــــــة , وفــــــــي حـــــال 

ت�ســــــرف  توفرهـــــا  عـــدم 

الأدويـــة الأخرى(

)10%( لالأدوية 
تطبق وبحد 
اأق�سى )5( 

خم�سة ريالت 
عمانية لكل زيارة

اإعادة جثمان ورفات 

املتوفى اإلى موطنه 

الأ�سلي

م�ساريف اإعادة جثمان 

ورفات املتوفى اإلى موطنه 

الأ�سلي

ل يوجد 

احلـــد الأق�ســـى 
لإعـــادة جثمـــان 
ورفــــات املتوفـــى 
ملوطنه الأ�سلي 

)1.000( األف
 ريال عماين
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جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )ب(

احلــدود الو�ســفالتغطية الأ�سا�سية 

عالج املري�س 

الداخلي 

امل�ست�سفـــــــى  فـــــــي  التنويــــــــم   - ك 
النــهاريــــــــــــــة  العنايـــــــــــــــــة  اأو 
للت�سخيــــــــ�س   )Day care(
اأو للعالج اأو لإجراء اجلراحة
ل -  الإقامــــــة فــــــي امل�ست�سفـــــــى / 

اإيجار الغرفة 
م -   الإقامــة والعـــــالج فــــــي غـــرف 

العناية املركزة
ن -  ر�سوم الأطباء / ال�ست�ساريني 
والفئــــات الطبيــــة والطبيـــة 

امل�ساعدة
 / الأ�سعــــــة   / الت�سخيــــ�س   - �س 
الرنيـــن املغناطي�سي/ الأ�سعة 
املقطعيــــــة / املوجــــــات فـــــوق 

ال�سوتية
 ع -   الأدوية واملحاليل

م�سبقـا  املوجـــــــودة  احلـــالت   - ف 
والأمرا�س املزمنة

�س - العـالج والإقامة فــــي غــرف 
الطوارئ

ق - م�ساريف الإ�سعاف 
)للمر�ســــى  املرافــــــــق  اإقامــــة   - ر 
عـــــــن  اأعمارهـــــم  تقــــل  ممـــن 

)16( �ستـــة ع�سر عاما(

- احلد الأق�سى لعالج 

املري�س الداخلي) 3.000( 

ثالثة اآلف ريال عماين 

لل�سخ�س املوؤمن عليه خالل 

مدة الوثيقة

- التنومي فـي امل�ست�سفـــى بحـــد 

اأق�ســــى )30( ثالثــــون يومــــا 

للمرة الواحدة 

- الإقامة فـي غرفة م�سرتكة

- نقل امل�ساب اإلى امل�ست�سفى 

بحد اأق�سى  )100( مائة ريال 

عماين عن كل نقلة
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تابع : جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )ب(

احلــدود الو�ســفالتغطية الأ�سا�سية 

املعاجلة فـي العيادات 

اخلارجية 

هـ -  ر�سوم ال�ست�سارات

و - الت�سخي�س / الأ�سعة / الرنني 

املغناطي�سي / الأ�سعة املقطعية / 

املوجات فوق ال�سوتية

ز - ر�ســــوم ال�سيدليــــــة )الأدويــــة 

اجلني�ســــة , وفـــي حــــال عــــدم 

توفرها ت�سرف الأدوية الأخرى(

ح - ر�سوم املخترب

احلـــــــد الأقــــ�ســــى للمعاجلــــــة 

فــي العيادات اخلارجية )500( 

خم�سمائـــة ريـال عمانـي خـالل 

مدة الوثيقة

اإعادة جثمان ورفات 

املتوفى اإلى موطنه 

الأ�سلي

م�ساريف اإعادة جثمان ورفات 

املتوفى اإلى موطنه الأ�سلي

احلــد الأق�ســى لإعـــادة 

جثمـــان ورفــات املتوفــى ملوطنـــه 

الأ�سلــي )1.000( األف ريال 

عماين
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ملحــق رقـم ) 5 (
التفوي�س امل�سبق للموافقة على العالج

1 - يجــــب علـــى مقـــدم اخلدمـــة ال�سحيـــة تقديـــم طلـــب املوافقــة على عالج املوؤمن عليه 

فـي احلالت الآتية : 

اأ - املعاجلة فـي العيادات اخلارجية اإذا كـان اإجمالـــي تكلفـــة ال�ست�ســـارات اأو املختبــــر 

اأو الت�سخي�س اأو الأ�سعة اأو الأدوية اأو اإجراءات العالج تزيد على )100( مائة ريال 

عماين .

ب - عالج املري�س الداخلي والعمليات اجلراحية للحالت غري الطارئة .

 2 - فـي احلالت الطارئة , يتم البدء فـي عالج املوؤمن عليه مبا�سرة دون اأدنى تاأخري , وبعد 

ذلك يتم البدء فـي اإجراءات طلب املوافقة , على اأن يقدم الطلب خالل ) 48 ( ثمان 

واأربعني �ساعة من دخول امل�ست�سفى .

3 - يجب على مقدم اخلدمة ال�سحية كتابة كافة املعلومات الطبية الالزمة على منوذج 

طلب املوافقة , وكذلك تاريخ , ووقت الطلب .

4 - يجب على املوؤمن الرد على طلب املوافقة خالل )30( ثالثني دقيقة من وقت ت�سلمه 

للطلب وفـي حالة الرف�س , يجب اأن يكون القرار م�سببا , ويعترب عدم الرد على املوافقة 

فـي املدة املحددة موافقة �سمنية على الطلب .

5 - فـي حالة عدم ت�سلم مقدم اخلدمة ال�سحية الرد على طلب املوافقة فـي املدة املحددة 

مـــن اإر�سالهــــا , يعتبـــــر اأن املوؤمــــن موافـــق �سمنيـــا علـــى احلالـــة , وذلك بعـــد التاأكـــد 

من اأن املوؤمن ت�سلم طلب املوافقة فـي اأثناء هذه املدة املحددة .

6 - يجـــب علـــى مقـــدم اخلدمــة ال�سحيـــة الـــرد علـــى ا�ستف�ســــارات اأو مالحظـــات املوؤمـــن - 

اإن وجدت - خالل )30( ثالثني دقيقة من وقت ت�سلم تلك ال�ستف�سارات اأو املالحظات .

7 - يجــب علـــى املوؤمــن بعـــد ت�سلمــه لطلــب املوافقــة املر�ســل مــن مقدم اخلدمة ال�سحية , 

اأن يقوم بالرد مبا�سرة بتاأكيد الت�سلم .
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 
قــــــرار

 رقــم 2019/16 
بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم 2017/4 ب�شاأن حتديد

 ر�شوم عملية تدقيق جـودة الربامـج التاأ�شي�شية العامـة
 والتظلم مـن تقاريـر تدقيق جودة الربامج التاأ�شي�شية العامة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
العامة  التاأ�سي�سية  الربامج  جودة  تدقيق  عملية  ر�سوم  حتديد  ب�ساأن   2017/4 رقم  القرار  واإلى 

والتظلم من تقارير تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة ،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

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

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

اإليــه ،  اإلــى نهايــة املــــادة الأولــى مــن القـــرار رقـــم 2017/4 امل�ســار  ت�ســــاف فقـــرة جديــدة 
ن�سهـــا الآتـــي :

اأما بالن�سبة ملوؤ�س�سات التعليم العايل التي يتم تدقيقها ك�سبكة واحدة ، فيكون حت�سيل 
الر�سم وفقا للمعادلة الآتية :

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

�شدر فـي : 20  من رجــــــــــــب 1440هـ
املوافــــق :  27 من  مـــــــــــار�ض 2019م

                                                                                                د . عبدالـلـه بــن محمــــد ال�شارمـــي
                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 

قيمـــة الر�ســــم = )15000 ر.ع( خم�سة ع�سر األف ريال عماين + ) عدد الكليات اأو املعاهد فـي 
ال�سبكة الواحدة - 1 ( * )10000 ر.ع( ع�سرة اآلف ريال عماين
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وزارة العــدل
قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2019/2/62
باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

واإلى القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيــ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ، 

واإلى قرار جلــنة قبـول املحامـني رقــم 2011/2/26 بتاأ�سيــ�س �سركــــة / بــن �سبيــب ، الرا�سدي 

والربواين للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ، 

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/2 بتاريخ 2019/3/19م ، 

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديـــالت املرفقة علـى عـقد تاأ�سي�س �سركـــة / بن �سبيب ، الرا�سدي والربواين 

للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 12 / 7 / 1440هـ 
املوافـــــق : 19 / 3 / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري
                                                                                    وكيـــل وزارة العــــدل

                                                                                    رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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تعديــل عقــــد تاأ�شيـــ�س
�شركة بن �شبيب ، الرا�شدي والربواين للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

الدكتور/  ال�سريك  وتنازل  بيع  وعقب   ، 2019/3/13م  املوافق  االأربعاء  اليوم  هذا  فـي  اإنه 
را�سد بن اأحمد بن �سبيب ، عن ح�س�سه البالغة )60%( للفا�سلني/ عبدالعزيز بن نا�سر بن 
�شعيد الرا�شدي ، ومنذر بن تغلب بن هالل الربواين ، ووفقا لل�شروط التي مت التفاق 
 ، عليها بينهما بتاريخ 2019/3/12م ، فقد انعقدت جمعية ال�سركاء فـي �سركة بن �سبيب 
الرا�سدي والربوانــي للمحامــاة واال�ست�سـارات القانونية ، وقـــرروا باالإجمـــاع تعديـــل بع�س 

مواد عقد التاأ�سي�س على النحو االآتي :
اأول : يعدل ن�س املـادة )1( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي :

يكـون ا�ســم ال�سركــة / الرا�سدي والربواين ) �سركة مدنية للمحاماة ( .
ثانيا : يعدل ن�س املـادة )3( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كاالآتي : 

تتكون ال�سركة من ال�سركاء االآتني :

ثالثا : يعدل ن�س البند )اأ( من املادة )8( من عقد التاأ�سي�س لي�سبح كاالآتي :
             اأ -  املديــر :

1 - يتم اإدارة ال�سركة من خالل جمل�س اإدارة مكون من )3( ثالثة اأع�ساء ووفقا 
 ، 2019/3/12م  بتاريخ  املربم  التعاون  اتفاق  خالل  من  عليه  االتفاق  مت  ملا 

ووفقا ل�سروطه .

2 - كافة القرارات ال�سادرة عن جمل�س االإدارة ، يجب اأن يتم املوافقة عليها باالإجماع .

 : مـــن  كــل  والتجاريــة  املاليــة واالإداريـــة  فـي اجلوانـب  ال�سركة  اإدارة  3 - يتولى 
ال�سريك / عبدالعزيز بن نا�سر بن �سعيد الرا�ســدي ، وال�سريـــك / منــذر بن 

تغلب بن هالل الربواين ، ويكونان مفو�سني باالأمور املالية متحدين .

حمل الإقامــةاجلن�شيةال�شـــــمم

م�سقط / اخلويرعماينعبدالعزيز بن نا�سر بن �سعيد الرا�سدي 1

م�سقط / احليل ال�سماليةعماينمنـــذر بـــن تغلـــب بــــن هــــــالل الربوانــي 2
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رابعا : يعدل جدول بيان ح�س�س ال�سركاء ون�سبة م�ساركتهم فـي راأ�س املال لي�سبح كاالآتي :

خام�شا : تبقــى بقيــة بنـــود عقــــد تاأ�سيـــ�س ال�سركــــة التــــي لـــم ي�سملهـــا التعديـــل كمـــا هـــي ، 
ما مل تخالف ال�شروط املتفق عليها بني الأطراف من خالل اتفاق التعاون املربم 

بينهما بتاريخ 2019/3/12م .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - عبدالعزيز بن نا�سر بن �سعيد الرا�سدي                                  التوقيع

2 - منـــذر بـــن تغلـــب بــــن هــــــالل الربوانـــــي                                   التوقيع

الن�شبة  عدد احل�ش�س ال�شــم م

%50 10000 عبدالعزيز بن نا�سر بن �سعيد الرا�سدي  1

%50 10000 منـــذر بـــن تغلـــب بــــن هــــــالل الربوانــــي  2
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2009 /2/28
(21)OM/P/2009/00035

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)242

F17C 3/02Int.Cl.(51)

(71)1(É°ùfôa)   RÉé«æµJ âjG äQƒÑ°ùfGôJ RÉL
23

(72)
1(É°ùfôa)   ¢ùØj OQÉ°ûJQ
2(É°ùfôa)   ¿ÉfOG , ÊƒgQõjG
3

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

(30) PCT/FR2008/050103   23.1.2008
0753220           13.2.2007         FR

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
 á∏«£à°ùe ô°UÉæY øe ´ƒæ°üe ÊGƒ£°SG Ö«côJ øe ¿ƒµàj ÉjQGôM ∫RÉYh Üô°ùà∏d ™fÉe èjô¡°U

2028/1/22  ïjQÉàH »¡àæJh 2008/1/23  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ÊGƒ£°SG Ö«côJ øe ¿ƒµàj ÉjQGôM ∫RÉYh Üô°ùà∏d ™fÉe èjô¡°üH ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)
 …OƒªY QGóL ≈∏Y πªà°ûj QƒcòŸG ÊGƒ£°S’G Ö«cÎdG ¿EG å«M , á∏«£à°ùe ô°UÉæY øe ´ƒæ°üe
 IQÉÑY (4) äÉYÉ£≤dG øe áYƒª› ≈∏Y »∏Ø°ùdG QGó÷G Gòg …ƒàëjh , (2) »∏Ø°S QGóLh (3)
 á∏«£à°ùŸG  ô°UÉæ©dG  øe áYƒª› ≈∏Y ´É£b πc πªà°ûjh ,  ¢†©ÑdG  É¡°†©Ñd IQGhO Qƒ°U øY
 ÖfÉL πc ≥aGƒàj …òdG º¶àæŸG ™∏°†ŸG πµ°T òîàj »∏Ø°ùdG QGó÷G Gòg ¿CÉH õ«ªàJ , (8) IQhÉéŸG
 ≈∏Y ´É£b πµd á∏«£à°ùŸG ô°UÉæ©dG ±GƒM óeÉ©àJh , äÉYÉ£≤dG √òg óMCG ™e ¬ÑfGƒL øe (6)

. ´É£≤dG Gòg ™e ≥aGƒàŸG ™∏°†ŸG ÖfÉL ™e iRGƒàJh ‹GƒàdG
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���
�	�
��������	 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

�������������	��(21)
�'30&)1��
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�**,',%-��%7)33)��0������
 
(44)

 (45)

242 (11)

����	�����Int. Cl. (51) 
��$!��� ���!��!�!�������$�������1 )71( 
 2 
 3 
���������#5)2�������1 )72( 
�$$����"�����(/%/�������2 
 3 
 1 )73( 
 2 
��"����$�������!�����!"���������!#�1 )74( 
 2 
 3 
��!�������������	����	����������
�
��	�������	������������ 

(30) 

�%3)/3�(12) 
(54)       ��#���#�����#��!����'���"$��#���#����#��#����"�"#"�������'����!���������
���������������������������"#!$�#$!�������$ ����!��#���$��!�������#"��
�

�������103)'3,0/�23%13,/+�*10.��	���������30������������
 

(57) ��#���#�����#��!����'���"$��#���#����#��#����"�"#"�������'����!�����"#!$�#$!�������
$ � ��� !��#���$��!� ������#"� �� &��!���� #��� "���� �'����!����� "#!$�#$!�� ��� !�"���� ��
%�!#�����&����������������##���&���������"������##���&������%������ �$!���#'����"��#�!"��	��
#��#��!����!!�!������"����������#��!����!�#�#����������"��#�!���� !�"������ �$!���#'����
�������#� !��#���$��!� ������#"� ����� ���!��#�!�(��� ��� #��#� "���� ��##��� &���� �"� ��� #���
"�� �� ��� �� !��$��!�  ��'����� ����� "���� �
�� ��� &����� ��!!�" ���"� #�� ���� ��� "����
"��#�!"�� #��� ����"� ��� #��� !��#���$��!� ������#"� ��� �� "��#�!� ������ !�" ��#�%��'�
 �! �����$��!����� �!������#��#���"�������#��� ��'������!!�" �������#��"����"��#�!� 
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2009/3/17
(21)OM/P/2009/00053

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)243

F16L 9/17 ,  59/14 Int.Cl.(51)

(71)
1(É«fÉ£jôH)   óàª«d ø°ûj’ƒ°ùfEG â°ù«dÉ°û«Ñ°S
23

(72)
1  (É«fÉ£jôH)   ‹OGO Î«H
2(É«fÉ£jôH)   øjÒe Î«H
3(É«fÉ£jôH)   πjƒ«°S øØ«c

(73)1   Ω.Ω.P.¢T óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T QÉªãà°SÓd ÖMÉ°üfÉN É¡µdÉŸ äÉYÉæ°ü∏d ÖMÉ°üfÉN
(IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G)

2
(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

(30)
PCT/GB2007/003692   28.9.2007

     0619178.7  29.9.2006      GB
 0711224.6  11.6.2007  GB

(12)´GÎNG IAGôH

(54)ádhõ©e Ò°SGƒe áµÑ°T äÉéàæe
2027/9/27  ïjQÉàH »¡àæJh  2007/9/28  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

   (57)

 

 á≤ÑW ≈∏Y πªà°ûe (20) §«°Sh ∫RÉY è```àæe  á```°ûbÉæe º```J ó≤d         
 ø```e Oó```Y πµ```°ûj ¬```«a …ƒ``∏Y ÖfÉL É``¡H (11) á```jƒà°ùe á```dRÉY
 äGP á«°VôY ™```WÉ≤e ≈∏```Y  á`æª°†àŸG  (14) á``jRGƒàŸG  äGRÉ``éŸG
 QÉîÑ∏d áehÉ≤e á≤ÑW ∫Éª©à°SG ºàj Ée . ±ô£dG ábóà°ùe ÖfGƒL
 ¿EG å«ëH (14) äGƒæ≤dG π«µ°ûJ ó©H …ƒ∏©dG í£°ùdG √ÉŒ (18)
 ájRGƒàŸG äGƒæ≤dG øe OóY ô£æ≤J (18) QÉîÑ∏d áehÉ≤ŸG á≤Ñ£dG
 á£°SGƒH  »æãæj  ºK  øeh  (20)  §«°SƒdG  ∫RÉ©dG  èàæŸG  .  (14)
 ∂dòHh (14) äGƒæ≤dG ´É≤d IQhÉ› ≥WÉæe »`a ájhój á÷É©e
 Ò°SGƒe áµÑ°T èàæe πµ°ûJ »```µd Üô```≤J (14) äGƒæ≤dG ¿CG ÖÑ°ùJ
 (18) QÉ``îÑ∏d á``ehÉ≤e á``≤ÑWh ≥`à°ûeh ∫hõ©e , …ƒà°ùe ÒZ
 á``µÑ°T è``àæe √Éé``J (18) QÉîÑ∏d áehÉ≤e á«∏NGO áfÉ£H πµ°ûJ

 . (30) á≤à°ûe ádRÉY Ò°SGƒe
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(44)

 (45)

243 (11)

	��
����������������Int. Cl. (51) 
 ������� !��� "��!��������!����� �����!�1 )71( 
�2 
�3 
�"���%���*5*3��� �����!�1 )72( 
����������*5*3��� �����!�2 
 �$������*6.1��� �����!�3 
���� ��������" !��� ��$�����%����� �������#� !���!�����
��� ������������� �����! 

1 )73( 
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��"����&�������!�����!"���������!%�1 )74( 
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��!���������	����������������
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���� ���������� ��� 

(30) 

�'5*15�(12) 
(54)                              �����������������������������
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������325*)5.21�45'35.1,�+320�����������52����������
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���)"6*/(�"�401�3*%&�*/�40�7)*$)�*3�'02.&%�"�1-52"-*48�0'�1"2"--&-�$)"//&-3��
��)"6*/(�$2033�
3&$4*0/3�7*4)�4"1&2&%�3*%&3����6"1052�1200'� -"8&2��
��� *3�"11-*&%�40�4)&�401�352'"$&�"'4&2�4)&�
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."/*15-"4*0/� */� 2&(*0/3� "%+"$&/4� 4)&� #0440.� 0'� 4)&� $)"//&-3� �
�� 4)&2&#8� $"53*/(� 4)&�
$)"//&-3��
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4)&�6"1052�1200'� -"8&2��
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2011 /3/16
(21)OM/P/2011/00058

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)246

C01F 11/00 ,  11/18 & C03C 1/02 Int.Cl.(51)

(71)
1(É«fÉŸCG)   ¢ûJG »H ΩG »L ∂dÉµæjGQ
2
3

(72)

1(É«fÉŸCG)   ófQBG , ÔjÈµ«H
2(É«fÉŸCG)   ¢SÉ«JÉe , ¿ÉehQ
3(É«fÉŸCG)   ôaƒà°ùjôc , â°ùH
4(Éµ«é∏H)   ¿ƒjQÉe , ƒjƒLQƒd
5(É°ùfôa)   ∑QÉe , ¬««à∏«H

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

(30)PCT/EP2009/062107   18.9.2009
   08105381.1  18.9.2008   EP

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
º°üØà∏d ¢†Øîæe π«e É¡d Ωƒ«°ù«æ¨e hCG /Ωƒ«°ùdÉc äÉfƒHôc ¢SÉ°SCG ≈∏Y IOÉe ™«æ°üJ  

2029/9/17  ïjQÉàH »¡àæJh  2009/9/18  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 É¡d Ωƒ«°ù«æ¨e hCG/h Ωƒ«°ùdÉc äÉfƒHôc ¢SÉ°SCG ≈∏Y IOÉe ™«æ°üàd á«∏ª©H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)
 Ωƒ«°ù«æ¨e hCG/h Ωƒ«°ùdÉc äÉfƒHôc ¢SÉ°SCG ≈∏Y IOÉŸG á÷É©e ºàJ å«M º°üØà∏d ¢†Øîæe π«e
 ¢VÉªMCG hCG/h ájƒ∏b ájõ∏a äÉÑcôe ÚH øe ÉgQÉ«àNG ºàj , πbC’G ≈∏Y IóMGh áaÉ°VEG IOÉe ™e
 ≈∏Y AÉæH  ¿RƒdÉH   (%5) ≈àM (0^05) ÚH ìhGÎJ á«ªµH  ájƒ∏b á«°VQCG  ájõ∏a äÉÑcôe hCG  /h
 øµÁ IOÉe ájÉªM É°†jCG ºàj Éªc . Ωƒ«°ù«æ¨ŸG hCG/h Ωƒ«°ùdÉµdG äÉfƒHôc ¢SÉ°SCG ≈∏Y IOÉŸG á«ªc
 ™«æ°üJ »`a IOÉŸG √òg ΩGóîà°SGh º°üØà∏d ¢†Øîæe π«e í°VƒJh á«∏ª©dG øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G

. êÉLõdG
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(57) �" ��##� � "� $��� ���%���$%"��  �� �� ��$�"����  �� $��� ��#�#�  �� �����%��� ���� "�

�����#�%����"� ��$����&������ "��%�������"�!�$�$� �� $������(��'��"��������$�"����

 �� $��� ��#�#�  �� �����%��� ���� "������#�%�� ��"� ��$�� �#� $"��$��� '�$�� �$� ���#$�  ���

����$�&�� #����$����� ������������$��� � �! %��#����� "� ����#����� "� �����������"$��

��$��� � �! %��#� ��� ��� �� %�$�  �� ���	� $ � 	� '$�� �� ��#���  �� $��� �� %�$�  �� $���

��$�"���� ��$�����#�#� �������%������� "������#�%����"� ��$���
�# ����������"��$���

��$�"���� �$���������(�$���!" ��##�����#� '����"��%�������"�!�$�$� ��$������(�����

$���%#�� ��#%�����$�"�������$������%���$%"�� �����##� 
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2007/6/30
(21)OM/P/2007/00090

(44) 2018/9/2
1258 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)239

C07D 471/02 (2006.01)Int.Cl.(51)
(71)1ójƒ°ùdG Éædƒ°S , 9170 - …G ¢SG , 906 : Ü.¢U : »`a ájójƒ°S ácô°T , »H ¬jG Gó«e 

(72)

1É°ùfôa , ¢ùµjó«°S ¢ùàæjƒH »LÒ°S , 95006 - ±G õjƒd iO OQÉØ«dƒH : »`a »°ùfôa , Rhƒ«g øJQÉe
2É°ùfôa , ¢ùµjó«°S ¢ùàæjƒH »LÒ°S , 95006 - ±G õjƒd iO OQÉØ«dƒH : »`a »°ùfôa , ∑BG ó«ØjO
3É°ùfôa , ¢ùµjó«°S ¢ùàæjƒH »LÒ°S , 95006 - ±G õjƒd iO OQÉØ«dƒH : »`a »°ùfôa , ¿É°SƒJ âæª«∏c
4É°ùfôa , ¢ùµjó«°S ¢ùàæjƒH »LÒ°S , 95006 - ±G õjƒd iO OQÉØ«dƒH : »`a »°ùfôa , õjƒH hO ¢ùjôHÉa

(73)1
(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)
2004/12/30 : ïjQÉJ               60/641129 : ºbQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2005/8/16 : ïjQÉJ               60/708679 : ºbQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
             PCT/US2005/047375 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah )

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
   hRGó«ÁEG -H 1-(π«HhôH π«ã«e-2 )1-π«ã«e-2 Ò°†ëàd á«∏ªY 

 ÚeCG - 4 - øjójÒãaÉf ( 5 , c)
   2025/12/27  ïjQÉàH »¡àæJh  2005/12/28  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

(π````«HhôH π````«ã«e-2 )1-π````«ã«e-2 Ö````côŸG ô```«°†ëàd á```Yƒæàe äÉ``«∏ªY ô``aƒj »`dÉ◊G ´GÎ`N’G  (57)
. ÚeCG - 4 - øjójÒãaÉf  (5 , c)                     hRGó«ÁEG -H 1-         

2005/12/28 : ïjQÉàH

  ( 1 - 5 , 4)
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent English Abstract  

30/06/2007(22)
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry

Directorate General Of 
Commerce

Intellectual Property Department

OM/P/2007/00090(21)
Official Gazette no. 1258

dated 02/09/2018(44)

(45)

(11)

C07D 471/02 (2006.01)Int. Cl.(51)
Meda AB, Swedish Company of Box 906, SE-170 09 Solna Sweden1)71(
Martin Hugues, French Citizen of Boulevard de L'Oise, F-95006 Cergy Pontoise, 
Cedex France

1)72(

Ach David, French Citizen of Boulevard de L'Oise, F-95006 Cergy Pontoise, Cedex 
France

2

Toussaint Clement, French Citizen of Boulevard de L'Oise, F-95006 Cergy 
Pontoise, Cedex France

3

Dubois Fabrice, French Citizen of Boulevard de L'Oise, F-95006 Cergy Pontoise, 
Cedex France

4

)(73
SABA & CO.- T.M.P.1)74(
USA     60/641129    30/12/2004
USA      60/708679        16/08/2005  
Based on PCT/US2005/047375 dated 28/12/2005

(30)

(12)
(54) Title

PROCESS FOR PREPARING 2-METHYL-1-(2-METHYLPROPYL)-1H-IMIDAZO[4,5-
C]NAPHTHYRIDIN-4-AMINE

Protection starts from 28/12/2005 to 27/12/2025
(57) Abstract
The invention provides various processes for preparing 2-methyl-1-
(2-methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c][1,5]naphthyridin-4-amine. 

239
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2013/6/20
(21)OM/P/2013/00149

(44) 2018/9/2
1258 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)248

E02D 29/02 (2006.01)    E02D 37/00 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)1 (É°ùfôa) ∫Éfƒ«°TÉfÎfG »eQCG …ÒJ
23

(72)1(É°ùfôa) êÉàjôa ¢S’ƒµ«f
23

(73)1
2

(74)1  …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U , Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S ácô°T

(30) 23/12/2010  ïjQÉàH  1061210 É°ùfôa
PCT/FR2011/053166; dated 22/12/2011

(12)(PCT) ´GÎN’G äGAGôH ∫É› »`a ¿hÉ©àdG IógÉ©Ÿ É≤ah Qƒ°ûæe ‹hO Ö∏W

(54)
áë∏°ùe áHôJ á«æH πjó©àd á≤jôW

   2031/12/21  ïjQÉàH »¡àæJh  2011/12/22  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ≈∏Y IQƒcòŸG á«æÑdG πªà°ûJ å«M , áë∏°ùe áHôJ á«æH πjó©àd á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 â«ÑãJ ô°üæYh , á«æÑ∏d á«eÉeC’G á¡LGƒdG Oóëj »LQÉN í£°S øª°†àJ ≈dhCG á¡LGh , Iƒ°ûM
 ∞∏N ™≤J Iƒ°û◊G »`a í«∏°ùJ á≤£æe »`a óàÁh á«eÉeC’G á¡LGƒdÉH §ÑJôe πbC’G ≈∏Y óMGh
 ≈`∏Y á```«fÉK á```¡LGh Ö``«JÎd äGƒ£N πjó©àdG á≤jôW øª°†àJh , á«æÑdG øe »eÉeC’G í£°ùdG
 §HQ , ≈dhC’G á¡LGƒdG øe â«ÑãàdG ô°üæY ∂a , ≈dhC’G á¡LGƒdG øe »LQÉÿG í£°ùdG ∫ƒW

 . á«fÉãdG á¡LGƒdÉH â«ÑãàdG ô°üæY
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / Utility Model English Abstract   
 

20/06/2013 (22)   
���
�	�
��������	 

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

OM/P/2013/00149 (21)
September 02, 2018 

Official Gazette No. 1258 
(44)

 (45)

248 (11)

E02D 29/02 (2006.01)            E02D 37/00 (2006.01) Int. Cl. (51) 
TERRE ARMEE INTERNATIONALE [France] 1 )71( 
 2 
 3 
FREITAG, Nicolas [France] 1 )72( 
 2 

 3 
 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property. (Oman   City    Ruwi    P.O. Box: 3806) 1 )74( 
 2 
 3 
1061210 (23.12.2010) FR 
PCT/FR2011/053166; dated 22/12/2011 

(30) 

Patent  (12) 
(54) Title 
METHOD FOR MODIFYING A REINFORCED SOIL STRUCTURE
Protection starting from 22.12.2011 to 21.12.2031 
(57) Abstract 
The invention relates to a method for modifying a reinforced soil structure, said structure 
comprising: a fill, a first facing including an outer face defining the front face of the structure, 
and at least one stabilization element connected to the first facing and extending in a reinforced 
area of the fill located behind the front face of the structure, the modification method including 
the steps of arranging a second facing along the outer face of the first facing, disconnecting the 
stabilization element from the first facing, connecting the stabilization element to the second 
facing. 
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/5/29
(21)OM/P/2016/00166

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)251

C08L 23/06 (2006.01)Int.Cl.(51)

(71)
1 êôH , ábÉ£∏d áØ«∏N ï«°ûdG ™ª› , Ω.Ω.P (êhôH) á«µ«à°SÓÑdG øFGó∏d »ÑXƒHCG ácô°T

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG ,6925  : Ü.¢U , ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T êhôH
2É°ùªædG , Éæ««a 1220 - ¬jG ,19-17 ¢SGÎ°SÒeGôLGh , QhÉJ …O OR …G , »L ¬jG ¢ù«∏jQƒH
3

(72)

1 , êhôH êôH , »°S »F ¬«c ¢SG , …O »J ∫G »F »J »H êhôH ,QÉµàH’G õcôe , ∑ÉjQƒH …QófG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑX ƒHCG , 6951 : Ü.¢U ,11 ≥HÉ£dG

2Éµ«é∏H , ƒdÎ°ùjh , 2260 ,37  âLôdƒª°S , ¢ùjQƒL ôLhQ

3 äGQÉeE’G ,  »``ÑXƒHCG  ,  ¢ù``jhQ ,  êhôH ≠fó∏«H ∫Éµ«æµ«J ,  11764 : Ü.¢U , QÉeƒc ¢û«°TCG
IóëàŸG á«Hô©dG

(73)1 êôH , ábÉ£∏d áØ«∏N ï«°ûdG ™ª› , Ω.Ω.P (êhôH) á«µ«à°SÓÑdG øFGó∏d »ÑXƒHCG ácô°T
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 6925 : Ü.¢U , ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T êhôH

2É°ùªædG , Éæ««a 1220 - ¬jG ,19 -17 ¢SGÎ°SÒeGôLGh , QhÉJ …O OR …G , »L ¬jG ¢ù«∏jQƒH

(74)1 , 41 : ºbQ ´QÉ°T , 458 : ºbQ ≈æÑe , á«WƒdG Öàµe , óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG  ójÓc IOÉ°ùdG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 1982 : Ü.¢U , á«WƒdG

(30) 28/11/2013 , »HhQhC’G ÖàµŸG , 13194881.2
(12)´GÎNG IAGôH

(54)        •É‰C’G Oó©àe ôª«dƒH
   2034/11/25 ïjQÉàH »¡àæJh 2014/11/26  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 (MFR2) ¬d  •É‰C’G Oó©àe Ú∏«ãjE’G Oó©àe ôª«dƒH …ƒàëj …òdG Ú∏«ãjEG Oó``©àe Ö```«côJ   (57)
, 22  ```         Mw/Mn  , 3º°S / ºéc (954) áaÉãc , ≥FÉbO 10 / ΩGôL (0.5) ≈dEG (0.01) øe

. Mz/Mw > 10.75 - 0.25 (Mw/Mn) ¿EG å«Mh 8  -  6 øe Mz/Mw              

12
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

1514319/002 23927716.1 

Patent / Utility Model English Abstract   
 


����
�	��(22)   
���
�	�
��������	 

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

�����
�	����	���(21)
	
���)&8*)�	��	��
�	� (44)

 (45)

251 (11)

�����
������
�����	� 
 

Int. Cl. (51) 

����
������������� 	������
�������������	�� -*.0-��-&1.+&�
 -*.0-��-&1.+&��3*6,=��4251*<���4649,*�!4;*6���463.(-*��4&)���������4<���
��
�'9��-&'.��"3.8*)��6&'��2.6&8*7� 

1 )71( 

�"#�� �$������%��!4;*6��$&,6&2*6786&77*�	��	�����	

��#.*33&���9786.& 2 
 3 
�!�#�&����������334:&8.43��*386*���4649,*��8*��8)��� ������4649,*�!4;*6��
		8-��1446�������4<���	��'9��-&'.��"3.8*)��6&'��2.6&8*7� 

1 )72( 

�"��#�������� 2&11*6./8�����

���$*78*614���*1,.92 2 
�$��$���������������4<��		�����!*(-3.(&1��9.1).3,��4649,*���9;&.7��'9�
�-&'.��"3.8*)��6&'��2.6&8*7� 

3 

����
������������� 	������
�������������	�� -*.0-��-&1.+&�
�3*6,=��4251*<���4649,*�!4;*6���463.(-*��4&)���������4<���
���'9��-&'.��
"3.8*)��6&'��2.6&8*7 

1 )73( 

�"#�� �$������%��!4;*6��$&,6&2*6786&77*�	��	������	

��#.*33&���9786.& 2 
	 &��������#%���$���	���&08&'.��1�$&8.=&-���9.1).3,��4������ 86**8��4���	���1�
$&8.=&-������4<�	��
���97(&8�� 918&3&8*�4+��2&3 

1 )74( 

 2 
 3 
	�	����	�
��
��		�
�	����9645*&3��&8*38��++.(* (30) 
Patent (12) 

(54) Title: �������
���������� 
Protection starting from 26.11.2014 to 25.11.2034 

 
(57) Abstract 
 
A polyethylene composition which comprises a multimodal polyethylene polymer having an 

MFR2 of 0.01 to 0.5 g/10min, a density of at least 954 kg/m3, a Mw/Mn of 12-22, an Mz/Mw 

of 6 to 8 and wherein 

 
Mz/Mw > 10.75 - [0.25 *(Mw/Mn)]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1285�������� ��������.indd   17 3/27/19   11:01 AM

-68-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2009/10/26
(21)OM/P/2009/00196

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)244

E21B 21/08 Int.Cl.(51)

(71)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ∂fEG , ƒµ«fƒj
2

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG)   ¿ƒ°SôjófG »L ÜhQ
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG)   ∂«H ∫G , ¢SÉeƒK
3

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
(30)PCT/US2008/060978   21.4.2008

11/741,412   27.4.2007   US
(12)´GÎNG IAGôH

(54)
                       áî°†ŸG  π«¨°ûJ  áYô°Sh  ,  äÉLôîŸG  ≥aóJh  ,  ôÄÑdG  IôØM  ™FÉe  iƒà°ùe  »`a  ºµëàdGh  ójóëàdG

. ôÄÑdG IôØM πNGO óLƒj …õcôŸG Oô£dÉH ï°†∏d ºµ– ΩÉ¶f ΩGóîà°SÉH , áHƒ∏£ŸG
2028/4/20  ïjQÉàH »¡àæJh 2008/4/21  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 AÉæKCG  äÉLôîŸG ≥aóJ hCG/h ™FÉe iƒà°ùe ójóëàd RÉ¡Lh á≤jôW ÒaƒàH ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)
 ≈∏Y πªà°ûJh , ôÄH øe âjR hCG/h RÉZ êÉàfE’ É¡eGóîà°SG øµÁ »àdGh , …õcôe OôW áî°†e π«¨°ûJ
 QÉ«àdG í°VƒJ »àdG äGQÉ°TE’G øe áYô°ùdGh Ωõ©dG º«b ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á¡éàe á«©Lôe ájò¨J êPƒ‰
 ∫ó©e º«b ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH Ωƒ≤j áî°†e êPƒ‰h , áî°†ŸG ∑ôfi ∫ÓN øe í°VƒŸG …QƒØdG ó¡÷Gh
 ï°V ΩÉ¶æd êPƒ‰h , áYô°ùdG äÓNóeh Ωõ©dG øe áî°†ª∏d …ƒ∏©dG Aõ÷G §¨°Vh »©FÉŸG ≥aóàdG
 á°UÉÿG IQó≤ŸG º«≤dG øe , iôNC’G ï°†dG ΩÉ¶f äÓeÉ©e ¢†©Hh ™FÉŸG iƒà°ùŸ IQó≤e áª«b ≥à°ûj
 ΩÉ¶f äÓeÉ©Ã á°UÉÿG IQó≤ŸG º«≤∏d Ö«éà°ùJ »àdG ºµëàdG ô°UÉæYh . áî°†ŸG π«¨°ûJ äÓeÉ©Ã
 øe  Üô≤dÉH  ,  áî°†ŸG  πNóe  óæY  ™FÉŸG  iƒà°ùe  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ∂dPh  áî°†ŸG  »`a  ºµëàJ  ï°†dG

. áî°†ŸG øe äÉLôîŸG ≥aóJ hCG/h øeBG π«¨°ûJ ióe »`a hCG , ‹ÉãŸG iƒà°ùŸG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / English Abstract   
 

�%1.$&/��
������(22)  

 

 
���
�	�
��������	 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

������������
�(21)
�%1.$&/��	�������

�''*%*#+��#2&11&��.�����
	 
(44)

 (45)

244 (11)
���������� Int. Cl. (51) 

 �������������������1 )71( 
 2 
�����������.$$������������1 )72( 
�������).,#0������������2 
�3  
 1 )73( 
 2  
�� ����"�������������� ����������!�1 )74( 
 2 
���� �������
����������	������
�
����	��	���������	�������� � 

(30) 

�#1&-1�(12) 
(54) �	�	�������� ���� ���������
��	�����	� 
���� �	�	��� �������

����������	��	���������	��������		����������������������	��

������	���
���������������	���������	��	�����	��
�

�/.1&%1*.-�01#/1*-(�'/.,�����	������1.�����	������
 

(57) ��' .#)���(���**�,�./-�!),�� . ,'$($("���!&/$��& 0 &��(��),�)/.*/.�!&)1��/,$("�)* ,�.$)(�
)!���� (.,$!/"�&�*/'*���, �*,)0$� ���1#$�#�'�2�� �/- ��!),�*,)�/�.$)(�)!�"�-��(��),�)$&�!,)'�
�� 1 &&�� �(�� $(�&/� � �� 0 �.),� !  ����%� ')� &� .)� � ,$0 � 0�&/ -� )!� .),+/ � �(�� -*  �� !,)'�
-$"(�&-� $(�$��.$0 � )!� $(-.�(.�( )/-� �/,, (.� �(�� 0)&.�" � �,�1(� �2� .# � */'*�').),�� �� */'*�
')� &�1#$�#�� ,$0 -�0�&/ -�)!� .# � !&/$�� !&)1� ,�. ��(�� .# �# ���*, --/, � !),� .# �*/'*� !,)'�
.),+/ ��(��-*  ��$(*/.-����*/'*$("�-2-. '�')� &�.#�.�� ,$0 -��!,)'�.# � -.$'�. ��0�&/ -�)!�
.# �*/'*�)* ,�.$("�*�,�' . ,-���(� -.$'�. ��0�&/ �)!�!&/$��& 0 &��(��).# ,�*/'*$("�-2-. '�
*�,�' . ,-�� �)(.,)&& ,-� , -*)(-$0 � .)� .# �  -.$'�. �� 0�&/ -� )!� .# � */'*$("� -2-. '�
*�,�' . ,-��)(.,)&�.# �*/'*�.)�'�$(.�$(�!&/$��& 0 &��.�.# �*/'*�$(*/.��( �,��(�)*.$'/'�& 0 &��
),�1$.#$(���-�! �)* ,�.$("�,�(" ��(��),�)/.*/.�!&)1�!,)'�.# �*/'*� 
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2007 /11/26
(21)OM/P/2007/00202

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)240

E21B 19/00Int.Cl.(51)

(71)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG)   ¬jG ¢SG ƒj ÊÉÑeƒc Ò°ù«aÒ°S …ÉL »H
2
3

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG)   QCG ¬«L , »L ¢SÉeƒJ π«g
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG)   èæjódƒH . ∫EG …ôØ«L
3

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
(30)PCT/US2006/022261   8.6.2006

60/595,137   8.6.2005   US
(12)´GÎNG IAGôH

(54). ôÄÑdG áëàa á©jôØJ RÉ¡Lh á≤jôW
2026/6/7  ïjQÉàH »¡àæJh 2006/6/8  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 á©jôØJ OÉéjE’h , QÉHB’G (¢ShDhQ) äÉëàah äÉfƒHôchQó«¡dG êÉàfE’ QÉHBÉH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj    (57)
 ƒg …òdG OƒLƒe ΩÉª°U πfi πë«d CÉ«¡e ΩÉª°üH É«Yƒf ≥∏©àjh . ôÄÑdG (¢SCGQ) áëàa ∫ÓN áæeBG
 øª°†àjh . " Iôé°ûdG " hCG " OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T " áeÉY ≈ª°ùJ ôÄÑdG áëàa äÉeÉª°U ΩÉ¶æd ¿ƒµe
 ¬©jô°ùJh êÉàfE’G ™FÉe π«°UƒJ hCG /h π≤f øe Úµªà∏d áëàa ‹É◊G ´GÎNÓd É≤ÑW ΩÉª°üdG

 . Ú©e ôÄÑdG πØ°SCÉH ¿Éµe ≈dEG Ò¨°U ô£b GP ÜƒÑfCG ∫ÓN ôÄÑdG ≈dEG »LQÉN πfi øe

1285�������� ��������.indd   20 3/27/19   11:01 AM

-71-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / English Abstract   
 

�15)/')2���������(22)  

 

 
���
�	�
��������	 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

���������������(21)
�(41')2��
�������

�**-(-&.��&7)44)��1������
 
(44)

 (45)

240 (11)
�����������Int. Cl. (51) 

��� ��#��� �������$��"� ������!�����"�1 )71( 
�2 
�3 
������!,1/&3�������2����!�����"�1 )72( 
����������)**2)6�������!�����"�2 
 3 
 1 )73( 
 2 
��"����%�������!�����!"���������!$�1 )74( 
 2 
 3 
��!�" �������������������������
�
��������	����������������"  

(30) 

�&4)04�(12) 
(54)                   ���������� ���������������������������
�

���������214)(4-10�34&24-0+�*21/������������41�����������
 

(57) ��7#.7'��	���	����	����
����#&#25'&�51�3'2.#%'�#0�'9+45+0)�7#.7'�1(�#�8'..*'#&��		����
�#.7'��	���	����	����
����%#0�*#7'�4+/+.#3�&+/'04+104�#4�5*'�'9+45+0)�7#.7'�+5�3'2.#%'4�51�
65+.+;'� '9+45+0)� 8'..*'#&� %100'%5+104�� �0� 10'� '/$1&+/'05�� #� 3'2.#%'/'05� $:2#44� /#45'3�
7#.7'� �	��� +0%13213#5'4� #� (.6+&� $:2#44� 2#5*8#:� �	��� 51� '0#$.'� %1//60+%#5+10� #0&�
%107':#0%'�1(�#�231&6%5+10�'0*#0%+0)�(.6+&��	�
��(31/�#�.1%#5+10�'95'30#.�51�5*'�8'..�5*316)*�
4/#..�&+#/'5'3�56$+0)��	
��51�#�42'%+(+%�&180*1.'�.1%#5+10�+0&'2'0&'05�5*'�214+5+10�1(�#�(.18�
%10531.� /'/$'3� +0� +05'3+13� %*#/$'3� �	��� �'2.#%'/'05� $:2#44� /#45'3� 7#.7'� �	���� %#0�
+0%.6&'� #0%*13� 4'#.� #44'/$.:� �	

��� &+4214'&� +0� .1%-+0)� 231(+.'� 	��� 1(� 62453'#/� +0.'5� $13'�
�	
�� 51� '0#$.'� %1//60+%#5+10� (31/� (.6+&� $:2#44� 2#5*8#:� �	��� 51� .18'3� +0,'%5+10� %10&6+5�
�	
���� �0� #015*'3� '/$1&+/'05�� 3'2.#%'/'05� 7#.7'� �
���� +0%.6&'4� #� )3117'� +0� )#5'� �
����
4'#.+0).:�3'%'+7+0)�%#2+..#3:�+0,'%5+10�56$+0)��
����8*'0�+0�#�%.14'&�214+5+10� 
�

1285�������� ��������.indd   21 3/27/19   11:01 AM

-72-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2011 /10/16
(21)OM/P/2011/00219

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)247

D01F 9/00 Int.Cl.(51)

(71)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG)   »°S ∫EG ∫EG ¿ƒà°SÒ°S
2
3

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »H , ¢S’GO , ¢ùjƒf
2
3

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
(30)PCT/US2010/029934   5.4.2010

  61/170,199  17.4.2009   US
(12)´GÎNG IAGôH

(54)¿ƒHôµdG ó«°SÉcCG ∫GõàNG ≥jôW øY Ö∏°U ¿ƒHôc êÉàfE’ á«∏ªY
2030/4/4  ïjQÉàH »¡àæJh 2010/4/5  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ∫GõàNG ≥jôW øY Ö∏°U ¿ƒHôc èàæe øe áØ∏àfl ∫Éµ°TCG êÉàfE’ á«∏ª©H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj    (57)
 ÉeEG É«£‰ ¿ƒHôµdG ó«°SÉcCG ó©Jh . õØfi OƒLh »`a ∫GõàNG πeÉY ΩGóîà°SÉH ¿ƒHôµdG ó«°SÉcCG
 ÉeEG  É«£‰ ∫GõàN’G  πeÉY  ¿ƒµjh  .  ¿ƒHôµdG  ó«°ùcCG  ÊÉK  hCG  ¿ƒHôµdG  ó«°ùcCG  ∫hCG  øY  IQÉÑY
 ¿ƒHôµ∏d ¬«a ÜƒZôŸG πµ°ûdG »`a ºµëàdG øµÁh . ÚLhQó«g hCG ¿ƒHôchQó«g RÉZ øY IQÉÑY
 áeóîà°ùŸG ájQÉ«àN’G á«aÉ°VE’G OGƒŸGh πYÉØàdG ±hôXh , IOóëŸG äGõØëŸG á£°SGƒH Ö∏°üdG

. IójóY ájQÉŒ äÉ≤«Ñ£J áŒÉædG Ö∏°üdG ¿ƒHôµdG äÉéàæŸ ¿ƒµjh . ∫GõàN’G πYÉØJ »`a
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¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2009 /12/21
(21)OM/P/2009/00232

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)245

E21B  43/16Int.Cl.(51)

(71)
1(Góædƒg) »`a.»H è«HÉ°ûJÉe ¢ûJÒ°ùjQ ∫Éfƒ°TÉfÎfG π°T
2
3

(72)
1(Góædƒg)   ÜQhO ¿Éa ¢SƒHƒcÉj ¿Égƒj
2(É«fÉ£jôH)   èæ«L „hO hR
3(Góædƒg)   áŸÉ°ùe ¢ù«ªN IOÉë°T
4(É«fÉ£jôH)   …Gh »∏éæ«d

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
(30)EPC application 09154794.3 filed on 10th March 2009
(12)´GÎNG IAGôH

(54)
äÉ≤ÑW …P §Øf ¿GõN øe §ØædG êGôîà°SG Ú°ù–

2029/12/20  ïjQÉàH »¡àæJh 2009/12/21  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ¬H (1) äÉ≤ÑW …P §Øf ¿GõN øe §ØædG êGôîà°SG Ú°ùëàd á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)

: å«M , (1) ¿GõÿG Gòg »`a (3) á«∏Ø°S á≤ÑW øe ájPÉØf ÌcCG (2) ájƒ∏Y á≤ÑW
, (2) ájƒ∏©dG á≤Ñ£dG ≈dEG (5) ø≤M ôÄH ∫ÓN øe ¬àLhõd IOÉjR â“ »FÉe πFÉ°S ø≤M ºàj -

, (3) á«∏Ø°ùdG á≤Ñ£dG ≈dEG §ØædG ™e êGõàeÓd πHÉb »FÉe ÒZ ™FÉe ø≤M ºàj -
 , (10) êÉàfEG ôÄH ∫ÓN øe äÉ≤Ñ£dG …P øjƒµàdG øe §ØædG êGôîà°SG ºàj -

 »`a ¿ƒ≤ëŸG »FÉŸG πFÉ°ùdG »`a §¨°†dG êQóJ ¿ƒµj å«ëH »FÉŸG πFÉ°ùdG áLhõd QÉ«àNG ºàj -
 »`a  »FÉŸG  ÒZ  ¿ƒ≤ëŸG  ™FÉŸG  »`a  §¨°†dG  êQóJ  …hÉ°ùj  hCG  øe  ÈcCG  (2)  …ƒ∏©dG  º°ù≤dG
 êQóJ  …ODƒj  hCG  ,  (3) »∏Ø°ùdG  º°ù≤dG  »`a  »FÉŸG  ÒZ ™FÉŸÉH  áWÉMEÓd (3) »∏Ø°ùdG  º°ù≤dG
 á≤Ñ£dG ≈dEG »FÉŸG πFÉ°ù∏d ¢VÎ©ŸG ≥aóàdG Ú°ù– ≈dEG (2) ájƒ∏©dG á≤Ñ£dG »`a §¨°†dG
 á≤Ñ£dG »`a √Ò¶f øe πbCG (2) ájƒ∏©dG á≤Ñ£dG »`a §¨°†dG êQóJ ¿ƒµj hCG (3) á«∏Ø°ùdG
 , (2) ájƒ∏©dG á≤Ñ£dG ≈dEG »FÉŸG ÒZ ™FÉª∏d Ohófi ¢VÎ©e ≥aóàH ìÉª°ù∏d (3) á«∏Ø°ùdG
 ¬d ™FÉŸG π≤æd òØæe º°ùb ≈∏Y (5^10) êÉàfE’Gh ø≤◊G …ôÄH øe πbC’G ≈∏Y óMGh πªà°ûjh

. á«°ù«FQ áØ°üH »≤aCG ¬«LƒJ
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2

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

(30)PCT/EP2014/056934   7.4.2014
 61/809,650  8.4.2013   US

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
                                    á∏Môe , á÷É©ŸG á∏Môe : πMGôe çÓK º°†J πFGƒ°ù∏d á«µ«JÉà°ShÎµd’G á÷É©Ÿ RÉ¡Lh á≤jôW

. É«fÉµeh É«fÉeR á∏°üØæe »gh ΩGóîà°S’G á∏Môeh §∏ÿG
2034/4/6  ïjQÉàH »¡àæJh2014/4/7  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 πFGƒ°ù∏d ô°TÉÑe ÒZ πµ°ûH á«µ«JÉà°ShÎµdG á÷É©ª∏d á≤jôWh RÉ¡éH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 ,  ô°TÉÑe πµ°ûH øjDƒŸG  πFÉ°ùdGh øjDƒŸG  ÒZ …OÉ©dG πFÉ°ùdG  ÚH êõŸG Iƒ£N ò«ØæJ ≥jôW øY
 ÊÉK πFÉ°S  ¿GõN ,  øjDƒe ÒZ ∫hCG  …OÉY πFÉ°S  ≈∏Y …ƒàëj ∫hCG  πFÉ°S  ¿GõN :  ≈∏Y πªà°ûj
 øjDƒe ådÉK πFÉ°S ≈∏Y …ƒàëj ådÉK πFÉ°S ¿GõN , ô°TÉÑe πµ°ûH ÊÉK øjDƒe πFÉ°S ≈∏Y …ƒàëj

 . Iô°TÉÑe ÒZ á≤jô£H
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2014/12/11
(21)OM/P/2014/00278

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)249

    H01H 13/04Int.Cl.(51)

(71)
1 äÉj’ƒdG , 06484 â«µ«àµ«fƒc , ¿ƒà∏«°T ∞jGQO ƒ«aôJGh 40 : ¬fGƒæYh óàjQƒHQƒµfG π«Hƒg

á«µjôeC’G IóëàŸG
2
3

(72)
1 »æ«eƒæ«e , ∞jGQO „ÒÑ°S ôØ∏«°S 21640 ƒ«∏HO 56 ¿G : ¬fGƒæYh /»H ∞jRƒL ∑ÉahÒL

ÉµjôeCG , 53051 Ú°ùfƒµ°ùjh , ¢ùdÉa
2 , 53012 Ú°ùfƒµ°ùjh , êÒHQGó«°S , OhhQ ¿ÉeÒ°T 1196 : ¬fGƒæYh , ¬jG äôHhQ Éµ°SGôJ

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
3

(73)1
2

(74)1IQÉéà∏d OÉfõdG
(30)PCT/US2012/042077 dated 12.6.2012
(12)´GÎNG IAGôH

(54)ó¡÷G ‹ÉY hCG §°Sƒàe ìÉàØe áÑ∏L 
   2032/6/11  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/6/12  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

  (57)

 

 π``ªà°ûj . ó``¡÷G ‹ÉYh §°Sƒàe ìÉàØe ÒaƒàH ´GÎN’G ≥∏©àj           
 .  á``Ñ∏Lh á``LÉLR  á``©«ªŒ ≈``∏Y ó``¡÷G  ‹ÉYh  §°Sƒàe  ìÉàØŸG
 ≈dhCG  IOÉe  øe  á∏µ°ûe  áLÉLR  ≈`∏Y  áLÉLõdG  á©«ªŒ  πªà°ûJ
 øe áYƒª› ≈∏Y É°†jCG áLÉLõdG á©«ªŒ πªà°ûJ . áaôZ Oó–h
 áYƒª› , á«FÉHô¡c IôFGód »FÉ≤àf’G ≥∏¨dGh íàØ∏d äÓ°Uƒe
 IOÉe  øe  áÑ∏÷G  π«µ°ûJ  ºàj  .  á``aô¨dG  πNGO  áàÑãe  äÓ°UƒŸG
 .  á``LÉLõdG  á``©«ªŒ  ∫ÉÑ``≤à°S’  ºª°üe  ∞jƒŒ  Oó–h  á«fÉK

 . πNGóJ õ«¡Œ áÑ∏÷Gh áLÉLõdG á©«ªéàH ¿ƒµj
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / Utility Model English Abstract   
 

2014/12/11�(22)   
���
�	�
��������	 

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

OM/P/2014/00278�(21)
�!+' ")��������	�

�##%!%�&���,"++"��'�
������
(44)

 (45)

249 (11)
���������� 
 

Int. Cl.   (51) 

 ��������������������	��"#3'15+'6��1+5'��*',3/.���/..'%3+%43���		�� ��� 1 )71( 
 2 
 3 
����������'*"($������
��"���	���+,5'1��01+.)��1+5'���'./-/.''��#,,2��"+2%/.2+.�
��
���
 �� 1 )72( 

���������' ")+�����������*'1-#.��/#&���'&#1$41)��"+2%/.2+.�
����� ���
 

2 

 3 
 1 )73( 
 2 
AL-ZINAD TRD 1 )74( 
 2 
 3 
���� �������	�����&#3'&����������� (30) 
patent (12) 

(54) Title: ���� ����������!��������"������ ������
�1/3'%3+/.�23#13+.)�(1/-������������3/������������

 
(57) Abstract 

 
A medium or high voltage switch is provided.  The medium or high voltage switch includes a 

bottle assembly and a bushing.  The bottle assembly includes a bottle formed of a first material 

and defining a chamber.  The bottle assembly further includes a plurality of contacts for 

selectively opening and closing an electrical circuit, the plurality of contacts disposed within the 

chamber.  The bushing is formed of a second material and defines a cavity configured to receive 

the bottle assembly.  The bottle assembly and the bushing have an interference fit. 
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

  á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/10/2
(21)OM/P/2016/00290

(44) 2018/10/14
1264 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)252

G05B 23/02Int.Cl.(51)

(71)1 (¿ÉHÉ«dG) …O »J ∫EG , ƒc »`a ∫EG »J
23

(72)
1(¿ÉHÉ«dG)  Éàæ«c , GQÉgEG
2(¿ÉHÉ«dG) ƒ«°Tƒj , »eÉ«e
3

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
(30)PCT/JP2015/060293          31.3.2015

2014-075095         1.4.2014          JP
(12)´GÎNG IAGôH
(54)á«∏ªY ΩÉ¶æd ôWÉîŸG º««≤àd á≤jôWh èeÉfôHh ΩÉ¶f

2035/3/30  ïjQÉàH »¡àæJh 2015/3/31  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 (57)

 

 IóMh øª°†àj ôWÉîŸG º««≤àd ΩÉ¶æH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj          
 ,ôWÉîŸG º««≤àd IóMh , ÜÉ°ùM IóMh , π«¨°ûJ IóMh , øjõîJ
 ÊÉKh  ∫hCG  πeÉY  ÜÉ°ù◊G  IóMh  Ö°ù–  .  ¢VôY  IóMhh
 áæ«©e áfƒµe πFÉ°SƒH á≤∏©àŸG ôWÉîŸG º««≤J »`a ΩGóîà°SÓd
 áfƒµŸG  πFÉ°SƒdG  ∫ƒM  É≤Ñ°ùe  IOófi  äÉeƒ∏©e  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y
 ôWÉîŸG º««≤J äÉeƒ∏©e ôWÉîŸG º««≤J IóMh ódƒJ . áæ«©ŸG
 á∏«°Sƒd  ôWÉîŸG  º««≤J  áaƒØ°üe  ¢Vô©d  É¡eGóîà°SG  OGôŸG
 øª°†àJh  ÊÉãdG  πeÉ©dGh  ∫hC’G  πeÉ©∏d  øjQƒëÃ  IOófi
 ∫hC’G  πeGƒ©dG  ≈∏Y  AÉæH  É¡£«£îJ  ”  á«£«£îJ  IQƒ°U
 IóMh ódƒJ , ∂dP ≈∏Y IhÓY . áæ«©ŸG áfƒµŸG πFÉ°Sƒ∏d ÊÉãdGh
 ¢VôY §ªæH á∏«°Sƒ∏d ôWÉîŸG º««≤J äÉeƒ∏©e ôWÉîŸG º««≤J
 á«£«£îàdG IQƒ°üdG ≈∏Y ±ô©àdÉH ìÉª°ù∏d ¬«∏Y ±ô©àdG øµÁ

 . á«∏ª©dG ¢ùØf πµ°ûJ »àdG áæ«©ŸG áfƒµŸG πFÉ°Sƒ∏d
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / English Abstract   
 

�)74(+5����������(22)  
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��������	 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

����������������(21)
�)74(+5��
�������

�,,/)/'1��';+77+��4������
 
(44)

 (45)

252 (11)
���������� Int. Cl. (51) 
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������ 1 )71( 
 2 
 3 
��� ����+37'�
������ 1 )72( 
��%������%46./4�
������ 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
��#����&�������"�����"#���� ��� "%�1 )74( 
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 3 
��"�������������	����������	���	������
�
���
���������������������������������
����
������������ 

(30) 

�'7+37�(12) 
(54)       !:67+2���54-5'2�'3*��+7.4*�,45�5/60�+9'18'7/43�,45��54)+66�!:67+2��
�

�547+)7/43�67'57/3-�,542�	���	������74�	���	���	��
 

(57) 	���� ����� � ��������� �#����� ���� �� �������� �#����� ��� ���������!����� �� �������������� ���
�������������������������������������������� ���������������������������#�������	��������������������
�������������������������������������������������������� �����������������������������������������
�� ���������������� �����������������������������������������������������������������������
�������������� ������	��������� �������������������������� ���� ������ ��������� ������������ ���
�����������������#�������� ���������� ��������������"�����������������������������������������
#��!���"�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������� ����������������������������� ��������������
���������� ������ ���� ����� � ��������� ������������ ��� �������������� ��� ��� ����� ����������#�
����� ��� !����� ���� ����� ������� ��� ���� �������� �� ��������� �� ����� ������������� ���� �����
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

78931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Éjhój É¡YGƒfCÉH ôFÉ£ØdG áYÉæ°U

 IQÉéà∏d …Qƒ°†ÿG áî«°T ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 392 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111112 : 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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

118309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

 Ω.Ω.¢T áeÉ©dG IQÉéàdGh ôjó°üàdGh OGÒà°SÓd …ôª©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (á°TÉYEGh øjƒ“) ΩÉ©£dG õ«¡Œ äÉcô°T , áaÉ«°†dG äÉeóN Ëó≤J , ìGôaC’G ä’É°Uh äÉYÉb

 »∏««ÿG ∞«°S áØ«∏N ó«ÑY ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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123946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. âcQÉe ÈjÉg ¥ƒ°ùJ õcôe

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IÒ°üe Rƒæc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Iôjõ÷G Oƒª∏L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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124895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG äGhOC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢SQGO §N ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1555 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

125114 : 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 Iõ«ªŸG áæWÉÑdG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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125426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉæé©eh äÉjƒ∏M

 Ω.Ω.¢T äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏ë∏d ’’ƒcƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q  277 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 áãjó◊G óHÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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125627 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG ∫ÉªYCÓd ¬«LƒàdG IOÉYEG

 Ω.Ω.¢T á«YÉæ°üdG äÉeóî∏d ¢ù«› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«dó«°U

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1171 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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125987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. äGƒÑY »`a ICÉÑ©ŸG Üô°ûdG √É«e áÄÑ©Jh êÉàfEG

 IóëàŸG ódÉÿG ô¡ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 »Ñ«gƒdG ô≤°U á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama20.indd   7 3/21/19   9:06 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

126137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. (áæë£e) äGQÉ¡ÑdG ∞«∏¨Jh áÄÑ©Jh øëW

 IQÉéà∏d ï«°ûdG ±ÉZ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 IQÉéà∏d »∏«YÉª°SE’G ⁄É°S øH óªfi øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , 611 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama20.indd   8 3/21/19   9:06 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

126231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »c , ¢ùHÓe π«°ùZ

 á©WÉ°ùdG AGô°†ÿG IDƒdDƒ∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤dG IQÉŒ

 á«bGôdG óéŸG ¥QGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama20.indd   9 3/21/19   9:06 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

126389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. QƒµjódG ∫ÉªYCG

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ∫ÉÑjQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1883 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126495 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG ∫ÉªYCÓd ô°ü«≤dG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 105 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama20.indd   10 3/21/19   9:06 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101249 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùe ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ó°UÉb øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 214 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓe IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ó°UÉb øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 214 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama23.indd   1 3/27/19   10:40 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQGƒ°ù°ùcEG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ó°UÉb øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U , 214 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110058 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 IQÉéà∏d »∏¡°ùŸG »∏Y ó«©°S »côJ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«ŸÉ©dG ∫ÉªYC’G OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 92001181 : ∞JÉ¡dG ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉL ¢ùHÓe

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ó°UÉb øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«à°ùLƒ∏dG õ«ªàdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124278 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e

 á∏eÉ°ûdG »ëLGôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama23.indd   4 3/27/19   10:40 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ûªbC’Gh ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà∏d óéædG QÉjO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 448 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iôgƒ÷G ôFÉ°ûH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311: Ü.Q 1252: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. øØ°ùdG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG
 

 Ω.Ω.¢T ájôëÑdG äÉeóî∏d á«ÑgòdG ¥ÉªYC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124906 : 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

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG π°UGƒàdG ¥ÉaBG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ôJƒ«ÑªµdÉH äÉÑcôŸG ¢üëah äGQÉ«°ùdG QhÉfih πeGôa ìÓ°UEGh äGQÉ«°S »FÉHô¡c

 áãjó◊G »bGô©dG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d É°VôdG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæLá¶aÉfi , á©æ°üŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ßaÉëŸG  ∫ÉªYCG  πª°ûJ  ’  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ä’Éch  É¡JGójó“h  á«FÉHô¡µdG  OGƒŸG  IQÉŒ
 ábÉ£dG äGó©eh Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG á«dÉŸG ¥GQhC’ÉH IôLÉàŸGh
 ä’BÓd  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  ÖJÉµe  á«°ùª°ûdG

. É¡eRGƒdh AÉHô¡µdG äGódƒeh äÉî°†eh á«YGQõdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ∞∏N óªfi ø°ùfi ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. â«fGô÷Gh ΩÉNôdG ™£bh ™«H

 Ω.Ω.¢T ∂«eGÒ°ùdGh ΩÉNô∏d …ôé◊G πLôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ∞«æL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U 211 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ≥«KƒJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 á«Hô©dG ¢ùdÉéŸG ÖJGôŸG πãe çÉKC’G ó«éæJ (IQÉ‚ ¢TQh) áYƒæàe á«Ñ°ûN äÉéàæe ™æ°U
. á«‚ôaC’Gh

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ¿É¡jCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 901 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸC’G ¢TQh , IOGóM ¢TQh (IQÉ‚ ¢TQh) áYƒæàe á«Ñ°ûN äÉéàæe ™æ°U

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QÉë°U ∫Éª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG , á°ü°üîàŸG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 IQÉéà∏d ¿ÉÁE’G ôë°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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126581 : 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 äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 »°Tƒ∏ÑdG ¬`∏dGóÑY øH äGOGóN øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸÉH ≥∏©àj Éª«`a ™«Ñ∏d ™∏°ùdG ¢VôY äÉeóN
 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , äGQGƒ°ù°ùc’Gh

 »J ∫G ¬«L ¬jCG.¢SCG ¿ÉŸÉH Ò«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 62888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : 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
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124105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸÉH ≥∏©àj Éª«`a ™«Ñ∏d ™∏°ùdG ¢VôY äÉeóN
. »```ÑàµŸG •É```°ûædG π```«©ØJh , ∫ÉªYC’G IQGOEG  ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , äGQGƒ°ù°ùc’Gh

 
 …ôµæ°S óªMCG QOÉ≤dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 62888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/29 : 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

120772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

 ÊÉÑeƒc ¿hôaÉ°S ¿Gô¡H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ó```¡°ûe , 38 É````°VQ ΩÉ`````eE’G ´QÉ````°T , ø````ÁC’G »```fÉãdG ô``Ñ```©ŸG 3/39 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿GôjEG , 9188937591 : Ü.Q

2018/7/17 : 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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123603 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
 áë∏°SCG  ,  (≥YÓŸGh  ÚcÉµ°ùdGh  ∑ƒ°ûdG)  ™£b  äGhOCG  ,  (ó«dÉH  QGóJ)  ájhój  äGhOCGh  OóY

 . ábÓM äGhOCG , AÉ°†«H

 IQÉéà∏d ¢ShO AGƒ°VCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ¢VÉjôdG , 12643 : Ü.Q : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : 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

123926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

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

 ì.Ω.¢T „ójôJ …ƒ°ùjÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO 29 - 28 -27 - 25 - 24 -23 …G …G ±G : ºbQ πfi , ÚæàdG ¥ƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/11/25 : 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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125119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒà– »àdG ádƒªëŸG äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôHh πjõæà∏d á∏HÉb ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH
 è```eGôH  ,  QÉ```ÑNC’Gh  á```jQÉéàdG  ∫É````ªYC’Gh  äGQÉ```ªãà°S’Gh  πjƒªàdG  ä’É›  »`a  á«©Lôe
 ∫ÉªYC’G  ä’É›  »`a  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ø```e  á```Yƒæàe  á```Yƒª›  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ôJƒ«ÑªµdG
 Ò`aƒJ  ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  π≤f  π«¡°ùàd  ä’É``°üJ’G  äÉ```«›ôH ,  á````jQÉéàdG
 èeGôH , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ∫ƒM äÉeƒ∏©e ôaƒJ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG
 ™ªéH á≤∏©àŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH , äGóæ°ùdGh º¡°SC’G ∫hGóJ »`a É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG
 äÓeÉ©ŸGh  ,  ¢ü°ü◊G  ∫hGóJh  ,  º¡°SC’G  ∫hGóJh  ,  á«dÉŸG  ä’OÉÑàdGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  ™jRƒJh
 øe É¡eGóîà°S’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ™«Hh AGô°ûd Égò«`ØæJh ôeGhC’G ¬«Lƒàd äÉ«›ôH , á«dÉŸG
 äÉeƒ∏©e Ωó≤J πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH , º¡FÓªYh , QÉéàdGh , á«dÉŸG ¥GQhC’G §«°Sh πÑb
 »ª«¶æàdG ΩGõàd’G ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©eh , AÓª©dG øY ΩRÓdG »°ü≤àdÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’

. äÉcô°ûdG ôWÉfl º««≤Jh , á«dÉŸG äÉeóÿG ¿CÉ°ûH

 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/1/7 : 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

125121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 º««≤J äÉeóN , á«`aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdÉH ≥∏©àJ Ö````∏£dG Ö```°ùM á«FÉ°üMEG ôjQÉ≤J Ëó≤J
 äGDƒÑæàdG  äÉeóN  ,  ájQÉéàdG  äÉ```eƒ∏©ŸG  ä’Éch  ,  ∫É```ªYC’G  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  ∫ÉªYC’G
 äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á«FÉ°üME’G  äÉ```eƒ∏©ŸG  Ëó≤J  ,  ∫ÉªYC’G  çÉëHCG  äÉeóN ,  ájOÉ°üàb’G
 äÉjó∏ÑdG äGóæ°S Ò©°ùJh ¥ƒ°ùdG AGOCG ∫ƒM ôjQÉ≤Jh äÓ«∏–h äÉ≤«∏©Jh QÉÑNCG πµ°T ≈∏Y
 äÓ«∏ëàdGh QÉÑNC’G  ,  äÉeGõàd’Gh ácô°ûdG  áæjõN ∫GƒeCÉH  á≤∏©àŸG  äÓ«∏ëàdGh QÉÑNC’Gh

alamat62.indd   3 3/27/19   11:53 AM

-107-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ≥∏©àJ  äÉeƒ∏©eh  ,  äÉcô°ûdG  á«µ∏e ¿CÉ°ûH  äÉeƒ∏©eh  ,  PGƒëà°S’Gh  èeódG  äÉ«∏ªY ¿CÉ°ûH
 ájƒ°ùJh ≥«bóJ πµ°T ≈∏Y IQÉéàdG ó©H Ée äÉ«∏ªYh , Ú«dÉŸG Újò«`ØæàdG AGQóŸGh äÉcô°ûdÉH

. á«ŸÉ©dG á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG »`a äÉHÉ°ù◊G ájƒ°ùJh , ™jRƒàdGh , ájQÉéàdG äÉ≤Ø°üdG
 

 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/1/7 : 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

125122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 çÉëHC’G »`a IóYÉ°ùŸG Ëó≤J , á«dÉŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ 
 ¿CÉ°ûH Ö∏£dG Ö°ùM á«FÉ°üMEG ôjQÉ≤J Ëó≤J , á«dÉŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM
 , á°UQƒÑdG QÉ©°SCG , á«dÉŸG äÉª««≤àdG , á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , ‹ÉŸG π«∏ëàdG , á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
 äÉ©«ÑŸGh ¿Éª°†dG äGóæ°S , äGóæ°ùdG ∫ƒM á«dÉe äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , É«fhÎµdEG ∫GƒeC’G πjƒ–
 Ò`aƒJ , á°UÉîHh , á«dÉŸG äÉeóÿG , ájQÉªãà°S’G äÉfÉªàF’Gh ∫hGóàdG äÉfÉªàFGh ájQÉéàdG
 ºYódG äÉeóN , á«dÉŸG ¥GQhC’G Ò©°ùJ äÉeƒ∏©eh ¥Gƒ°SC’G IQÉŒ πµ°T ≈∏Y á«dÉe äÉeƒ∏©e
 ,  ádhó÷G  ,  á÷É©ŸG  ,  ™«ªéàdG  ,  áfQÉ≤ŸG  á°UÉîHh  ,  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ∫É›  »`a  …QÉéàdG
 ,  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ∫hGóJ  ∫ƒM  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  …QÉéàdG  ò«`ØæàdGh  ¢VhÉØàdG  ,  ™jRƒàdG
 ,  Ò`aƒJh  ,  ÜÉ°ùM  ,  ¿hQó°üŸGh  QÉéàdG  ,  Iô°SÉª°ùdG  ,  á«dÉŸG  ¥GQhC’G  ∞«æ°üJ  ,  á°UÉîHh
 á«dÉŸG  äÉeóÿG ,  øjôNB’G ídÉ°üd á«YôØdG  äGô°TDƒŸGh á«dÉŸG  ¥GQhC’G  äGô°TDƒe åjó–h
 óYGƒb  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ÈY á«dÉŸG  ¥GQhC’G  Iô°ùª°S  ,  á°UÉîHh  ,  á«dB’G
 ÈY á«dÉŸG ¥GQhC’G øY äÉeƒ∏©e º°†J »àdGh âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H
 ájOÉ°üàb’G  äÉeƒ∏©ŸG  ä’É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  Ëó≤J  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T

. äÓª©dG ∫hGóJ äÉeƒ∏©eh á°UQƒÑdG ∫ƒM äÉeƒ∏©eh ájó≤ædGh á«dÉŸGh
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 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG
2019/1/7 : 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

125123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,  ∫hGóàdG  πµ°T  ≈∏Y á«dÉe äÉeƒ∏©e Ωó≤J  äÉ«›ôH º°†J  (¢SÉ°S)  áeóîc äÉ«›ÈdG
 É¡eGóîà°S’ äÉeƒ∏©e ,  á«dÉŸG  ¥Gƒ°SC’G äÉ```eƒ∏©e ,  á````jQÉéàdG  äÉjƒ°ùàdG  ,  ‹ÉŸG  ∫OÉÑàdG
 á«dÉe äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒà– πjõæà∏d á∏HÉb ô```«Z äÉ«›ôH , É¡H DƒÑæàdGh ™∏°ùdG IQÉŒ »`a
 ΩRÓdG »°ü≤àdÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’ áeÉ©dG äÓé°ù∏d äÉfÉ«H óYGƒb ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ∞FÉXh ≈∏Y …ƒà– πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«›ôH , äÉcô°ûdG ôWÉfl º««≤Jh , AÓª©dG øY
 »°ü≤àdÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’ äÉeƒ∏©e Ωó≤J »àdG áeÉ©dG ≥FÉKƒ∏d ´ÉLÎ°S’Gh åëÑdG

 . øeC’Gh äGQÉÑîà°S’G ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG , AÓª©dG øY ΩRÓdG

 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/1/7 : 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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125124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒà– »àdG ádƒªëŸG äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«›ôHh πjõæà∏d á∏HÉb ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH
 è```eGôH  ,  QÉ````ÑNC’Gh  á```jQÉéàdG  ∫É```ªYC’Gh  äGQÉ```ªãà°S’Gh  π```jƒªàdG  ä’É›  »`a  á«©Lôe
 ∫ÉªYC’G  ä’É›  »`a  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  øe  áYƒæàe  á````Yƒª›  ≈dEG  ∫ƒ```°Uƒ∏d  ôJƒ«ÑªµdG
 Ò`aƒJ  ∫ÓN  øe  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  π≤f  π«¡°ùàd  ä’É``°üJ’G  äÉ«›ôH  ,  ájQÉéàdG
 èeGôH , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ∫ƒM äÉeƒ∏©e ôaƒJ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG
 ™ªéH á≤∏©àŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH , äGóæ°ùdGh º¡°SC’G ∫hGóJ »`a É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG
 äÓeÉ©ŸGh  ,  ¢ü°ü◊G  ∫hGóJh  ,  º¡°SC’G  ∫hGóJh  ,  á«dÉŸG  ä’OÉÑàdGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  ™jRƒJh
 øe É¡eGóîà°S’ á«dÉŸG ¥GQhC’G ™«Hh AGô°ûd Égò«`ØæJh ôeGhC’G ¬«Lƒàd äÉ«›ôH , á«dÉŸG
 äÉeƒ∏©e Ωó≤J πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH , º¡FÓªYh , QÉéàdGh , á«dÉŸG ¥GQhC’G §«°Sh πÑb
 »ª«¶æàdG ΩGõàd’G ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©eh , AÓª©dG øY ΩRÓdG »°ü≤àdÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’

 . äÉcô°ûdG ôWÉfl º««≤Jh , á«dÉŸG äÉeóÿG ¿CÉ°ûH

 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/1/7 : 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

125125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 º```««≤J äÉeóN , á«`aGôZƒÁódG äÉfÉ«ÑdÉH ≥∏©àJ Ö∏£dG Ö°ùM á«FÉ°üMEG  ôjQÉ≤J º```jó≤J
 äGDƒÑ```æàdG  äÉeóN  ,  á```jQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ä’Éch  ,  ∫ÉªYC’G  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  ∫É``ªYC’G
 äÉ``eƒ∏©ŸG Ò````aƒJ , á«FÉ°üME’G äÉ``eƒ∏©ŸG Ëó≤J , ∫ÉªYC’G çÉëHCG äÉeóN , á``jOÉ°üàb’G
 äÉjó∏ÑdG äGóæ°S Ò©°ùJh ¥ƒ°ùdG AGOCG ∫ƒM ôjQÉ≤Jh äÓ«∏–h äÉ≤«∏©Jh QÉÑNCG πµ°T ≈∏Y
 äÓ«∏ëàdGh QÉÑNC’G  ,  äÉeGõàd’Gh ácô°ûdG  áæjõN ∫GƒeCÉH  á≤∏©àŸG  äÓ«∏ëàdGh QÉÑNC’Gh
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 ≥∏©àJ  äÉeƒ∏©eh  ,  äÉcô°ûdG  á«µ∏e ¿CÉ°ûH  äÉeƒ∏©eh  ,  PGƒëà°S’Gh  èeódG  äÉ«∏ªY ¿CÉ°ûH
 ájƒ°ùJh ≥«bóJ πµ°T ≈∏Y IQÉéàdG ó©H Ée äÉ«∏ªYh , Ú«dÉŸG Újò«`ØæàdG AGQóŸGh äÉcô°ûdÉH

 . á«ŸÉ©dG á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG »`a äÉHÉ°ù◊G ájƒ°ùJh , ™jRƒàdGh , ájQÉéàdG äÉ≤Ø°üdG

 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/1/7 : 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

125126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 çÉëHC’G »`a IóYÉ°ùŸG Ëó≤J , á«dÉŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ 
 ¿CÉ°ûH Ö∏£dG Ö°ùM á«FÉ°üMEG ôjQÉ≤J Ëó≤J , á«dÉŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM
 , á°UQƒÑdG QÉ©°SCG , á«dÉŸG äÉª««≤àdG , á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , ‹ÉŸG π«∏ëàdG , á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG
 äÉ©«ÑŸGh ¿Éª°†dG äGóæ°S , äGóæ°ùdG ∫ƒM á«dÉe äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , É«fhÎµdEG ∫GƒeC’G πjƒ–
 Ò`aƒJ , á°UÉîHh , á«dÉŸG äÉeóÿG , ájQÉªãà°S’G äÉfÉªàF’Gh ∫hGóàdG äÉfÉªàFGh ájQÉéàdG
 ºYódG äÉeóN , á«dÉŸG ¥GQhC’G Ò©°ùJ äÉeƒ∏©eh ¥Gƒ°SC’G IQÉŒ πµ°T ≈∏Y á«dÉe äÉeƒ∏©e
 , ádhó÷G , á÷É©ŸG ,  ™«ªéàdG ,  á```fQÉ≤ŸG á```°UÉîHh ,  á«dÉŸG  ¥GQhC’G ∫É› »`a …QÉéàdG
 ,  á``«dÉŸG  ¥GQhC’G  ∫hGóJ  ∫ƒ```M  äÉ```eƒ∏©e Ò`aƒJ  ,  …QÉéàdG  ò«`ØæàdGh  ¢VhÉØàdG  ,  ™jRƒàdG
 ,  Ò```aƒJh ,  ÜÉ```°ùM ,  ¿hQó°üŸGh QÉéàdG  ,  Iô°SÉª°ùdG  ,  á«dÉŸG  ¥GQhC’G ∞«æ°üJ ,  á°UÉîHh
 á«dÉŸG  äÉeóÿG ,  øjôNB’G ídÉ°üd á«YôØdG  äGô°TDƒŸGh á«dÉŸG  ¥GQhC’G  äGô°TDƒe åjó–h
 óYGƒb Ò`aƒJ ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T ÈY á«dÉŸG  ¥GQhC’G Iô°ùª°S ,  á°UÉîHh ,  á```«dB’G
 ÈY á«dÉŸG ¥GQhC’G øY äÉeƒ∏©e º°†J »àdGh âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H
 ájOÉ°üàb’G  äÉeƒ∏©ŸG  ä’É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  Ëó≤J  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T

. äÓª©dG ∫hGóJ äÉeƒ∏©eh á°UQƒÑdG ∫ƒM äÉeƒ∏©eh ájó≤ædGh á«dÉŸGh
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 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG
2019/1/7 : 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

125127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ,  ∫hGóàdG  πµ°T  ≈∏Y  á«dÉe  äÉeƒ∏©e  Ωó≤J  äÉ«›ôH  º°†J  (saas)  áeóîc  äÉ«›ÈdG
 É¡eGóîà°S’ äÉeƒ∏©e ,  á«dÉŸG  ¥Gƒ°SC’G  äÉeƒ∏©e ,  á```jQÉéàdG  äÉjƒ°ùàdG  ,  ‹ÉŸG  ∫OÉ```ÑàdG
 á«dÉe äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒà– πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«›ôH , É¡H DƒÑæàdGh ™∏°ùdG IQÉŒ »`a
 ΩRÓdG »°ü≤àdÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’ áeÉ©dG äÓé°ù∏d äÉfÉ«H óYGƒb ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ∞FÉXh ≈∏Y …ƒà– πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«›ôH , äÉcô°ûdG ôWÉfl º««≤Jh , AÓª©dG øY
 »°ü≤àdÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’ äÉeƒ∏©e Ωó≤J »àdG áeÉ©dG ≥FÉKƒ∏d ´ÉLÎ°S’Gh åëÑdG

 . øeC’Gh äGQÉÑîà°S’G ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG , AÓª©dG øY ΩRÓdG

 óàª«d ¿É°ûjõ«fÉLQhG ∂°ùjQ & ∫É«°ûææjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒ«c ¬jCG 514 …G GÎ∏‚G , ¿óæd , ±QGh …QÉæc , ôjƒµ°S Góæc ∞jÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2019/1/7 : 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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125360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 ä’BG , á«FÉHô¡c ΩÉ◊ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c äGódƒe , Éjhój QGóJ »àdG GóY Ée ó«dÉH πª– OóY
 , (ä’BG) äÉî°†e , (ä’BG) äÉ£ZÉ°V , (ádhÉæe Iõ¡LCG) á«µ«JÉeƒJhCG øë°T ä’BG , á«YGQR
 äÉeÉª°U , á«fhÎµdE’G áYÉæ°ü∏d ä’BG , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG GóY Ée äÉcôfi

 . (ä’BG AGõLCG)

 …O »J ∫EG , ƒc ¢ùÑeÉH ƒ«fÉ°S ≠æ°ûàjÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ≠æ«fhÉ«d , »à«°S ≠æ°ûàjÉg , ¿hÉJ hÉ«°û¨fƒgR : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : 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

125389 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 , äGQÉ«°S äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGO Ö«HÉfCG
 äGQÉWEG , á«FÉHô¡c á«FGƒg äÉLGQO , á«∏NGódG Ö«HÉfC’G ìÓ```°UE’ á```≤°U’ á```«WÉ£e ™```bQ
 ∞bƒàd äÉeó°U äGóªfl , ájQÉf äÉLGQO , ∫ÉØWCG äÉHôY , äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ

 . äGQÉ«°ù∏d íHÉµe äGOÉÑd , äÉÑcôŸG

 …O »J ∫EG , ƒc ôjÉJ ôjƒ∏«L ≠fhófÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ≠fhófÉ°T , »à«°S ƒgõ¨æJ , ≠fÉ«¨fƒd , ∑QÉH ∫ÉjÎ°SófEG ≠æ«°ûæ«°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : 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
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125390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , äGQÉ«°S äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGO Ö«HÉfCG
 äGQÉWEG , á«FÉHô¡c á«FGƒg äÉLGQO , á«∏NGódG Ö`«HÉfC’G ìÓ```°UE’ á```≤°U’ á```«WÉ£e ™```bQ
 ∞bƒàd äÉeó°U äGóªfl , ájQÉf äÉLGQO , ∫ÉØWCG äÉHôY , äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ

 . äGQÉ«°ù∏d íHÉµe äGOÉÑd , äÉÑcôŸG

 …O »J ∫EG , ƒc ôjÉJ ôjƒ∏«L ≠fhófÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ≠fhófÉ°T , »à«°S ƒgõ¨æJ , ≠fÉ«¨fƒd , ∑QÉH ∫ÉjÎ°SófEG ≠æ«°ûæ«°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : 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

120355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¬«`aÉc , º©£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
 

 ôØ©L ódÉN π«Ñf - ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d ¿óæd âjƒµdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 Ω.Ω.P ¬FÉcô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG , 65 QhódG AGôª◊G êôH , ¥ô°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , Iô°ûÑdG ∫ƒ°ùZ , (êÉ«µŸG) π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , (êÉ«µŸG) ¢SÉ°SC’G Ëôc , ¿ÉjOÉH ô£Y , Iôµ°ùe
 ,  ô©°û∏d IƒZQ ,  Qƒ£©dG ,  º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  ÔjÓjC’G ,  Iô°ûÑdG  äÉÁôc
 , á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd ´Éæb IƒÑY , √ÉØ°ûdG ôªMCG , â«dGƒàdG AÉe , ô©°ûdG ∞```«ãµàd äƒ```jR
 äƒjR , ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e , ƒÑeÉ°T , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äÉÁôc

 . á«∏«ªéàdG ¢VGôZCÓd

 …O »J ∫G , ƒc ¢Sƒcƒª°Sƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - ¿ƒ°ûàfEG  ,  ƒZ - „hóeÉf , hQ - »LƒéæjCG  ,  404 ( ≠fhO ¿GRƒc) : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGô≤ÁódG ÉjQƒc , »à«°S

2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

124044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 , á∏é°ùŸG ôJƒ«ÑªµdG π«¨°ûJ èeGôH , (π«ªëà∏d á∏HÉb Üƒ°SÉM äÉ«›ôH) Üƒ°SÉM èeGôH
 äÉã∏ãe , ¢ùª∏dÉH πª©J »àdG á«∏YÉØàdG äÉ°TÉ°ûdG äÉ«`aôW , á``«Mƒ∏dG ô```Jƒ«ÑªµdG Iõ```¡LCG
 ä’BG , (äÉÑcôŸG Ïe ≈∏Y Ö«°SGƒM) äÉÑcôª∏d á«MÓe Iõ¡LCG , äÉÑcôª∏d π£©dÉH ¬«Ñæà∏d
 , äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG »`a ¢†ØîæŸG §¨°†∏d á«FÉ≤∏J äGô°TDƒe , á«fƒjõØ`∏J π«é°ùJh ôjƒ°üJ
 §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , á«còdG ∞JGƒ¡∏d äGô``Øc , á```«FÉHô¡µdG äGQÉ````«°ù∏d ø```ë°ûdG äÉ```£fi
 á```jDhôdG  äGô```«eÉc  ,  AÉ```Hô¡µdG  äÉ``jQÉ£Ñd  øMGƒ°T  ,  á°ùcÉ©dG  áeÓ°ùdG  äGÎ°S  ,  ádƒªëŸG

 . á«FÉHô¡c äÉjQÉ£H , äGQÉ«°ù∏d á«`Ø∏ÿG
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 …O »J ∫G , ƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG QƒJƒe ∂jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 …ôa äƒ∏jÉH ( …É¡¨æ°T ) ÉæjÉ°ûJ , OhQ ≠æ«°ûj 188 , ¢ûJG 429 ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , …É¡¨æ°T , ¿hR ójôJ
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

124046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ™∏°ùdG ¢VôY , Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d âfÎfE’G ÈY ™∏°ùdG ™«H äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ≈∏Y  âfÎfE’G  ÈY  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh  ÈY
 , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , ÖjƒdG ™bƒe ÈY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , Üƒ°SÉM áµÑ°T
 åëÑdG ∑ôfi , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ , ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN

 . ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG , äÉ©«ÑŸG èjhÎd πãeC’G

 …O »J ∫G , ƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG QƒJƒe ∂jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ôa äƒ∏jÉH ( …É¡¨æ°T ) ÉæjÉ°ûJ , OhQ ≠æ«°ûj 188 , ¢ûJG 429 ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , …É¡¨æ°T , ¿hR ójôJ

2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 øY  ∫É°ü```JÓd  äÓ```«°UƒJ  Ò`aƒJ  ,  πHÉµdG  ÈY  ÊƒjõØ∏àdG  åÑdG  ,  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG
 ÈY áKOÉëŸG ±ôZ Ò`aƒJ) áKOÉëŸG ±ôZ , ∫É°SQEG Iõ¡LCG , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ™e ó©H
 ƒjó«`ØdG IógÉ°ûe äÉeóN , Üƒ°SÉ◊ÉH á«`aô£dG äÉjÉ¡ædG ≥jôW øY ä’É°üJ’G , (âfÎfE’G
 , ƒjó«`ØdG ÈY äGô“DƒŸG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG åH , Ö∏£dG óæY

 . ÊhÎµdE’G ójÈdG π≤f äÉeóN

 …O »J ∫G , ƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG QƒJƒe ∂jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ôa äƒ∏jÉH ( …É¡¨æ°T ) ÉæjÉ°ûJ , OhQ ≠æ«°ûj 188 , ¢ûJG 429 ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , …É¡¨æ°T , ¿hR ójôJ

2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

124049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ±É≤jEG  ,  äÉHô©dG Öë°S äÉeóN , äGôFÉ£dG IOÉ«b , QhôŸG ácôM äÉeƒ∏©e , ôØ°ùdG õéM
 hCG  πFÉ°SôdG) ™jô°ùdG  ójÈdG äÉeóN , π≤ædG  ,  á°ü°üîŸG QÉ¶àf’G äÉMÉ°S »`a äGQÉ«°ùdG
 øjõîJ ,  ôØ°ùdG  ¢VGôZC’  IOÉ«≤dG  äÉgÉŒG Ò`aƒJ  ,  äÓMôdG  õéM ,  π≤ædG  ,  (™FÉ°†ÑdG

 . É«fhÎµdEG áfõîŸG äGóæà°ùŸG hCG äÉfÉ«Ñ∏d »∏©a

 …O »J ∫G , ƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG QƒJƒe ∂jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ôa äƒ∏jÉH ( …É¡¨æ°T ) ÉæjÉ°ûJ , OhQ ≠æ«°ûj 188 , ¢ûJG 429 ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , …É¡¨æ°T , ¿hR ójôJ

2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 , äÉÑcôª∏d ¥ô£dG ≈∏Y Ò°ùdG IAÉØc QÉÑàNG , ájƒ÷G OÉ°UQC’G äÉeƒ∏©e , »æ≤àdG åëÑdG
 º¶f º«ª°üJ ,  á«HÉë°S áÑ°SƒM ,  á```jQÉ°ûà°S’G (äÉ``eƒ∏©ŸG  á```«æ≤J) äÉ``eƒ∏©ŸG  É``«LƒdƒæµJ
 áeóîc  è``eÉfôH  ,  ô``Jƒ«ÑªµdG  èeGôH  åjó–  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G

 . âfÎfEÓd åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ , §FGôÿG äÉeóN , (¢SÉ°S)

 …O »J ∫G , ƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG QƒJƒe ∂jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ójôJ …ôa äƒ∏jÉH (…É¡¨æ°T) ÉæjÉ°ûJ , OhQ ≠æ«°ûj 188 , ¢ûJG 429 ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , …É¡¨æ°T , ¿hR

2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

124292 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 Iƒ¡b , IÒªN , ¢ùHO , π°ù©dG , ôµ°ùdG , hÉcÉc , …É°T , Iƒ¡≤dG ≈∏Y áªFÉb äÉHhô°ûe , Iƒ¡b
 ,  ôFÉ£a ,  ¿ÉÑjRQÉe  ,  õÑN ,  ÜƒÑM ,  ÜƒÑ◊G  äGô°†ëà°ùe  ,  Éjƒ°U  ,  ≥«bO  ,  á«YÉæ£°UG
 , áJ’ƒcƒ°ûdG äÉjƒ∏M , äÉjƒ∏M , áXƒH , äÉjƒ∏M , ¢ûg ≥«bQ âjƒµ°ùH , ≈∏fi ∂©c , ∂```©c
 , (πHGƒJ) äÉ°ü∏°U , πN , ∫OôN , IQòdG ≥FÉbQ , áØØéŸG Üƒ`Ñ◊G ≥```FÉbQ , RQCG , áJ’ƒcƒ°ûdG
 äÉ«°SÉ°SCG , Gõà«H , á``°†Øîæe á```jQGôM äGô```©°S äGPh á«©«ÑW á```«∏– OGƒ```e , í```∏e , äGQÉ```¡H
 ≥fÉ≤ædG ôFÉ£°T , äÉ°ûjhóæ°S , ôZÈdG º◊ ôFÉ£°T , Gõà«ÑdG ÚéY , Gõà«ÑdG ¬Lh , Gõà«ÑdG
 äÉHhô°ûe , (áÑ∏°U hCG áæ«d) áXƒH , (äÉ°ûjhóæ°S) Í÷ÉH ôZÈdG ôFÉ£°T , (äÉ°ûjhóæ°S)

 . áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ( ÉØ«`a ) ø°û«°Tƒ°SG ∫ƒÑJƒa …O ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ø°ûjQó«`a : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ïjQƒjR 8044 , 20 ¬°SGÎ°S - ÉØ«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

124294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,  äGõcôŸG ,  á¡µæH Ò°üYh Ò°üY øe áYƒæ°üe äÉHhô°ûe , ôFÉ°üY , áÑWôŸG äÉHhô°ûŸG
 ÒZ äÉHhô°ûe ,  á«fó©ŸGh  ájRÉ¨dG  √É«ŸG  ,  áÑWôŸG  äÉHhô°ûŸG  ™æ°üd ≥```«MÉ°ùŸGh  á```Hô°TC’G
 ,  ôJƒàdG  áWôØe  äÉHhô°ûe  ,  ájôJƒàdG  äÉHhô°ûŸG  ,  ábÉ£dG  äÉHhô°ûe  ,  iôNCG  á«dƒëc
 ,  Iƒ¡≤dG  ,  …É°ûdG  ,  QÉ°†ÿGh  ¬cGƒØdG  ô``FÉ°üYh  äÉ```Hhô°ûe  ,  ô```JƒàdG  á```°übÉf  äÉ```Hhô°ûe
 , áé∏ãe äÉHhô°ûe , áé∏ãŸG ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , á«°VÉjôdG äÉHhô°ûŸG , á«ª◊G äÉHhô°ûe
 äÉæ«eÉà«`ØH ájƒ≤e äÉHhô°ûe , á```«dƒëc ô```«Z á```é∏ãe á```¡µæe äÉ```Hhô°ûe , á```æHôµŸG ô````«Z

 . á«dƒëc ÒZ IÒH , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ∂∏J ÒZ áaÉ°†e

 ( ÉØ«`a ) ø°û«°Tƒ°SG ∫ƒÑJƒa …O ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ø°ûjQó«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ïjQƒjR 8044 , 20 ¬°SGÎ°S - ÉØ«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 ∑Ó``¡à°SÓd  ∫Ó```Z  ,  (Üƒ``ÑM)  ∫ÓZ  ,  á«JÉÑædG  ¢VGôZCÓd  IQòÑdG  ÚæL  ,  ∞∏Y  ,  ∞∏Y
 , á«°TÉª∏d AGôØ°üdG IQòdG πØK , AGôØ°U IQP , áLRÉW ÜÉ°ûYCG , (QhòH) ∫ÓZ , ÊGƒ«◊G
 ¢TÉàf , íªb , ôµ°S Ö°üb , äÉJÉÑf QhòH , èdÉ©e ÒZ RQCG , ∞∏©∏d RQCG ¥ƒë°ùe , âjõdG πØK

 . ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd íª≤dG

 »`a.»H èæjódƒg ÉàfÉaOCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , äÓÑæ¨æ«dOOƒa …G »c 3196 , 10 óaƒ¡µfÉJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

125462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

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

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , »bô°ûdG ´QÉ°ûdG 1 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

  »eCG …ÉjO º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , (209) áª«°ùb , (42) ´QÉ°T , (1) á©£b , á«`aô◊G IÒ£a ƒHCG ÜôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (8) πfi , (6) ™ª›

2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

126534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdGh áàbDƒŸG  áeÉbE’G ,  (á«dƒëµdG  ÒZ) ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
 ºYÉ£ŸGh ∫õædGh »gÉ≤ŸGh ( äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh äÉjÒàaÉµdGh

 . áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh (á«JGòdG äÉeóÿG)

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 äÉ``Hhô°ûe , ábÉ£dG äÉHhô°ûe , á°û©æŸG äÉHhô°ûŸG ∂dP »`a ÉÃ , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG
 äÉÑ``∏£àª∏d  (ô```JƒàdG  ¢ü```≤fh  ôJƒàdG  •ôØe)  ôJƒàdG  ájhÉ°ùàe  äÉHhô°ûeh  Í∏dG  π°üe
 ,  á¡cÉØdG  äÉHhô°ûe  ,  ¬```cGƒØdG  ô``FÉ°üYh  äÉHhô°ûe  ,  ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸG  ,  á«°VÉjôdG
 ¢UGôbCGh  Ò°üY ≥«MÉ°ùe ,  äÉHhô°ûŸG  ™æ°üd  iôNC’G  äGô°†ëà°ùŸGh  ÜGô°ûdG  ,  ≥FÉMôdG

 . äÓ«àcƒµdGh á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG ™æ°üd IQGƒa

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

126536 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉjÉ¨d º«ª°üàdG  äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG  ,  ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch
 í```°üædGh  á```jQÉéàdG  äÉ```eƒ∏©ŸG  º```jó≤J  ,  ¿ÓYEGh  ájÉYO  ,  ≥jƒ°ùàdG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG
 ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  ,  »```æ∏©dG  OGõ```ŸÉH  ™``«ÑdG  ,  (Ú```µ∏¡à°ùŸG  OÉ``°TQEG  á°ù°SDƒe)  Úµ∏¡à°ùª∏d
 ájÉYódG , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ájQÉéàdG AÉÑfC’G ä’Éch , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG , á«æ¡ŸG
 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , (øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh

 . ¿ƒjõØ∏àdG ÈY
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - RQƒJƒe ¢SÓc Ú©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áæjóe , …ôeÉ©dG ºM øH ájÉæH , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , 1711 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , Ú©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

124004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. Í÷G
 

 á«cÎdG á«°UÈ≤dG áYÉæ°üdG áaôZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  É°TƒµØd ,  19 ºbQ πfi , 2 ºbQ ´QÉ°T  ,  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  áÄ«g : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , á«cÎdG ¢UÈb ∫Éª°T ájQƒ¡ªL

2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG

 
 »L CG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG RófGôH π°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 , »JÉÁQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , âjƒµ°ùH , RQC’G ∂©c , ∂©µdG , äÉjƒ∏M , ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG , ÚëW
 πØ∏ØdG áæ«éY øe áYƒæ°üŸG ìGƒdC’G , è∏ãŸG …É°ûdG , á``XƒÑdG , á``NƒØæŸG áª``jôµdG , õ```ÑN
 ,  ôcÉµ°ùdG  ,  OÎ°ùµdG  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  äÉéàæe ,  ΩÓg π```µ°T  ≈``∏Y äÉ```jƒ∏◊G

. (õÑN »`a áaƒØ∏ŸG ≥fÉ≤ædG) êhO äƒ¡dG , äÉ°ûeô≤ŸG , âjƒµ°ùÑdG , hÉcÉµdG

 ø°ûjQƒHQƒc ¿ƒjQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÉjQƒc , ∫ƒ«°S , ƒL - ¿É°ù‚ƒj , π«L - GO 90 , hQ - Ωƒ«ÑµjÉH ,13 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGô≤ÁódG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥```«bódG  ,  ƒ```ZÉ°ùdGh  É```cƒ«HÉàdG  ,  RQCG  ,  á«``YÉæ£°U’G  Iƒ¡≤dGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dG
 äÉé∏ãŸG , á«bô°ûdGh á«Hô¨dG äÉjƒ∏◊G , ´GƒfCG ™«ªL , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 , ∫OôN , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dG , π°ù©dG , ôµ°ùdG , πcCÓd á◊É°üdG
 ìGƒdCGh áJ’ƒµ°ûdG ´GƒfCG ™«ªL , äGô°ùµŸG , ∂«µdG , è∏ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) á°ü∏°U , πÿG

 . áJ’ƒcƒ°ûdG

 ’’ƒcƒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , áª«ÿG ¢SCGQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125059 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. É¡JGô°†ëà°ùeh QƒªàdGh í∏ÑdG
 

 áãjó◊G ¢UÓÿG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG 112 : Ü.Q 2965 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 Ëó≤Jh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÉfÉM , ∞°UÉ≤ŸGh »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ 
 äÉeóN  ,  »gÉ≤ŸG  äÉeóN  ,  ΩÉ©£dG  »¡W  äÉeóN  ,  á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e  ,  ΩÉ©£dG

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dGh ∞«¶æàdG , äÉjÒà«`aÉµdG
 

 áØ«`ØÿG ä’ƒcCÉª∏d øØ°S ¿hR ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , »°VQC’G QhódG , 2 - 1 πfi , 1 ≈æÑe , 3 á©£b , ¥ô°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 á```YGQõdGh  »`aGô```ZƒJƒØdG  ô``jƒ°üàdGh  Ωƒ∏©dGh  áYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  ájhÉ«ª«µdG  OGƒŸG
 ,  èdÉ©ŸG  ÒZ  ∂«à°SÓÑdG  ,  á÷É©ŸG  ÒZ  á«YÉæ£°U’G  äÉéæJGôdG  ,  áLGô◊Gh  áæà°ùÑdGh
 á≤°UÓdG OGƒŸG , ΩÉë∏dGh »∏∏d á∏ª©à°ùŸG äGô°†ëà°ùŸG , ≥jô◊G AÉØWEG äÉÑcôe , Ióª°SC’G
 , Ióª°SC’G , …ƒ°†©dG OÉª°ùdG , iôNCG ÚLÉ©eh ƒ°û◊G ÚLÉ©e , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd
 πFGƒ°S , ácô◊G πbÉf äƒjR , Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á`«Lƒdƒ«ÑdG äGô```°†ëà°ùŸG

. äGQÉ«°ùdG óbƒŸ äƒjR πeGôØdG äƒjR ∫õjO äƒjR , ójÈàdGh ó«ªéà∏d á«µ«dhQó«g
 

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  75039 - 2298 ¢SÉ°ùµJ , ≠æaôjG , OQÉØ«dƒH ¢SÉæ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äÉjÎ«`aÉµdG  ,  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  Ò`aƒJ  ,  ¥OÉæØdG  äÉeóN  ,  äÓ«JƒŸGh  ¥OÉæØdG  äÉeóN
 ±ôZ õéM , IRÉLE’G ∫RÉæe , áàbDƒe áeÉbEG , (…OGƒædG AÉæãà°SÉH) äÉfÉ◊Gh …É°ûdG ±ôZh
 »`a  (ájQÉéàdG  ÒZ) IQƒ°ûŸGh  äGQÉ°ûà°S’G  áàbDƒŸG  áeÉbE’G  äGRƒéM ,  øjôaÉ°ùŸG  ¥OÉæØdG
 äÉeóN  ,  äGô“DƒŸG  äÉYÉbh  äÉYÉªàL’G  äÉYÉb  QÉéÄà°SG  ,  ºYÉ£ŸGh  ¥OÉæØdG  ä’É›
 ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG õéM äÉeóN , äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG ≥aGôe Ò`aƒàd á«bóæa

 . ¥OÉæØdG õéëH á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ,

 QƒcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ƒæ«dƒe ‹ - »°ùjG 92130 , ¿ÉeQÉa …Ô«g hQ 82 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG √É«ŸG , √É«ŸG äÉHhô°ûe , Üô°ûdG √É«e
 

 ∂fG . »æÑeƒc êójôØH ¢ûà«H çhÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10577 …Gh ¿EG ¢ù«°ûJôH , OhQ π«g ø°SQófBG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 ¢VôY  ,  ∫ÉªYC’G  º«¶æJ  äGQÉ°ûà°SG  Ëó≤J  äÉeóN  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  Ëó≤J
 IQGOEG , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d , ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y äÉeóÿGh ™∏°ù∏d ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G
 ≈∏Y á«fÉ› õFGƒLh äÉeƒ°üN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ÚcQÉ°ûŸG Úµªàd õaGƒ◊G íæe èeÉfôH
 hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’ ájƒ°†©∏d õaGƒ◊G èeGôH º«¶æJ , ájƒ°†©dG ∫ÓN øe äÉeóÿGh ™∏°ùdG
 ™FÉ°†ÑdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G äÉeóN , ájQÉŒ hCG á«YÉæ°U ájQGOEG IóYÉ°ùe , á«fÓYEG
 ∫ƒM äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J äÉeóN , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ äÉeóN , øjôNB’G äÉeóÿGh
 á«fÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ äÉeóN , ∫ÉªYC’G ™bGƒe π≤f äÉeóN , Ú`ØXƒŸG IQGOEG
 ™£≤dÉH ™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ , áÑ°SÉëŸG äÉeóN , AGô°ûdG ôeGhC’ (ájQGOEG) á÷É©e , á«Hƒ°SÉM
 ¥ƒ°ùàdG  õcGôe IQGOEGh  π«¨°ûJ  ,  ¥ƒ°ùàdG  õcôe äÉeóNh áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôéàe ,  ájó≤ædG
 äÉjÉ¨∏d  ,  Úµ∏¡à°ùŸG  …OGƒf  äÉeóNh Úµ∏¡à°ùŸG  A’h äÉeóN ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  òaÉæeh

. á«fÓYE’G hCG/h á«éjhÎdG äÉjÉ¨dG , ájQÉéàdG
 

 »°S ∫EG ∫EG , ÊÉÑeƒc ¢ùæ«°ùj’ RQõ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG ,  89109 GOÉØ«f ,  ¢SÉé«`a ¢S’, ∞jGQO ¢S’ÉH RQõ«°S ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125478 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ∫ÓN  øe  øjQôµàŸG  øFÉHõ∏d  á«fÉ›  äÉeóNh  äÉeƒ°üN  Ωó≤J  »àdG  ƒæjRÉµdG  äÉeóN
 äÉeóN , IôeÉ≤ŸG  äÉeóN , ƒæjRÉµdG äÉeóN , ¬«`aÎdG äÉeóN , ájƒg ábÉ£H ΩGóîà°SG
 , á«fƒjõØ∏àdG ¬«`aÎdG äÉeóN , á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’G , IôeÉ≤ª∏d ≥aGôŸG Ò`aƒJ , IôeÉ≤ª∏d
 äÉeóN , äÉgƒæjRÉµdG IQGOEG äÉeóN , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ äÉ≤HÉ°ùŸGh ÜÉ©dC’G Ò`aƒJh º«¶æJ
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 Ωó≤J  »àdG  ¬«`aÎdGh  ìQÉ°ùŸG  äÉeóN  ,  ¢übGôŸG  ,  ƒµ°ùjódG  ,  (¬«`aÎdG)  »∏«∏dG  …OÉædG
 ¬«`aÎdG …OGƒf , á«ë°üdG …OGƒædG , ôë°ùdGh ÉeGQódGh , Éjó«eƒµdG , ¢übôdGh , ≈≤«°SƒŸG
 , ¬«```aÎdG »``gÓe äÉ``eóN , á«°VÉjôdG ≥aGôŸG Ò`aƒJ , íHÉ°ùŸGh ÅWGƒ°ûdG …OGƒf , á°VÉjôdGh
 ä’É°U , áæ«©e á«∏«ã“ hCG á«FÉæZ èeGôH Ωó≤J »àdG ¬«`aÎdGh á«∏°ùàdG äÉgõàæe äÉeóN
 , á«¡«`aÎdG á£°ûfCÓd ≥aGôŸG Ò`aƒJ , á«∏°ùàdG õcGôe , Oƒ≤ædÉH πª©J ÜÉ©dCG Iõ¡LCG º°†J
 äÉ≤HÉ°ùŸG , á``«°VÉjôdG çGó```MC’G AGô```LEGh Ö```«JôJ , (¬```«`aÎdG) »```ØjôdG …OÉ```ædG äÉ```eóN
 Ò`aƒJ , á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùŸGh äÉWÉ°ûædG èjhôJh º«¶æJ , á«°VÉjôdG çGóMC’Gh á«°VÉjôdG
 , ájƒjOGQ èeGôH êÉàfEG , ∞dƒ÷G ä’ƒ£H º«¶æJh ∞dƒ÷G º«∏©J , ∞dƒ÷G Ö©∏e ≥aGôe
 äÉ≤HÉ°ùe AGôLEG , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh á«Jƒ°üdG áWô°TC’G , ΩÓaC’G , äÉgƒjó«`ØdG êÉàfEG
 …ó°ù÷G º«∏©àdG  ≥aGôe Ò`aƒJ ,  á«°VÉjôdG çGóMC’Gh á«°VÉjôdG ≥aGôŸG  IQGOEG  ,  ∫ƒ«î∏d
 äÉYÉªàL’G  º«¶æJ  ,  á«Mô°ùŸG  äÉbÉ£ÑdG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ¢Vhô©dG  êÉàfEG  ,  RÉÑª÷Gh
 á°VÉjôdG , IôeÉ≤ŸG ∫É› »`a ÖjQóàdGh äÉª«∏©àdG Ò`aƒJ , º«∏©àdG äÉeóN , äGô“DƒŸGh
 ≈∏Y äGQƒ°ûæe Ò`aƒJ ,  á«fƒjõØ∏J  èeGôH êÉàfEG  ,  ¥OÉæØdG  IQGOEG  ≈∏Y ÖjQóàdG  ,  ¬«`aÎdGh
 Ëó≤J  äÉ``eóN  ,  äÉ```eƒ∏©ŸG  ,  ájQƒØdG  á«fhÎµdE’G  ∞``ë°üdGh  Ö```àµdG  ô```°ûf  ,  â``fÎfE’G

. ≥Ñ°S ÉÃ á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äGQÉ°ûà°S’G

 »°S ∫EG ∫EG , ÊÉÑeƒc ¢ùæ«°ùj’ RQõ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 89109 GOÉØ«f , ¢SÉé«`a ¢S’ , ∞jGQO ¢S’ÉH RQõ«°S ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 øcÉeCG , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCGh , äÉ©éàæŸG äÉeóNh , IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG , ¥OÉæØdG äÉeóN
 ¥OÉ`æØdG  ,  á``«∏FÉ©dG  á``eÉbE’G  QhO ,  áehóîŸG  ≥≤°ûdG  ,  ájQÉŒ áeÓY πª– »àdG  áeÉbE’G
 º``««îà∏d (á``eÉbE’G) äÉ``eóN , á«MÉ«°ùdG äƒ«ÑdGh ∫õædG »`a áeÉbE’G , π£©dG , Iô`«¨°üdG
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 ,  äÉ©éàæŸGh  ∫õædG  »`a  áeÉbE’G  äÉeóN ,  ¥OÉæØdG  »`a  õé◊G  äÉeóN ,  Úæ°ùŸG  QhO  ,  π£©dG  »`a
 , ø``µ°ùdG ∫RÉæe »`a äGRƒé◊G  äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG  ÒLCÉàd õ``é◊G  äÉ``eóN
 áeÉbE’G øcÉeCG õéM , á«MÉ«°ùdG äƒ«ÑdGh ∫õædG »`a áeÉbE’G , π£©dG , IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG
 Ò`aƒJ)  á«`ØjôdG  …OGƒædG  äÉeóN ,  áàbDƒŸG  áeÉbEÓd  áeÉbE’G  ÖJÉµe ,  áehóîŸG  ≥≤°ûdGh
 ,  äÉYÉªàL’G  »`a  áMGôdG  πFÉ°Shh  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  (ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  ,  áeÉbE’G  øcÉeCG
 , ºF’ƒdGh (ä’É``ØàMG , ¢SGô```YC’G) á```°UÉÿG çGó```MC’G , á```«°SGQódG äÉ```≤∏◊Gh , äGô```“DƒŸGh
 äÉHhô°ûŸG ∫hÉæàd ¢Sƒ∏÷G ±ôZ , ºYÉ£ŸG äÉeóN , áMGôdG πFÉ°Shh ¢VQÉ©ŸG ≥aGôe Ò`aƒJ
 , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , áàbDƒŸG ΩÉ©£dG ±ôZ , (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊G äÉeóNh , (äÉfÉ◊G)
 , (ºF’ƒdG) ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN , »gÉ≤ŸG , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£e , »gÉ≤ŸG
 äÉYÉb ÒLCÉJ , äÉfGƒ«ë∏d AGƒjE’G äÉeóN , ájQÉ¡ædG äÉfÉ°†◊G , á«JGòdG áeóÿG ∞°UÉ≤e
 ¥óæØdG äÉeóN , π≤æ∏d á∏HÉ≤dG ÊÉÑŸG ÒLCÉJh äÉª«îŸG ¢VQCG ≥aGôe Ò`aƒJ , äÉYÉªàL’G

. ájƒg ábÉ£H ΩGóîà°SG ∫ÓN øe øjQôµàŸG OGhô∏d á«fÉ› äÉeóNh äÉeƒ°üîH õ«ªàJ
 

 »°S ∫EG ∫EG , ÊÉÑeƒc ¢ùæ«°ùj’ RQõ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 89109 GOÉØ«f , ¢SÉé«`a ¢S’ , ∞jGQO ¢S’ÉH RQõ«°S ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á¡cÉØdG Ò°üY äÉHhô°ûeh á¡cÉØdG ôFÉ°üY
 

 ∂fG , ¢ùàcOhôH ÉfÉµ«HhôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  34208  GójQƒ∏a  áj’h  ,  ¿ƒàfOGôH  áæjóe  ,13  â°ùjG  ƒ«æaG  1001  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á«fÓYE’G äÉeóÿG , IOó©àŸG Éªæ«°ùdG äÉYÉb ∂dP »`a ÉÃ , Éªæ«°ùdG äÉYÉ≤d ∫ÉªYC’G IQGOEG
 õaGƒ◊G äÉ££flh AÓª©dG A’h §£N ±Gô°TEGh π«¨°ûJh º«¶æJ , »FÉªæ«°S º∏«`a ¿ÓYEG ,
 ≥Ñ°S  ÉÃ  á≤∏©àŸG  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh  äÉeƒ∏©ŸGh  äGQÉ°ûà°S’G  ,  äÉ©«ÑŸGh  á«éjhÎdG

. √ôcP
 

 Ω.Ω.P.¢T Éªæ«°ù∏d º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 õ«ªàJ »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG ∞°ü≤e , ÜQÉ°ûŸG äÉeóN , ≈¡≤ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN
.  ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG º°†j ∂°ûc , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH

 Ω.Ω.P.¢T Éªæ«°ù∏d º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat62.indd   27 3/27/19   11:53 AM

-131-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 á````YGQõdGh  »````aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  Ωƒ∏©dGh  áYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  ájhÉ«ª«µdG  OGƒŸG
 , è```dÉ©ŸG ô```«Z ∂«à°SÓÑdG , á÷É©ŸG ÒZ á«YÉæ£°U’G äÉéæJGôdG , áLGô◊Gh áæà°ùÑdGh
 á≤°UÓdG OGƒŸG , ΩÉë∏dGh »∏∏d á∏ª©à°ùŸG äGô°†ëà°ùŸG , ≥jô◊G AÉØWEG äÉÑcôe , Ióª°SC’G
 , Ióª°SC’G , …ƒ°†©dG OÉª°ùdG , iôNCG ÚLÉ©eh ƒ°û◊G ÚLÉ©e , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd
 πFGƒ°S , ácô◊G πbÉf äƒjR , Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á«Lƒdƒ«ÑdG äGô°†ëà°ùŸG

. äGQÉ«°ùdG óbƒŸ äƒjR πeGôØdG äƒjR ∫õjO äƒjR , ójÈàdGh ó«ªéà∏d á«µ«dhQó«g

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  75039 - 2298 ¢SÉ°ùµJ  ,  ≠æaôjG  ,  OQÉØ«dƒH  ¢SÉæ«dƒc ¢S’5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 ,  äÉ°Só©dG  äÉZGôah ,  ájô°üÑdG  äÉ°Só©dG  ™«æ°üJ »`a É¡eGóîà°S’ á«ehôcƒJƒa äÉ¨Ñ°U
 . á≤°UÓdG äÉ°Só©dG äÉZGôah , á≤°UÓdG äÉ°Só©dGh

 ∂fG , ∫Éµ«àHhG õæ°û«°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33782 , GójQƒ∏a , ∑QÉH ¢ùdÉæ«H OhQ ô°ûà∏«H 9251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
 ,  äÉ°Só©dG  äÉZGôah ,  ájô°üÑdG  äÉ°Só©dG  ™«æ°üJ »`a É¡eGóîà°S’ á«ehôcƒJƒa äÉ¨Ñ°U

 . á≤°UÓdG äÉ°Só©dG äÉZGôah , á≤°UÓdG äÉ°Só©dGh

 ∂fG , ∫Éµ«àHhG õæ°û«°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33782 , GójQƒ∏a , ∑QÉH ¢ùdÉæ«H OhQ ô°ûà∏«H 9251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 , ájô°üÑdG äÉ°Só©dG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG , , äGQÉ¶ædG äÉ°SóY
 , áZQÉØdG á≤°UÓdG äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , áZQÉØdG äGQÉ¶ædG äÉ°SóY , á«Ñ£dG ¿ƒ«©dG äÉ°SóY

. á«Fƒ°†dG äÉ°Só©dG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG , äGQÉ¶ædG äGQÉWEG , äGQÉ¶ædG

 ∂fG , ∫Éµ«àHhG õæ°û«°ùfGôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33782 , GójQƒ∏a , ∑QÉH ¢ùdÉæ«H OhQ ô°ûà∏«H 9251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 á«bGƒdG  äGQÉ¶ædG  ,  ègƒà∏d  IOÉ°†e  äGQÉ¶f  ,  á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædG  ,  á«Ñ£dG  äGQÉ¶ædG
 , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG Ö∏Y , áMÉÑ°ù∏d á«bGƒdG äGQÉ¶ædG , á«°VÉjôdG äÉeGóîà°SÓd
 π°SÓ°S , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG ôWCG , á``«°ùª°ûdG äGQÉ¶```ædGh äGQÉ```¶ædG äÉ```°SóY
 , á≤°UÓdG äÉ°Só©dG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG ∫ÉÑM , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG
 , D ±ô◊G πµ°T ≈∏Y äGQÉ¶ædG , á≤°UÓdG äÉ°Só©∏d Ió©ŸG Ö∏©dG , (ájô°üH) IÈµe äGQÉ¶f
 ™e ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dCÓd á∏é°ùŸG èeGÈdG , á``«FÉæãdG Ò``XÉæŸG Ö∏Y , á``«còdG äGQÉ`````¶ædG
 , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G äÉ«›ôH , á∏FÉ°ùdG ájQƒ∏ÑdG äÉ°TÉ°ûdG
 èeGÈdG , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG äÉ«›ôH , ájƒ∏ÿG ∞``JGƒ¡∏d á```«fhÎµdE’G ÜÉ``©dC’G äÉ«``›ôH
 , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG »`a ΩGóîà°SÓd ÜÉ©dCG áWô°TCG , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dCÓd á∏é°ùŸG
 , á``«fhÎµdE’G ÜÉ``©dC’G ¢UGô``bCG , ƒ``jó«`ØdG ÜÉ```©dCG áWô```°TCG , Üƒ```°SÉ◊G ÜÉ```©dCG ¢û```«WGôN
 ºµëàdG äGhOCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äÉà«°SÉc , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG áWô°TCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ¢UGôbCG
 äÉbÉ£H , ºµëàdG äGhOCG øMGƒ°T , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ »àdG øY GóY , Ö«°SGƒ◊G ™e ΩGóîà°SÓd
 ¬«Lƒà∏d  IÉcÉëŸG  Iõ¡LCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ä’B’  äGQCÉØdG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ä’B’  IôcGòdG
 , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ IOÉ«≤dG äÓéY , »°VÉjôdG ÖjQóà∏d IÉcÉëŸG Iõ¡LCG , äÉÑcôŸÉH ºµëàdGh
 äÉ¶aÉ◊Gh ÖFÉ≤◊G , ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G ™e π«°Uƒà∏d áeóîà°ùŸG ø``«fPC’G äÉ``YÉª°S
 á«°üî°ûdG Ö«°SGƒë∏d á°ü°üîŸG ÖFÉ≤◊G , Ö«°SGƒ◊G ßØ◊ ∫Éµ°TCG ≈∏Y ICÉ«¡ŸG hCG Ió©ŸG
 πµ°T ≈∏Y ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G Iõ¡LCG , ádƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ äÉ«bGƒdG , ádƒªëŸG
 , ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ¢ù«eGƒ≤dG , ΩÉbQC’G ¢Vô©d á«fhÎµdE’G äÉ°TÉ°ûdG , äGôgƒ›
 Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ á«bGƒdG ÖFÉ≤◊Gh á«£ZC’G , º«∏©àdG äÉWƒHhQ , á«``°VÉjôdG äGQÉ``Ø°üdG
 ∞JGƒ¡dG ä’ÉªM , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG á«£ZCG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , äGQCÉØdG ófÉ°ùe , á«Mƒ∏dG
 ∫Éµ°TCG ≈∏Y ICÉ«¡ŸG hCG Ió©ŸG äÉ¶aÉ◊Gh ÖFÉ≤◊G , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d Ωƒ°SôdG πjõæJ , ádÉ≤ædG
 ∞JGƒ¡∏d  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°T  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ≥«∏©J  §°ûb  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ßØ◊
 , á«còdG ∞JGƒ¡dG , äÉÑcôŸG »`a ΩGóîà°SÓd ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äÉjQÉ£H øMGƒ°T , ájƒ∏ÿG
 hCG á°ü°üîŸG äÉ¶aÉ◊Gh ÖFÉ≤◊G , á«còdG ∞JGƒ¡dG ä’ÉªM , á«còdG ∞JGƒ¡∏d á«£ZC’G
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 , á«còdG ∞JGƒ¡dG äÉjQÉ£H øMGƒ°T , á«còdG ∞JGƒ¡dG §°ûb , á«còdG ∞JGƒ¡dG AGƒàM’ á∏µ°ûŸG
 Iõ¡LC’G , á«còdG äÉYÉ°ùdG , äGQÉ«°ùdG »`a áeóîà°ùŸG á«còdG ∞JGƒ¡dG äÉ``jQÉ£H øMGƒ```°T
 ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG  ,  øjõîJh ,  π«é°ùJ ,  QÉ©°ûà°S’ AGóJQÓd á∏HÉ≤dG  á«ªbôdG á«fhÎµdE’G
 , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY ƒjó«`ØdG äÉØ∏eh Qƒ°üdG , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh , äÉfÉ«ÑdGh , ¢Uƒ°üædG
 á«`aô£dG Iõ¡LC’G , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , á«còdG ∞JGƒ¡dÉH π°üàJ »àdG Iõ``¡LC’G ø``ª°†àj É``Ã
 , äGƒ°UC’G ï°ùf Iõ¡LCGh äGƒ°UC’G π«é°ùJ Iõ¡LCG , á«ªbôdG á«°üî°ûdG äGóYÉ°ùŸG , Ö«°SGƒë∏d
 Gójó– , ≥Ñ°S ÉÃ á≤∏©àŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH , âfÎfE’G ™bGƒeh
 , Úeóîà°ùª∏d ÊóÑdG •É°ûædÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG π≤fh øjõîJ , ¢VôY , á÷É©eh , áÑbGôŸ
 ,  áaÉ°ùŸG  ,  äÉgÉŒ’G ,  á«`aGô¨÷G ™bGƒŸG  ójó– ,  á``bÉ«∏dGh  á```ë°üdG  è```eGÈH ó«```≤àdGh
 , ájQGô◊G äGô©°ùdG ¥GÎMG , •É°ûædG iƒà°ùe , IòîàŸG äGƒ£ÿGh , áYô°ùdGh , ´ÉØJQ’Gh
 äÉ«›ôHh  ,  á«Lƒdƒ«ÑdG  á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«ÑdGh  ájƒ÷G  äÉ``eƒ∏©ŸG  ,  á```«MÓŸG  äÉ`eƒ∏©ŸG
 ájQÉ£H øMÉ°T , ≥Ñ°S É‡ …CÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑdGh ≈dEG ∫ƒNó∏d Üƒ°SÉ◊G
 äGQCÉØdG , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG á«còdG äÉYÉ°ù∏d äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , á«còdG äÉYÉ°ù∏d
 Iõ¡LCG  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ™e  ΩGóîà°SÓd  ≠°SôdG  ófÉ°ùe  ,  (á«`aôW  á«Hƒ°SÉM  äÉ≤ë∏e)
 , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG hCG á∏é°ùŸG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH èeGôH , ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G
 ä’óH , á«bGƒdG PƒÿG , á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸG , AGóJQÓd ƒjó«`ØdG ¢VôY äÉ°TÉ°T
 ,  çOGƒ◊G  ó°V  ájÉbƒ∏d  ¬LƒdG  ´hQO  ,  ájÉª◊G  ¢VGôZC’  ≥FGôë∏d  á«bGƒdG  äGQÉ«°ùdG  ¥ÉÑ°S
 ,  çOGƒ◊G  ó°V ájÉbƒ∏d  á©æbC’G  ,  çOGƒ◊G  ø``e  ájÉbƒ∏d  äGRÉ``Ø≤dG  ,  ≥FGô``◊Gh  á```©°TC’Gh
 ájÉªë∏d Ωõ÷G , ≥FGô◊Gh á©°TC’Gh , çOGƒ◊G ó°V ájÉbƒ∏d ájòMC’G , ≥FGô◊Gh á©°TC’Gh
 , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd çOGƒ◊G øe á«bGƒdG Iõ¡LC’G , ≥FGô◊Gh á©°TC’Gh , çOGƒ◊G ó°V
 ¢UGôbC’G , ≥jô◊G ó°V ájÉªë∏d ÜÉ«ãdG , ≥FGô◊Gh á©°TC’Gh , ≥FGô◊G ó°V ájÉªë∏d ¢ùHÓŸG
 ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCG  ,  äGQÉ«°ùdG  »©æ°üe  ïjQÉJh  äGQÉ«°ùdG  äÉbÉÑ°S  ¢Vô©J  »àdG  á›óŸG
 ¢UGôbC’G  ,  äGQÉ«°ù∏d  á©æ°üŸG  äÉcô°ûdG  ïjQÉJh  äGQÉ«°ùdG  äÉbÉÑ°S  ¢Vô©J  »àdG  á«ªbôdG
 »àdG  á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCG  ,  äGQÉ«°ùdGh  AGOC’G  á«dÉY äGQÉ«°ùdG  ¢Vô©J »àdG  á›óŸG
 ƒjó«`ØdG äÉØ∏e , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG Qƒ°üdG äÉØ∏e , äGQÉ«°ùdGh AGOC’G á«dÉY äGQÉ«°ùdG ¢Vô©J
 áYô°ùdG  ¢ü``ëa Iõ```¡LCG  ,  π```«ªëà∏d á```∏HÉ≤dG  ,  á```«fhÎµdE’G äGQƒ``°ûæŸG  ,  π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
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 , äÉÑcôª∏d á«`Ø∏ÿG ájDhô∏d ôjƒ°üàdG ä’BG , äGQÉ«°ù∏d á«FÉHô¡µdG ∑Ó°SC’G º≤WCG , äÉÑcôª∏d
 »`a ¢†ØîæŸG §¨°†∏d á«FÉ≤∏àdG äGô°TDƒŸG , äÉ```Ñcôª∏d , á```«µ«JÉeƒJhC’G , ¬``«LƒàdG Iõ```¡LCG
 , äÉÑcôª∏d áYƒ£≤ŸG ∫É«eC’G äÓé°ùe , äÉÑcôª∏d á«àdƒØdG äÉª¶æe , äÉÑcôŸG äÓéY
 í«JÉØŸG , äÉÑcôª∏d á«FÉHô¡µdG ∫ÉØbC’G , ájƒ∏ÿG ∞JGƒ¡∏d ó©H øY áeóîà°ùŸG äÉYƒªéŸG
 Iõ¡LCG  ,  äÉÑcôª∏d  ájõcôŸG  ∫ÉØbE’G  áª¶fC’  º``µëàdG  äGó``Mh  ,  äGQÉ«°ù∏d  á«fhÎµdE’G
 ,  äÉÑcôª∏d  á«fhÎµdE’G  äÉjQÉ£ÑdG  ,  (äÉÑcôŸG  Ïe  ≈∏Y  Ö«°SGƒM)  äÉÑcôª∏d  áMÓŸG
 ƒjOGôdG Iõ¡LCG , äÉÑcôª∏d äGÎeƒ∏«µdG π«é°ùJ Iõ¡LCG , äÉÑcôª∏d , á«FÉHô¡µdG , äÉªcGôŸG
 , äÉcôëª∏d π«¨°ûàdG äÓHÉc , ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , äGQÉ«°ùdG äÉfƒjõØ∏J , äÉÑcôª∏d
 ∫É£HEG  í«JÉØe , äÉÑcôŸG π£©J óæY ôjòëàdG äÉã∏ãe , äÉÑcôª∏d IQGô◊G  º«¶æJ Iõ¡LCG
 Ió©ŸG  ∫ÉÑ◊G  ,  Újõà∏d  äÉ```°ù«WÉæ¨e ,  äÉ°ù```«WÉæ¨ŸG  ,  äGQÉ«°ù∏d  á«FGƒ¡dG  ¢SÉ«cC’G  πªY
 ,  ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  (…ôK  »H  ΩG)  `dG  äÉØ∏e  äÓ¨°ûe  ,  ájƒ∏ÿG  ∞JGƒ¡dG  πª◊  É°ü«°üN
 , IõeôŸG á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉbÉ£ÑdG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædG , á«Ñ£dG äGQÉ¶ædG , ƒjó«`ØdG äGÒeÉc
 äÓ¨°ûŸ Ió©ŸG äÉ¶aÉ◊G , á«`aGôZƒJƒØdG äGhOC’Gh Iõ¡LCÓd É°ü«°üN áYƒæ°üŸG äÉ¶aÉ◊G
 äÉ¶aÉ◊G  ,  á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCG  äÓ¨°ûŸ  Ió©ŸG  äÉ¶aÉ◊G  ,  áWƒ¨°†ŸG  ¢UGôbC’G
 äÓ«é°ùàdG , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh , á∏é°ùŸG äÉjƒàëŸG , 3 ¬«H ΩG äÓ¨°ûŸ Ió©ŸG
 , äÉ«›ÈdG , (á«cP äÉbÉ£H) á∏eÉµàŸG äGQGódG äÉbÉ£H , á«FôŸG äÓ«é°ùàdG , á«Jƒ°üdG
 ,  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äGó©ŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ  äGó©e ,  Ö«```°SGƒ◊G  π```«¨°ûJ  á```ª¶fCG
 , åÑdG äGó©e , äÉfÉ«ÑdG ∫É°üJG äGó©eh á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG äGó©e , ä’É°üJ’G äGó©e
 , äÉ©HÉ£dG , Qƒ°üdG äÉë°SÉe , á«Fƒ°†dG ôjƒ°üàdG ä’BGh , IôcGòdG øjõîJ Iõ¡LCG , äÉ«FGƒ¡dG
 äÉbÉ£ÑdG QGó°UEG Iõ¡LCG , (á«µ«fÉµ«ŸGh á«FÉHô¡µdG) äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGõ«``¡Œh äGó©```e
 QGóJ »àdG äÉ«dB’G , ∫GƒeC’G Rôah ±ô°U Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G ™aódG äÉ£fi , á«µ«JÉeƒJhC’G
 , Üƒ°SÉ◊G ™£bh äÉjƒàfi , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , á«`aô£dG Ö«°SGƒ◊G Iõ¡LCG , ó≤ædG ™£≤H
 äÓÑ≤à°ùeh á«Jƒ°üdG Iõ¡LC’G , á«FôŸG / á«©ª°ùdG Iõ¡LC’Gh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG Iõ¡LCG
 Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdGh ΩÓaC’G Iõ¡LCGh ÊƒjõØ∏àdG ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , ¢Vô©dG Iõ¡LCG , ƒjOGôdG
 äƒ°üdG  ,  äÉeƒ∏©ŸG  É«Lƒdƒæµàd  IQÉ°TE’G  äÓHÉc  ,  ¢†«ªëàdG  Iõ¡LCGh  Qƒ°üdG  •É≤àdG
 äGhOC’G  ,  Iõ¡LC’G  ,  á£æ¨ŸG  äÓjõeh  äÉ£æ¨ªŸG  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’Gh  IQƒ°üdGh
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 , á«Fƒ°Vhô¡µdG ÉjÓÿG , AÉHô¡µdG øjõîJh ºcGÎd äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , AÉHô¡µ∏d πHGƒµdGh
 á«FÉHô¡µdG äGQGódG , á«FÉHô¡µdG ∑Ó°SC’Gh äÓHÉµdG , á`«fhÎµdE’Gh á«```FÉHô¡µdG äÉ``fƒµŸG
 , ájô°üÑdG äÉæ°ùëŸG , Qƒ°üdG äÉëë°üeh äÉæ°ùfi , ájô°üÑdG Iõ¡LC’G , äGQGódG äÉMƒdh
 , IQÉ°TE’Gh ájÉbƒdG Iõ¡LCG , á«æeC’G , áeÓ°ùdG , á«Ñ£dG äÉjÉ¨dG Ò¨d , Qõ«∏dG á©°TCG Iõ¡LCG
 , ¬«LƒàdG , áMÓŸG , ¢Uƒ¨dG äGó©e , ∫ƒNódÉH ºµëàdG Iõ¡LCGh , ôjòëàdGh QGòfE’G äGó©e
 , ™ÑààdGh QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCG , á`ÑbGôŸG äGhOCG , §``FGôÿG OGó``YEG Iõ``¡LCGh ±Gó``¡à°SG , ™Ñ``ààdGh
 Iõ¡LCG äÉ«cÉfi , äÓé°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG äÓé°ùe , IôjÉ©ŸGh IGPÉëŸG äGhOCG , ó©dGh , ¢SÉ«≤dG
 , á«MÉ°ùŸGh , á«MÓŸGh , á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , á«FÉHô¡µdG , áÑbGôŸG Iõ¡LCG , ¢SÉ«≤dG
 , ¢SÉ«≤dG , ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡``LCG , á``jô°üÑdGh , á```«FÉªæ«°ùdGh , »````aGôZƒJƒØdG ô```jƒ°üà∏dh
 äGó©eh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’G äGhOCGh Iõ¡LCGh , (±Gô°TE’G) ¢üëØdG , äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh
 Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æàdG , ™«ªéàdG , πjƒëàdG , π«¨°ûàdG , π«°UƒJ
 ,  á«°ù«WÉæ¨ŸG  äÉfÉ«ÑdG  äÓeÉMh ,  Qƒ°üdG  hCG  äGƒ°UCÓd ï°ùædG  hCG  ∫É°SQE’G  hCG  ,  π«é°ùàdG
 π«é°ùàdG  §FÉ°Shh  á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCG  ,  áWƒ¨°†ŸG  ¢UGôbC’G  ,  π«é°ùàdG  ¢UGôbCG
 π«é°ùJ  ä’BG  ,  ájó≤ædG  ™£≤dG  ≥jôW øY QGóJ  »àdG  Iõ¡LC’G  äÉ«dBGh  ,  iôNC’G  á«ªbôdG
 , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôHh , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , ó≤ædG

 . ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

 CG »H ¢SG …QGÒ`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , ÉæjOƒe 41100 , 1163 â°SG É«∏«eG É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2018/9/14 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 302018000029483 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M
(É«dÉ£jEG : ájƒdhC’G ó∏H
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126476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , äGQÉ«°ù∏d á«∏µ«¡dG AGõLC’G , á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdG , ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S , äGQÉ«°ùdG , äGQÉ«°ùdG
 ™£b , á«FÉŸGh ájƒ÷G äÉÑcôŸG ,  ájÈdG äÉÑcôŸG ,  á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdG  ,  ¥ÉÑ°ùdG  äGQÉ«°S
 ,  ájÈdG  äÉÑcôŸG  ,  á«°VÉjôdG  äGQÉ«°ùdG  ,  ¥ÉÑ°ùdG  äGQÉ«°S  ,  äGQÉ«°ùdG  äGQGƒ°ù°ùcGh  QÉ«¨dG
 , á«FÉHô¡µdG , äÉcôëŸG , áæ«é¡dG äÉÑcôŸG , á«FÉHô¡c äÉÑcôe , á«FÉŸGh ájƒ÷G äÉÑcôŸG
 , äÉÑcôŸG óYÉ≤Ÿ á«£ZCG , äÉÑcôª∏d óYÉ≤e , ájÈdG äÉÑcôŸG äÉcôfi , ájÈdG äÉÑcôª∏d
 äGQƒ°ü≤e á«£ZCG , äÉ```Ñcôª∏d ¬«LƒàdG äÓ``éY á```«£ZCG , (á```∏µ°ûe) äÉ```Ñcôª∏d á````«£ZCG
 á°ü°üîŸG ôFÉà°ùdGh , äÉÑcôŸG ¢TôØd ó«éæàdG äÉeõ∏à°ùe , (äÉÑcôe øe AGõLCG) á©àeC’G
 äÓeÉM  ,  äGQÉ«°ùdG  óYÉ≤Ÿ  …ójC’G  ófÉ°ùe  ,  äÉÑcôŸG  óYÉ≤Ÿ  ¢SCGôdG  ófÉ°ùe  ,  äGQÉ«°ù∏d
 í«∏°üàd  á≤°UÓdG  á«WÉ£ŸG  ™bôdG  ,  äGQÉ«°ù∏d  QÉé«°ùdG  äÉY’h  ,  äGQÉ«°ù∏d  äÉL’õdG
 äGQÉ°TEG , äÉÑcôª∏d á©àeC’G äÓeÉM , á«∏NGódG äGQÉWE’G ìÓ°UEG OóY , á«∏NGódG äGQÉWE’G
 á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd áØ∏ZCG , á«FGƒg äGQÉWEG , äGQÉ«°ùdG óYÉ≤e óFÉ°Sh , äÉÑcôª∏d √ÉŒ’G
 äGQÉ«°ùdG ™£b â«Ñãàd Ió©ŸG ∂HÉ°ûŸG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGódG äGQÉWE’G , (äGQÉWEG)
 äÉLGQódG , (äÉÑcôe) äGQƒ£≤e , äÉÑcôŸG Ö«dGhO â«ÑãJ äÉbõY , äGQÉ«°ùdG ΩÉ°ùLCG ≈∏Y
 É¡JGQGƒ°ù°ùcGh ™£≤dG , äÉLGQódG , 12 áÄØdG »`a , áæª°†àŸG É¡JGQGƒ°ù°ùcGh ™£≤dG , á«FGƒ¡dG
 , áæª°†àŸG É¡JGQGƒ°ù°ùcGh ™£≤dG , äÓé©dG á«KÓK á«FGƒg äÉLGQO , 12 áÄØdG »`a , áæª°†àŸG
 ,  äGQÉ«°ù∏d ábô°ùdG  ™æe Iõ¡LCG  ,  äÉÑcôª∏d ,  ∫É```ØWCÓd ™```aódG äÉ```L’R ,  12 áÄ```ØdG  »```a
 , (∫ÉØWC’G äÉHôY øe AGõLCG) ∫ÉØWC’G ä’ÉªM , ∫ÉØWC’G äÉHôY á«£ZCG , ∫ÉØWC’G äÉHôYh
 á°ü°üîŸG ÖFÉ≤◊G , ∫ÉØWC’G äÉHô©d á«£ZCG , (∫ÉØWC’G äÉHôY) Éjhój áYƒ``aóŸG äÉ``Hô©dG
 ,  äGQÉ«°ùdG  óYÉ≤Ÿ  ¿ÉeC’G  áeõMCG  ,  πLQC’ÉH  ,  ó«dÉH  áYƒaóŸG  »°SGôµdGh  ∫ÉØWC’G  äÉHô©d
 Iõ¡LCG , (äGQÉ«°ùdG »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒg ¢SÉ«cCG , äÉÑcôŸG óYÉ≤Ÿ â«Ñãà∏d ¿ÉeC’G áeõMCG
 ∫ÉØWC’G  äÉHô©d  πLQC’G  á«£¨J ÜQGƒL ¿ÉeC’G  óYÉ≤e ,  äÉÑcôŸG  äGQÉWE’ ¥’õf’G  ™æe
 , äÉL’õŸG ä’ÉªM , Úà∏é©dG äGP äÉHô©dG , •ƒÑ¡dG äÓ¶eh , ó«dÉH áYƒaóŸG »°SGôµdGh
 , ó«dÉH áYƒaóŸG äÉHô©dGh ¥ƒ°ùàdG äÉHôY , (äÉÑcôe) ™```aódG äÉ```LGQO , ∞dƒ```¨dG äÉ```HôY

 . GôëH hCG GƒL hCG , GôH π≤ædG Iõ¡LCGh , äÉÑcôŸG , π≤ædG πFÉ°Sh
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 CG »H ¢SG …QGÒ`a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«dÉ£jEG , ÉæjOƒe 41100 , 1163 â°SG É«∏«eG É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2018/9/14 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 302018000029483 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M
(É«dÉ£jEG : ájƒdhC’G ó∏H

126477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ¥ƒa ióJôJ »àdG ∞WÉ©ŸG , ìÉjô∏d áehÉ≤ŸG äGÎ°ùdG , èdõàdG äGÎ°S , (¢ùHÓe) äGÎ°ùdG
 , ácƒÑëŸG á«`aƒ°üdG Î°ùdG , ô£ŸG øe á«bGƒdG ∞WÉ©ŸGh , πª©dG ∞WÉ©e , ∞WÉ©ŸG , ¢ùHÓŸG
 äGP á«æ£≤dG ¿É°üª≤dG , IÒ°ü≤dG ΩÉªcC’G äGP ¿É°üª≤dG , ¿É°üª≤dG , á«`aƒ°üdG äGõæµdG
 ,  á°VÉØ°†ØdG  á«°VÉjôdG  äGõæµdG  ,  QGQRCG  ¿hóH  ¿É°üª≤dG  ,  á«°VÉjôdG  ¿É°üª≤dG  ,  äÉbÉ«dG
 π```jhGô°ùdG  ,  äÉ`````fƒ∏£æÑdG  ,  á```°VÉjô∏d ¿É```°üªb ,  (¢ùHÓe) á```«`aƒ°U ¿É```°üªb ,  äGõ```æµdG
 ¢ùHÓeh , ô```«fÉæàdG , õæ«÷G á°ùÑdCG  ,  áÑcôdG »£¨J »àdG IÒ°ü≤dG πjhGô°ùdG , IÒ°ü≤dG
 ä’óÑdG , á«°VÉjôdG øjQÉªàdG ä’óH , ádhô¡dG ä’óH , IóMGh á©£b É¡fƒµH á∏eÉµdG πª©dG
 ,  ÚJÉ°ùØdG  ,  ä’óÑdG  ,  á«bGh  á°ùÑdCG  πµ°T  ≈∏Y â°ù«d  äGQÉ«°ùdG  ¥ÉÑ°S  º≤WCG  ,  á«°VÉjôdG
 π«jGôŸG  ,  (¢ùHÓe) º°UÉ©ŸG  á£HQCG  ,  (ä’Éª◊G)∂HÉ°ûŸG  ,  á«∏NGódG  á«FÉ°ùædG  ¿É°üª≤dG
 øjQÉªàdG  á°SQÉ‡  ¢ùHÓe  ,  (á°ùÑdCG)  á©£b  øe  ÌcCG  øe  áfƒµŸG  ¢ùHÓŸG  ,  (¢ùHÓe)
 ,  ä’É°ûdG  ,  (πjhGô°S) á≤«°†dG πjhGô°ùdG  ,  (¥É°ùdG  äÉÄaóe) á≤«°†dG äÉfƒ∏£æÑdG  ,  á«fóÑdG
 ,  (¢ùHÓe)  äÉbÉ«dG  ,  ¢ùHÓŸG  Üƒ«L  ,  (¢ùHÓe)  Oƒ≤æ∏d  áeõMCG  ,  AGó```JQÓd  äÉ```bÉ£ædG
 ,  π∏Ñ∏d IOÉ°†ŸG ¢ùHÓŸG ,  ô£ŸG øe á«bGƒdG ¢ùHÓŸG ,  IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ,  º°ù÷G äGó°ûe
 ,  èdõàdG  ¢ùHÓe ,  äGQÉ«°ùdG  »≤FÉ°S  ¢ùHÓe ,  äGRÉØ≤dG  øY GóY  ,  ∞dƒ¨dG  áÑ©d  ¢ùHÓe
 , (¢ùHÓe) áÑcôdG áÄaóJ äGó°ûe , áÄaóà∏d á≤«°†dG äGõæµdG , è∏ãdG ¢ùHÓe , èdõàdG ä’óH
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 ¥ƒa ióJôJ »àdG äÉ«bGƒdG , ¥ô©à∏d á«°VÉjQ ¢SCGQ äÉ``£HQ , (¢ù```HÓe) á```cƒÑfi ¢ù```HÓe
 ¢ùHÓe ,  á©HôŸG  Ö«÷G πjOÉæe ,  ¢ùHÓŸG  ¥ƒa ióJôJ »àdG  äÉ«bGƒdG  áeõMCG  ,  ájòMC’G
 , áMÉÑ°ùdG πjhGô°S , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , ΩÉªëà°SÓd ¢SCGôdG á«£ZCG , áMÉÑ°ùdG ÜÉ«K , ÅWÉ°ûdG
 ¢ùHÓŸG , ΩÉªëà°S’G ÜGhQCG , Úà©£≤dG äGP á«FÉ°ùædG á`MÉÑ°ùdG ¢ù``HÓe , á``MÉÑ°ùdG á```°ùÑdCGh
 ,  äÉeÉé«ÑdG  ,  (á«∏NGO  ¢ùHÓe)  º°ù÷G  øe  »∏Ø°ùdG  Aõé∏d  á«∏NGO  ¢ùHÓe  ,  á«∏NGódG
 á∏eÉµdG ¢ùHÓŸG , ∫ÉØWC’G ¢ùHÓe , ∫ÉØWC’G ¢ùHÓe , ΩƒædG ¿É°üªb , á«FÉ°ùædG ÜGhQC’G
 äÓjôe , ™°Vô∏dh ∫ÉØWCÓd á«°TÉª≤dG äÓjôŸG , á«bQƒdG ÒZ , ∫ÉØWC’G π«jGôe , ™°Vô∏d
 á°VÉØ°†ØdG ¢ùHÓŸG º≤WCG , ∫ÉØWCÓd á°VÉØ°†ØdG ¢ùHÓŸG º≤WCG , á«bQƒdG ÒZ , ∫ÉØWCÓd
 ¢SÉ«cCG , IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWC’G ¢ùHÓe , ∫ÉØWCÓd á°VÉØ°†ØdG ÜÉ«ãdG , ™°VôdG ∫ÉØWCÓd
 É«FÉHô¡c  áæî°ùŸG  ÒZ ,  ∫ÉØWCÓd  IÒ¨°üdG  ΩƒædG  ¢SÉ«cCG  ,  (Ωƒf  ¢ùHÓe) ™°Vô∏d  ΩƒædG
 á«FÉ°ùædG ÜQGƒ÷G , ÜQGƒ÷Gh , É«FÉHô¡c ICÉaóŸG ÒZ , ΩGóbC’G áÄaóJ á«£ZCG , (Ωƒf ¢ùHÓe)
 ájòMCG  ,  á«°VÉjôdG  ájòMC’G  ,  ájòMC’G  ,  á∏jƒ£dG  ÜQGƒ÷G ,  á≤«°†dG  ¢ùHÓŸG  ,  á∏jƒ£dG
 ,  á«FÉ°ùf  ±ÉØNCG  ,  Ö°TÉÑ°ûdG  ,  áØ«`ØÿG  á«°VÉjôdG  ájòMC’G  ,  á«fóÑdG  øjQÉªàdG  á°SQÉ‡
 äÉeõL ÖFÉ≤M , èdõàdG ó©H äÉeõL , èdõàdG äÉeõL , Ωó≤dG Iôc ájòMCG , Ωõ÷G , ∫OÉæ°üdG
 , Ωó≤dG á°ùÑdCG ∫É©f , ΩÉªëà°S’G Ö°TÉÑ°T , ΩÉªëà°S’G ∫OÉæ°U , Ö«bÉÑ≤dG , äÉHƒfõdG , èdõàdG
 ™£≤dG , á«∏NGódG ∫É©ædG , Ωó≤dG á°ùÑdC’ á«fó©e ΩRGƒd , Ωó≤dG á°ùÑdCG ø```e á``jƒ∏©dG AGõ``LC’G
 , ájòMCÓd ¥’õf’G ™æe äÉeõ∏à°ùe , ájòMCÓd Üƒ©c , ájòMCÓd ÜÉ©c , ájòMCÓd á«eÉeC’G
 ™HÉ°UCG áWô°TCG , á«ÑW ÒZ ¢VGôZC’ ájòMC’G äÉfÉÑ°V , ájòMC’G äÉ£HQ , ájòMC’G »°TGƒM
 ,  ájòMC’G  äÉ«bGh  ,  äÉeõ÷Gh ájòMCÓd Öë°S áeõMCG  hCG  áæ°ùdCG  ,  (Ωó≤dG  ¢ùHÓe øe AGõLCG)
 ,  (πjOÉæe) á°ûcQõŸG  πjOÉæŸG  ,  áë°ThC’G  ,  áÑbôdG  ¢ùHÓe ,  ájòMCÓd á«WÉ£ŸG  äÉ«bGƒdG
 , IOÉ«≤dG äGRÉØb , (¢ùHÓe) äGRÉØ≤dG , ≥æ©dG äÉ£HQ , (¢ùHÓe) á«bGƒdG áÑbôdG äÉ£HQ
 ¿hóH äGRÉØ≤dG , (¢ùHÓe) ÚfPC’G áÄaóàd á«£ZCG , (¢ùHÓe) áeõMC’G , èdõàdG äGRÉØbh
 äÉ©Ñ≤dG  ±GƒM  ,  äÉ©Ñ≤dG  ,  (¢SCGô∏d  á«£ZCG)  äÉ©Ñ≤dG  ,  AGôØdG  ä’É°T  ,  ™HÉ°UCÓd  øcÉeCG
 ¢SCGôdG á£HQCG , Iôjóà°ùŸG áë£°ùŸG äÉ©Ñ≤dG , (¢SCGQ á°ùÑdCG) äÉ©Ñ≤dG äÓ∏¶e , á«eÉeC’G
 ¬LƒdG á©æbCG , Ωƒæ∏d Úæ«©dG á«£ZCG , ΩÉªëà°S’G äÉ©Ñb , (¢ùHÓe) äGƒ°ùæ∏≤dG , (¢ùHÓe)
 äÉÄaóe  ,  (¢SCGôdG  á«£ZCG)  ¢ùª°ûdG  ÖLÉM  ,  (¢SCGôdG  á«£ZCG)  PƒÿG  äÉfÉ£H  ,  áÑbôdGh

 . ¢SCGôdG á«£ZCGh , Ωó≤dG á°ùÑdCGh , ¢ùHÓŸG , OÈdG øe ájÉªë∏d á«£¨J ¢ùHÓe) ¿PC’G
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 CG »H ¢SG …QGÒ`a : º``````````````````````````````````°SÉH

á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«dÉ£jEG , ÉæjOƒe 41100 , 1163 â°SG É«∏«eG É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2018/9/14 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 302018000029483 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M
(É«dÉ£jEG : ájƒdhC’G ó∏H

126478 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 ,  ¢Vô©dG  Iõ¡LCG  hCG  á«LQÉN  ¢VôY  äÉ°TÉ°T  ™e  ΩGóîà°SÓd  á°ü°üîŸG  á«∏°ùàdG  Iõ¡LCG
 ÜÉ©dCG ä’BG , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T hCG á«LQÉÿG äÉ°TÉ°ûdG ™e ΩGóîà°SÓd Ió©ŸG ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG
 Iõ¡LCGh  ,  RÉØ∏àdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ä’BG  ,  RÉØ∏àdG  ™e  áeóîà°ùŸG  ƒjó«`ØdG
 ∂∏J øY GóY ,  á«∏°ùàdG  ä’BG  ,  ájó≤ædG  ™£≤dÉH  á∏eÉ©dGh á«dB’G  ,  á«∏°ùàdG  ä’BG  ,  ÜÉ©dC’G
 Iõ¡LCG  ,  ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°Th  á«LQÉÿG äÉ°TÉ°ûdG  ™eh RÉØ∏àdG  Iõ¡LCG  ™e ΩGóîà°SÓd Ió©ŸG
 , Ö«÷ÉH ádƒªëŸG Iô¨°üŸG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG , Ö«÷ÉH ádƒªëŸG Iô¨°üŸG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Ö©d
 ∞FÉXh øª°†àJ »àdG ádƒªëŸG ≈``eódGh ÜÉ©```dC’G , Ö«``÷G º```éëH á```«fhÎµdE’G ÜÉ```©dC’G
 ,  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJG
 ÜÉ©dCG ä’BG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Ö©∏d ó«dÉH ádƒªëŸG äGóMƒdG , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ≈eódG
 ΩGóîà°SÓd Ió©ŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG äGó©e , á∏°üØæŸG ƒjó«`ØdG
 ºµëàdG Iõ¡LCG , ÜÉ©dC’G Iõ¡LCÉH ºµëàdG äGhOCG , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T hCG á«LQÉÿG äÉ°TÉ°ûdG ™e
 ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’  É°ü«°üN  áØ«µŸG  ÖFÉ≤◊G  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dC’
 ºµëàdG äGhOCG , ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCÉH ºµëàdG äÉMƒ∏d É°ü«°üN áØ«µŸG ÖFÉ≤◊G
 ádƒªëŸG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG , ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G äÉMƒd , ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG ™e áeóîà°ùŸG
 äÉ°TÉ°ûdG ™e áeóîà°ùŸG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ,  ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ í«JÉØŸG äÉMƒd , ó«dÉH
 ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’ á°ü°üîŸG á¶aÉ◊G  πª◊G  ÖFÉ≤M , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th á«LQÉÿG
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 ,  Iô¨°üŸG  äÉÑcôŸG  êPÉ‰ ÜÉ©dCG  ,  ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°T  hCG  á«LQÉÿG äÉ°TÉ°ûdG  ™e áeóîà°ùŸG
 äÉÑcôŸ  ô¨°üŸG  êPƒªædG  ,  ¥ÉÑ°ùdG  äGQÉ«°ùd  ô¨°üŸG  êPƒªædG  ,  äGQÉ«°ù∏d  Iô¨°üŸG  êPÉªædG
 , »≤«≤◊G ºé◊ÉH äGQÉ«°ùdG ÜÉ©dCG êPÉ‰ , ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°ùd á«∏¶dG Qƒ°üdG êPÉ‰ , ¥ÉÑ°ùdG
 ºé◊ÉH  IOÉ«≤dG  á∏éY áÑ©d êPÉ‰ ,  πeÉµdG  É¡ªéëH äGQÉ«°S πµ°T ≈∏``Y  ÜÉ```©dC’G  êPÉ```‰
 πµ°T  ≈∏Y  ÜÉ©dC’G  äÉª°ù›  ,  ¥ÉÑ°ùdG  ógÉ°ûe  Ωó≤J  »àdG  äÉéæJGôdG  êPÉ‰  ,  »≤«≤◊G
 êPÉ‰  ,  äGQÉ«°ùdG  ¥ÉÑ°S  ÒeÉ°†e  »`a  äGQÉ«°ùdG  í«∏°üJ  ¥ôØd  Iô¨°üe  êPÉ‰  ,  äÉÑcôe
 ,  äÉÑcôe πµ°T ≈∏Y ÜÉ©dCG  ,  äÉæMÉ°ûdG  äÉÑcôe ÜÉ©dCG  ,  äÉÑcôŸG  áYÉæ°U ÜÉ©dCG  ,  ÜÉ©dC’G
 áÑ©d , Öë°ùdG äÉÑcôe ÜÉ©dCG , IOÉ«≤dG äÓéY ÜÉ©dCG , äGQÉ«°ùdG ÜÉ©dC’ ¥ÉÑ°ùdG ÒeÉ°†e
 , ÜƒcôdG ÜÉ©dCG , ∫ÉØWCÓd äÉ°SGhódÉH ∑ô– »àdG äÉHô©dG ÜÉ©dCG , äGQÉ«°ùdG ™e äÉæMÉ°ûdG
 ,  äÉ``jQÉ£ÑdÉH á∏eÉ©dG hCG  äÉ°SGhódG ∂jôëàH ™aóJ »àdG ∫ÉØWCÓd ÜƒcôdG äGQÉ«°S ÜÉ©dCG
 äGQÉ``«°ùdG ÜÉ``©dCG , äÉ````jQÉ£ÑH π```ª©J »```àdG hCG äÉ```°SGhódG äGP ∫ÉØ```WCÓd äGQÉ«```°ùdG ÜÉ``©dCG
 äGQÉ«°S ÜÉ©dCG , á«∏°UC’G êPÉªæ∏d Éî°ùf πµ°ûJ »àdG , á«FÉHô¡µdG , É¡«∏Y ÜƒcôdG ºàj »àdG
 á«KÓK äÉLGQódG , äÉjQÉ£ÑdÉH á∏eÉ©dG hCG äÉ°SGhódG ∂jôëàH ™aóJ »àdG ∫ÉØWCÓd ¥ÉÑ°ùdG
 äÉbÉÑ°ùdG äGQÉ°ùe , (ÜÉ©dCG) ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S ±É≤jEG äÉ£fi , (≈eO) ∫ÉØWCÓd äÓé©dG
 ºàj …òdG  äÉÑcôŸG  ÜÉ©dCG  ,  äGQÉ«°ùdG  π≤æd äGQƒ£≤ŸG  ÜÉ©dCG  ,  äÉæMÉ°ûdG  ÜÉ©dCG  ,  (ÜÉ©dCG)
 πµ°T ≈∏Y ÜÉ©dC’G  ,  ó©H øY É¡H ºµëàdG  ºàj »àdG  äGQÉ«°ùdG  ÜÉ©dCG  ,  É«µ∏°S’ É¡H ºµëàdG
 ,  äGQÉ«°S  ¢VQÉ©e πµ°T  ≈∏Y ÜÉ©dCG  ,  äGQÉ«°ùdG  äÉLGôc πµ°T  ≈∏Y ÜÉ©dCG  ,  Oƒbh äÉ£fi
 , äGQÉ«°ù∏d Oƒ≤e πµ°T ≈∏Y Iƒ°ûëŸG ÜÉ©dC’G , Iƒ°ûëŸG á«°TÉª≤dG ÜÉ©dC’Gh , ∞JGƒ¡dG ÜÉ©dCG
 , äGQÉ«°ùdG óYÉ≤e ≈∏Y âÑãJ »µd áªª°üŸG ÜÉ©dC’G , Ö©∏dG ¥Qhh , áÑHO πµ°T ≈∏Y ≈eódG
 ìGƒdCG , »`Ø∏ÿG ó©≤ŸG »`a ÜÉ©dC’G Ö«JôJ äÉeõ∏à°ùe , ¿É```eC’G á```eõMC’ á```æ£ÑŸG ÜÉ```©dC’G
 , á«°VÉjôdG äÉeGóîà°SÓd πMÉµdG äÉ«bGh , (á«°VÉjQ äÉeõ∏à°ùe) πMÉµdG äÉ«bGh , èdGõŸG
 »°üY , (ÜÉ©dCG) πLôdÉH ™aódG äÉLGQO , èdõà∏d πMÉµdG äÉ«bGh , èdõà∏d πMÉµdG äÉ```«bGh
 Ú©é°ûª∏d »°ü©dG ÜÉ©dCG , (IôµàÑe ™FÉ°†H) á«∏°ùàdG äÉeGóîà°S’h ájhó«dG ìhGôŸG ™æ°U
 äGhOC’G , ∞dƒ¨dG áÑ©d ÖFÉ≤M äÉHôY , ÜÉ©dCÓd ≥«∏©àdG ∫ÉÑM , ΩÓYCG πµ°T ≈∏Y ¬«`aÎ∏dh
 äÉeGƒY , áMÉÑ°ù∏d ∞fÉYR , ∂ª°ùdG ó«°Uh äÉfGƒ«◊G  ó«°U äGó©e , á«°VÉjôdG äGó©ŸGh
 …ójC’G äÉeGƒY , áMÉÑ°ù∏d äGÎ°S ,  áMÉÑ°ùdG äGRÉØb , ìÉÑ°ù∏d áeõMCG  ,  áMÉÑ°ù∏d ƒØ£dG
 áMÉÑ°ùdG  ìGƒdCG  ,  á«¡«`aÎdG  äÉeGóîà°SÓd  áMÉÑ°ùdG  äÉaGƒW  ,  áMÉÑ°ù∏d  ïØæ∏d  á∏HÉ≤dG
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 IôµàÑe  ™FÉ°†H)  äÓØë∏d  Êhõ∏◊G  ¿ƒ∏ŸG  ¥QƒdG  ,  äÓØë∏d  ¿ƒ∏ŸG  ¥QƒdG  ,  áªFÉ©dG
 äÉfƒdÉÑdG  ,  ÉjGó¡dG  ,  ±ƒ«°†∏d  IÒ¨°üdG  äÓØ◊G  ÉjGóg  ,  äÓØ◊G  ΩRGƒd  ,  (äÓØë∏d
 Iõ¡LCG , á«YÉæ°üdG OÓ«ŸG ó«Y QÉé°TC’ áæjR , äÓØë∏d á«bQƒdG äÉ©Ñ≤dG , (äÓØM ΩRGƒd)
 äGhOCGh , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©∏dG äGhOCGh ≈eódG , ÜÉ©dC’Gh , ÖYÓŸGh ÜÉ©dC’G äÉMÉ°S

 . OÓ«ŸG ó«Y ôé°T áæjR , á°VÉjôdGh á«fóÑdG øjQÉªàdG á°SQÉ‡

 CG »H ¢SG …QGÒ`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , ÉæjOƒe 41100 , 1163 â°SG É«∏«eG É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2018/9/14 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 302018000029483 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M
(É«dÉ£jEG : ájƒdhC’G ó∏H

110499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ,  ÚæNóŸG  äGhOCG  ,  (  ™«`aQ  QÉé«°S)  ƒ∏jQÉé«°S  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdGh  ,  QÉé«°S  ,  ≠ÑJ
 . ÜÉ≤K OGƒYCGh , ôFÉé°S ¥Qh , ôFÉé°S äÉY’h , ôFÉé°S Ö∏Y , ôFÉé°S ¢†aÉæeh

 ∂fG ÊÉÑeƒc ƒcÉHƒJ É«∏jQÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉfƒj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿Éfƒ«dG , 00 241 , ÉJÉe’Éc , âjÎ°S ¿ƒæ«KG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat62.indd   39 3/27/19   11:53 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
 OGƒŸG  √òg øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  Éµ«ŸGh  ,  ¢Sƒà°ùÑ°SC’Gh  ,  ≠ª°üdGh  »NÈ£dG ,  •É£ŸG
 OGƒe ,  ™«æ°üàdG »`a ΩGóîà°SÓd ±hò≤e πµ°T »`a ∂«à°SÓÑdG , iôNC’G äÉÄØdG »`a áLQóŸG ÒZh
. 17 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdGh , á«fó©ŸG ÒZ áfôŸG Ö«HÉfC’G , ∫õ©dGh Öjô°ùàdG ™æeh ∞«∏¨àdG

 IOhóëŸG ( á«c ƒj) πÑ«c ¢ùµ∏Ñª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 GÎ∏‚EG - âæc , ºKÉ°ûJ , ¿ƒà°Só«e ´QÉ°T , iGhó«e , Îæ°S ø°TÉaƒfEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , iO ±EG 9 5 iEG ΩEG

2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ΩÉ©£dÉH ójhõàdGh äÉjÎ«`aÉµdGh »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG ,  äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£eh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ÜGô°ûdGh

 . (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG

 IQÉéà∏d á«dhódG ΩÉ¡°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫ÉªYCÓd »°ù«FôdG ô≤ŸG ≈æÑe , ÅWÉ°ûdG »M , ¢û«fQƒµdG ≥jôW , IóL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 : »`aÉ°VE’G ºbôdG , 23511 : Ü.Q 7295 : Ü.¢U ( RôJQGƒc ó¡dG )

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 4702 : ºbQ IóMh , 2310
2018/11/18 : 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

alamat62.indd   40 3/27/19   11:53 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
84062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ájòZCGh  »Ñ£dG  ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM OGƒe ,  ájô£«Hh á«dó«°Uh á«FGhO  äGô°†ëà°ùe
, äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ≤°üd , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d

 ,  ÜÉ°ûYCG  äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe ,  IQÉ°†dG  äÉfGƒ«◊Gh  äGô°û◊G  IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe
 ΩGóîà°SÓd Ió©e IOÉe …CG É¡fCÉH ΩÉY πµ°ûH É¡Øjô©J øµÁ AGhóc É¡«dEG QÉ°ûŸG ájhOC’G QÉ≤Y

 . ¢VôŸG øe ájÉbƒdG hCG , êÓ©dGh , ÉgQÉKBG øe ∞«ØîàdGh AÉØ°ûdGh ¢ü«î°ûàdG »`a

 óàª«d âØjGôH ∂æ«∏c å∏g Òc »`a ¢SÉHôH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , hOÉf πeÉJ , 600017 - …Éæ°T , QÉ‚ ä , OhQ …ÒLƒ«f 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/11/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

84063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ∫Éª÷G ≈∏Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN , ájô£«ÑdG äÉeóÿG , á«Ñ£dG äÉeóÿG
 äÉeóN  πª°ûJ  ,  äÉHÉ¨dGh  áæà°ùÑdGh  áYGQõdG  äÉeóN  ,  äÉfGƒ«◊G  hCG  ájô°ûÑdG  äÉæFÉµ∏d
 á©°TC’ÉH  ¢üëØdG  πãe)  ¢UÉî°TC’G  êÓYh  ¢ü«î°ûàd  á«Ñ£dG  π«dÉëàdGh  ¿Éæ°SC’G  ÖW
 »àdGh , á«f’ó«°üdG íFÉ°üædGh á≤jó◊G º«ª°üJ äÉeóNh , (ΩódG øe äÉæ«Y òNCGh á«æ«°ùdG
 á£ëŸG  ¢VGôeC’G  êÓY »`a  åëÑdG  πãe) á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd »ª∏©dG  åëÑdG  øª°†àJ  ’
 IQÉ«°Sh 41 áÄØdG »`a á«fóÑdG á°VÉjôdG á°SQÉªŸ á«ë°üdG …OGƒædGh 42 áÄØdG »`a áæª°†àŸG

 . (43 áÄØdG »`a Úæ°ùŸG QhOh 39 áÄØdG »`a ±É©°SE’G

 óàª«d âØjGôH ∂æ«∏c å∏g Òc »`a ¢SÉHôH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , hOÉf πeÉJ , 600017 - …Éæ°T , QÉ‚ ä , OhQ …ÒLƒ«f 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/11/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama10.indd   1 3/26/19   9:32 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
90954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 äÉ«FÉæãdG , í«HÉ°üe äÓ«°üH , á«FÉHô¡c í«HÉ°üe äÓ«°üH , á«FÉHô¡c í«HÉ°üe , í«HÉ°üe

. IQÉfE’G RÉ¡L LED Aƒ°†∏d áãYÉÑdG
 …O ¢ûJG »H ¿G …O ¢SG ¢ùÑj’ : º``````````````````````````````````°SÉH

ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 81400 , 5 â```«à°SG ∫É``jÎ°SófG …É``æ«°S 14 ô``ÑjÉ°S ¿’É``L 207 ƒ``∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Éjõ«dÉe , QƒgƒL , …Éæ«°S
2014/11/4 : 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

112149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

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

 . ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG

 Ω.Ω.P ájOÉ–’G ä’ƒëŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 9769 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama10.indd   2 3/26/19   9:32 AM

-146-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

 ó«à«Ÿ ÊÉÑeƒc ófCG ¢ùàjƒ°S …ÉÑeƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ûjOÓéæH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á≤£æŸG , 2 ¿É°ûdƒZ , 90 ´QÉ°T , 37 , øeÉãdG ≥HÉ£dG , ∞j’ ÉàdO êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¢ûjOÓéæH , 1212 - ÉcO , ájQÉéàdG

2017/9/26 : 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

121000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , É¡YGƒfCÉH äÉæé©ŸG , (IƒZôdG äGP) ¢SƒŸG äÉjƒ∏M , ôcÉµ°ùdG äÉjƒ∏M , äÉjƒ∏◊G , ∂©µdG
. (äÉjƒ∏◊G øe ´ƒf) áJQƒàdG , RQC’G ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉÑLƒdG , ôFÉ£ØdG , äÉæé©ŸG áæ«éY

 …O ¢ûJG »H ¿G …O ¢SG ¬«aÉc ófG ¢ùµ«c »Ñ«°ùjQ âjôµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 èæ«dÉà«H 47301 , „Éj Ée ¿ÉeÉJ , 28/25 ¢SG ¢SG ¿’ÉL , 42 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe , Qƒ‚Ó«°S , ÉjÉL

2018/7/30 : 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

alama10.indd   3 3/26/19   9:32 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
   ºYÉ£ŸG äÉeóÿ á«JGòdG áeóÿG , ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉjÒàaÉµdG äÉeóN , »gÉ≤ŸG äÉeóN

 . ∑É°ûcC’G äÉeóN , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÉeóN

 …O ¢ûJG »H ¿G …O ¢SG ¬«aÉc ófG ¢ùµ«c »Ñ«°ùjQ âjôµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 èæ«dÉà«H 47301 , „Éj Ée ¿ÉeÉJ , 28/25 ¢SG ¢SG ¿’ÉL , 42 : ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe , Qƒ‚Ó«°S , ÉjÉL

2018/7/30 : 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

121294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 AÉjRCÓd …ôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Üô≤dÉH , ähÒH ´QÉ°T , á«YÉæ°üdG ¿ÉªéY á≤£æe , 8 : ºbQ πfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , äQÉe ™æ°üe øe

2018/8/12 : 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

alama10.indd   4 3/26/19   9:32 AM
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(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 OGó`eEGh á`jƒ¡àdGh ∞`«ØéàdGh ó`jÈàdGh ƒ`¡£dGh QÉ``îÑdG ó``«dƒJh á``ÄaóàdGh IQÉ``fEÓd Iõ¡LCG

 .11 áÄØdG »`a πªà°ûJ »àdG äÉéàæŸG ôFÉ°Sh á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG

 (Ω.Ω.P.¢T) πà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GôjO , 89599 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/3 : 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

122476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »```aGôZƒJƒØdG ô``jƒ°üàdG äGhOCGh Iõ``¡LCGh á``«MÉ°ùŸGh á``«MÓŸGh á`«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ``¡LC’G
 á``ÑbGôŸGh  IQÉ``°TE’Gh  ¢SÉ```«≤dGh  ¿Rƒ``dG  äGhOCGh  á``jô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ``¡LC’Gh  »``FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

 . 9 áÄØdG »`a πªà°ûJ »àdG äÉéàæŸG ôFÉ°Sh ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

 (Ω.Ω.P.¢T) πà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  »°ùæéjQ IÉ«M πHÉ≤e , ÚeCÉà∏d á«∏gC’G Ú©dG ájÉæH , 103 : ºbQ ìÉæL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GôjO , 89599 : Ü.¢U

2018/10/3 : 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

alama10.indd   5 3/26/19   9:32 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

�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 : 55594
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هنكل ايه جي & كو . كي جي اي ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كون�سرتك�سن ري�سريت�س & تكنولوجي جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : دكتور الربت - فرانك - �سرتا�سة 32 ، 83308 ترو�ستبريج ، 

اأملانيا
 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/19م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55595
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/1/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هنكل ايه جي & كو . كي جي اي ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كون�سرتك�سن ري�سريت�س & تكنولوجي جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : دكتور الربت - فرانك - �سرتا�سة 32 ، 83308 ترو�ستبريج ، 

اأملانيا
 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/19م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55596
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : هنكل ايه جي & كو . كي جي اي ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كون�سرتك�سن ري�سريت�س & تكنولوجي جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : دكتور الربت - فرانك - �سرتا�سة 32 ، 83308 ترو�ستبريج ، 

اأملانيا
 جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/19م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1239
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1992/3/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 470 فـي 1992/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جاي.دبليو.�سبري اند �سنز ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماتيل ، انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
كاليفورنيا          ، �سيجوندو  اإلينوى   ، بوليفارد  كونتينال   333  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

90245 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93639

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2/9/ 2016م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1120 فـي 2015/10/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : زد اآي اإت�س كورب 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : زيربا تيكنولوجيز كوربورا�سن

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

 60069 ايالنــو�س   ، لينكولن�سايـــر   ، بوينــت  اوفرلــوك   3  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 73516

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 5/20/ 2013م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 999 فـي 2013/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بري ا�سنت�سوالز بيوتي انكوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سي�سيدو امرييكا�س كوربورا�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 301 روت 17 نورث ، الطابق 10 رو�سرفورد ، نيويورك 07070 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 73518

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 5/20/ 2013م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 999 فـي 2013/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بري ا�سنت�سوالز بيوتي انكوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سي�سيدو امرييكا�س كوربورا�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 301 روت 17 نورث ، الطابق 10 رو�سرفورد ، نيويورك 07070 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 110130

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2/21/ 2019م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأ�سيل �سحار املميزة للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأ�سيل الباطنة املميزة للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 43247
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 853 فـي 2007/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دامين كندا اأكويزي�سن يو ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فيتك هولدينغز اإيطاليا ا�س ار ال

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيا فال�سو غانا 100 ، 36022 كازول اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18919

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/11/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ان�سل ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيكويل اأ�سرتاليا بي تي واي ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأ�سرتالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الطابق رقم 3 ، 678 فيكتوريا �سرتيت ، ريت�سموند ، فيكتوريا ، 

3121 ، اأ�سرتاليا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأ�سرتاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/9/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م
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ـرقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18919
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 11/1/ 2003م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 748 فـي 2003/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيكويل اأ�سرتاليا بي تي واي ملتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�ستايل هيلثكري بي تي اي ملتد

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

�سينغابور   ، تاور  برودان�سال   08  -  19  # �سي�سيل  �سارع   30  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

049712 �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/11/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18918

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/24/ 2003م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 732 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ان�سل ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيكويل اأ�سرتاليا بي تي واي ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأ�سرتالية - التجارة وال�سناعة

 ، �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الطابــق رقــم : 3 ، 678 فيكتوريـــا �سرتيــــت ، ريت�سمونـــــد 

فيكتوريـــا ، 3121 ، اأ�سرتاليا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأ�سرتاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/9/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 18918

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/24/ 2003م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 732 فـي 2002/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيكويل اأ�سرتاليا بي تي واي ملتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ليف�ستايل هيلثكري بي تي اي ملتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 30 �ســارع �سي�ســـيل # 19 - 08 برودان�ســــال تـــــاور ، �سينغابــــور

                                                 049712 �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/11/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 21439

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/1/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 753 فـي 2003/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سريوبو�س با�سيفيك ليميتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سنتوري بيفرييج اأند فوود اأ�سيا بي تي اإي. ال تي دي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 400 اأورت�ســــارد رود # 11- 12 ، اأوت�ســــارد تــــاورز ، �سنغافـــورة 

238875
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 3/17/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 4987

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2/13/ 1999م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 635 فـي 1998/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سريوبو�س با�سيفيك ليميتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سنتوري بيفرييج اأند فوود اأ�سيا بي تي اإي. ال تي دي

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

، �سنغافـــورة  اأوت�سارد تاورز   ،  12 - 11 # اأورت�سارد رود  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 400 

238875
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافـــورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 20710

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 12/26/ 2009م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجينوموتو كو . انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اموى فود ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11- 15 داى فو �سرتيت ، تاي بو اند�سرتيال اي�ستات ، نيو 

تريوتوريز هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 20712

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 12/26/ 2009م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اجينوموتو كو . انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اموى فود ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 11- 15 داى فو �سرتيت ، تاي بو اند�سرتيال اي�ستات ، نيو 

تريوتوريز هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30849

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 10/12/ 2009م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : النزية املتحدة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة نزيه التجارية �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بناية لند مارك ، �سارع عفيف الطيبي ، املزرعة - بريوت - 

لبنان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : لبنان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/3/19م
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 äÉ`eÓ`©dG  (ΩÉ```¶`f)  ¿ƒ``fÉb  ø`e  (19)  IOÉ``ŸG  ΩÉ```µ`MC’  É``≤`ah  á``jôµ`ØdG  á```«µ`∏ŸG  Iô```FGO  ø`∏©J
 »`````fÉ£∏°ùdG  Ωƒ````°SôŸÉH  QOÉ````°üdG  á`«Hô©dG  è```«∏ÿG ∫hó```d  ¿hÉ```©àdG  ¢ù````∏› ∫hód  á``jQÉéàdG

 : á«JB’G á∏é°ùŸG äÉeÓ©dG á``jÉªM Ió``e ó``jóŒ º``J ¬fCG , 2017/33 º````bQ

Ω
 ºbQ

áeÓ©dG
á````cô°ûdG º````°SGá```æ¡ŸGπ«é°ùàdG ïjQÉJ

155750Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31
255751Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31
355753Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31
420206óàª«d (¿Éà°ùcÉH) ¢ùjQƒe Ö«∏«aáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/5/26
519946»°S ∫G ∫G ∂jÎehôHáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/4/20
657283óà«ª«d, ƒc (ÉæjÉ°ûJ)hójƒ«∏fÉ°SáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/5/12
7162óàª«d õ¨æjódƒg Éà«H ÉeÉLáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/3/7

82756 iôjO ¢û«fGO øéæ«fQƒØjô›
OQƒHáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/9/23

92757 iôjO ¢û«fGO øéæ«fQƒØjô›
OQƒHáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/9/23

102758 iôjO ¢û«fGO øéæ«fQƒØjô›
OQƒHáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/9/23

1159210ø°ûjQƒHQƒc ¢SƒcáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/9/27
1259212ø°ûjQƒHQƒc ¢SƒcáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/9/27

1319633
, øé«Ø«∏J âæ«ªæ«JÎfG ! …EG

»°S ∫CG ∫CG 
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/3/7
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Ω
 ºbQ

áeÓ©dG
á````cô°ûdG º````°SGá```æ¡ŸGπ«é°ùàdG ïjQÉJ

1458573óàª«d, ƒc ójôJÎfG.»H.»°SáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/8/19

1558574óàª«d, ƒc ójôJÎfG.»H.»°SáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/8/19

1657527»H.∫G , ≈«fÉÑeƒc øjQƒd /ƒdƒH GPáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/6/7

1719683Ω.Ω.P.¢T ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¢ùµeGQCGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/3/16

1819734CG . »H . ¢SG …QGÒaáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/3/21

1919735CG . »H . ¢SG …QGÒaáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/3/21

2019736CG . »H . ¢SG …QGÒaáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1999/3/21

2155743Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31

2255744Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31

2355745Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31

2455746Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31

2555748Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG á«æWƒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/1/31

26535ø°ûjQƒHQƒc Ohƒæ«c »°S »`a ¬«LáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1998/4/6

27536ø°ûjQƒHQƒc Ohƒæ«c »°S »`a ¬«LáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1998/4/6

281209
 Ú‚ƒd Îfƒe iO ÊÉÑeƒc

CG.¢S G ¿ƒ∏«°ùfGôa
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/6/6
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Ω
 ºbQ

áeÓ©dG
á````cô°ûdG º````°SGá```æ¡ŸGπ«é°ùàdG ïjQÉJ

2920615
ófCG ∫Éµ«ª«c ô∏«e

»°S ∫G ∫G , QõjÓ«JÒa 
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/8/4

3058483∂fG , ¿ÉLÒdGáYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/8/8

3156550
èæ«Ø«d äQGƒà«°S ÉKQÉe
∂fEG , Éjó«ª«æehCG 

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG2009/4/4

321075CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

331078CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

341079CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

351080CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

361081CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

371084CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

381086CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/5/25

391483CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/6/22

401485CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/6/22

411486CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/6/22

421487CG ¢SG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG âfƒª°ûàjQáYÉæ°üdGh IQÉéàdG1989/6/22
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :
)بالألـف(

2018/12/31م
ريال عماين 

)بالألـف(

2017/12/31م
ريال عماين 

)بالألـف(
الذهـب والف�سة 

املوجودات الأجنبية :
اأ - اأر�سدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �سندوق النقد الدويل 
ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية

ح�سة ال�سلطنة لدى �سندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ) �سافـي (

املوجودات الأخرى

3٫060٫015
94٫797

3٫530٫700

446

6٫685٫512
775٫656

58
249٫039
43٫911
76٫339

463

6٫185٫825
565٫878

124
255٫009
43٫691

127٫429

========7.178.419========7.830.960املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�سدر
امل�ستحقات للحكومة

امل�ستحقات للبنوك املحلية :
اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأجنبية
املطلوبات الأخرى

ح�ساب �سندوق النقد الدويل بالريال العماين 
القيمة ال�سافية :

اأ - راأ�س املال
ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2٫891٫532
292٫185

1٫000٫000
373٫761
66٫255

1٫605٫323
1٫237٫363

3٫183٫717
-

115٫480
249٫061

1٫440٫016

1٫637٫535
775٫559

2٫952٫599
-

124٫948
255٫032

1٫432٫746

=========7.178.419=========7.830.960املجمـــــوع

البنك املركزي العماين

البنك املركزي العماين
اإعـــــــالن

ا�ستنـادا اإلـى املـادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�سرفــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2000/114 ، 
يعلــــن البنــــك املركــــزي العمانــــي اأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2018/12/31م 

كانت كما يلي  :
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة

رقم 
املناق�صـة

2019/5/20 2019/4/11

)2٫500 ر.ع(
األفان 

وخم�سمائة 
ريــال عمانـي 

ال�سركات املتخ�س�سـة 
فـي اأعمال املباين 
وامل�سجلـة لــدى 

جملـ�س املناق�سـات 
بالدرجـــــــة املمتـــــــازة

م�سروع تو�سعـــة 
م�ست�سفـى هيماء 

مبحافظـة الو�سطـى  
2019/4

ميكــــن �حل�ســــول علـــــى م�ستنـــــــد�ت �ل�ســـروط و�ملو��سفــــــــات عـــــــن طريــــــق خدمـــــة �إ�سنــــــاد علــــــى 
املذكــــور  التاريـخ  وحتى   ,  )https://etendering.tenderboard.gov.om( �لإلكرتوين  املوقــــع 

باجلــــدول �أعـــاله ، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�ستنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين باملوقع .
على جميع ال�سركات اأن ترفـق مع عطاءاتها تاأمينـا موؤقتا فـــي �سورة �سمـــان م�سرفـــي اأو �سيــك 
م�ســـدق عليـــه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم 
�لعطاء�ت ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فيـه ، على �أن يتـــم و�سع 
�ملحدد  �ملوعد  قبل  باخلوير  �ملجلــ�س  مببنــى  �ملناق�ســات  �سندوق  فـي  �مل�سرفـي  �ل�سمان  �أ�سل 

لتقدمي العطاءات .
يجب تقديــم �لعطاء�ت عن طريق خدمة �إ�سناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبل �ل�ساعة 
�لعا�سرة من �سباح �ليوم �ملحدد لتقديــم �لعطـــاء�ت فـي �جلدول �أعاله ، ولن يعتد بالعطاء�ت 

�ملقدمة بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�سباب �لتاأخري . 
�ستعطى �لأف�سليــة فـي �لإ�سنــاد لل�سركـــات �أو �ملوؤ�س�ســات �لتي ي�ستمــل عطاوؤها علــى �أكرب ن�سبــة 

تعمني ون�سبة �سر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية . 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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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

200/- 14 يوليو 2019 14 ابريل 2019

بيع التوربينات الغازية 
من نوع الدائرة 

املفتوحة وعددها 
)22( وبيع التوربينات 

الغازية من نوع 
الدائرة املعقدة وعددها 

)2( مع املولدات 
وامل�ساعدات وقطع  
الغيار املرتبطة فـي 

�سركة الغربة للطاقة 
والتحلية و�سركة وادي 

اجلزي للطاقة

GPDC/04/2019

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 .
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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 . 
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 14يوليو 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+

-165-



(1287) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
,�&��*��&&'-&��%�&,�

�
�9� 6B0?/�(<D3?����3@/97;/A7<;��<:=/;F�	�7;C7A3@�A63�@=317/97@32�1<:=/;73@�A<�=/?A717=/A3�/;2�
@B0:7A�A637?�03@A�<443?@�4<?�A63�A3;23?�039<D��
�

�
,3;23?�&B:03?�

�
,3;23?�&/:3�

�

$/@A��/A3�4<?�
�<9931A7<;�<4�
,3;23?�

�<1B:3;A@��

,7:3���$/@A�
�/A3�

4<?�(?<=<@/9�
+B0:7@@7<;�

,3;23?�
�33�
�'%*��
�

 (��������� �������������������++�������&����*�
+�����������&����(�%��"�����

���)��� ������� ��"����� �����
������!�� �$�!���  ����!���

�"%������� '�	�#��!��&� ��������! �
���������������
����

��
�(*
���� ��
#-$.
���� ��
�

�
•� �72@� @6/99� 03� @B0:7AA32� 7;� /� @7;593� 3;C39<=3� /;2� @3/932�D7A6� ?32�D/E� /22?3@@32� A<� A63�

��6/7?:/;�<4�A63�";A3?;/9�,3;23?��<::7AA33�	�/;2�:B@A�D?7A3�<;�A63�3;C39<=3�A63�A3;23?�
;/:3���;B:03?���

•� ��@3=/?/A3�3;C39<=3@�@6/99�03�7;19B232�7;@723�A63�@7;593�@3/932�3;C39<=3	�/;2�3/16�<4�A63@3�
��3;C39<=3@�:B@A�03�:/?832�D7A6�/�A3;23?3?�1<:=/;F�;/:3���A3;23?�;<��/@�=3?�A63�039<D��

����<::3?17/9�(?<=<@/9�

���,316;71/9�(?<=<@/9�

����72��<;2��

•� �72@�@6<B92�03�2?<==32�7;�A63�A3;23?�0<E�/A�A63�&/:/�!<927;5�?313=A7<;�/?3/�034<?3����
=:�A7:3�<4�A63�+B9A/;/A3�<;�+B;2/F���
#-$.
������

•� �/16�072�@6<B92�03�/11<:=/;732�D7A6�/�A3:=<?/?F�7;@B?/;13	�7;�A63�4<?:�<4�/�0/;8�
5B/?/;A33�<?�/�163>B3�13?A74732�4?<:�<;3�<4�A63�0/;8@�<=3?/A7;5�7;�A63�+B9A/;/A3	�1<C3?7;5�
�����<4�A63�A<A/9�072�C/9B3�/;2�C/972�4<?�/�=3?7<2�<4�����2/F@�4?<:�A63�9/@A�2/A3�4<?�
@B0:7@@7<;�<4�<443?@	�/22?3@@32�A<�A63���6/7?:/;�<4�A63�";A3?;/9�,3;23?��<::7AA33���
,3;23?@�A6/A�2<�;<A�7;19B23�A63�?3>B7?32�A3:=<?/?F�7;@B?/;13�D799�;<A�03�1<;@723?32��

•� &!�7@�;<A�<097532�A<�/113=A�A63�9<D3@A�<?�/;F�<A63?�072�

•� ";A3?3@A32�=/?AF�A<�23=<@7A�,3;23?��33��&<;
*34B;2/093��<;���11<B;A�&/:3���9� 6B0?/�
(<D3?����3@/97;/A7<;��<:=/;F	��/;8�%B@1/A���������	������
���7223?�;/:3�/;2�
,3;23?�&B:03?�A<�03�193/?9F�:3;A7<;32���,3;23?��<1B:3;A@�D799�03�?3137C32�0F�3:/79��

•� ,63�23=<@7A�/A�A63�9/@A�2/F�<4�=B?16/@7;5�@6<B92�03�034<?3�����=:�
•� ";�A63�3C3;A�<4�?3137=A�<4�A63�A3;23?�2<1B:3;A�<;�036/94�<4�/;<A63?�1<:=/;F	�A63�7;A3?3@A32�

=B?16/@3?@�7;�A63�/0<C3�A3;23?�2<1B:3;A�@6<B92�=?<C723�23A/79@�<4�A63�=3?@<;�@�;/:3�/;2�
A63�1<:=/;F�23A/79@��

�
&/:/�!<927;5��

";��3/16�';3��B7927;5	��?2��9<<?��-;7A@����������
+6/AA7��9�)B?B:�

(�'��<E���	�(<@A��<23����	�+B9A/;/A3�<4�':/;��
(6<;3�&B:03?���������������������

�
%/79���./@:33;�/99/D/A7�!<927;5�;/:/�<:�

1287������ ���� �������.indd   3 3/28/19   8:56 AM

-166-



اجلريدة الر�سمية العدد )1287(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاول للخدمات الطبية �ش.م.م  
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة املعاول للخدمات 
، وفقا لتفاق  الـتجاري بالرقـم 1203796  ال�سجل  اأمانـة  ، وامل�سجلــة لـدى  الطبية �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/20م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
اخلوير - بناية �سماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب ماجد اخلرو�سي للمحاماةوال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقر لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م  
يعلن مكتب ماجد اخلرو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة 
ال�سقر لل�سحن واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــم 1121929 ، وفقــا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/13م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�سارع 18 نوفمرب - الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط 
بناية رقم : 103 - جممع رقم : 238 - الطابق الثالث - مكتب رقم :4

�ش.ب : 653 ر.ب : 133
هاتف رقم : 24494272 فاك�ش رقم : 24137185

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�شامل بن را�شد بن خلفان املحرزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار اللوج�شتية �ش.م.م  
اللوج�ستية  �سحار  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  املحرزي  خلفان  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1103613 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/10/4م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 3198 ر.ب : 111 
هاتـف رقــم : 24121814 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

ن�شر بن حمري بن خالد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور جبل �شم�ش �ش.م.م  
يعلن ن�سر بن حمري بن خالد العربي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة زهور جبل �سم�ش �ش.م.م  ،
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1187814 ، وفقــا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/11/10م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط 
�ش.ب : 85 ر.ب : 617

هاتف رقم : 99244015
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شامل بن حمد بن عبداللـه الربا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرايا الدقم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  
يعلن �سامل بن حمد بن عبداللـه الربا�سدي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سرايا الدقم للتجارة 
 ،  1099198 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافظة م�شقط 

�ش.ب : 32 ر.ب : 418
هاتف رقم : 99686833

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

وليد بن �شعيد بن عبداللـه املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور لالأمن وال�شالمة �ش.م.م  
يعلن وليد بن �سعيد بن عبداللـه املنذري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة النور لالأمن وال�سالمة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 7071140 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2019/2/24م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة م�شقط 

هاتف رقم : 98239823 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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يو�شف بن عبداللـه بن علي ال�شوطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اال�شتمرار للم�شاريع الرائدة �ش.م.م 
يعلن يو�سف بن عبداللـه بن علي ال�سوطي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اال�ستمرار للم�ساريع 
الرائدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1193006 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/1/18م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 124 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99210335 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

زاهر بن �شعيد بن علي ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امللكية املتميزة لال�شتثمار �ش.م.م 
يعلن زاهر بن �سعيد بن علي ال�سكيلي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة امللكية املتميزة لال�ستثمار 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1176017 ، وللم�سفـي وحــده  �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 127 ر.ب : 315
هاتف رقم : 92334322 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مازن بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن ال�شقري لالت�شاالت �ش.م.م 
يعلن مازن بن عبداللـه بن �سعيد ال�سقري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة ابن ال�سقري لالت�ساالت 
، وللم�سفـي وحــده  الـتجــاري بالرقـــم 1223976  اأمانـــة ال�سجـــل  لـــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2885 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96699913 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأف�شل احللول الأنظمة املعلومات �ش.م.م 

يعلن مازن بن عبداللـه بن �سعيد ال�سقري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأف�سل احللول الأنظمة 
املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1181379 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2885 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96699913 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شقري للعطور �ش.م.م 

للعطور  ال�سقري  �سركـة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  ال�سقري  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  مازن  يعلن 
وحــده  وللم�سفـي   ، بالرقـــم 1182166  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2885 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96699913 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأمين بن عبداللـه بن �شرور اخلال�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأثري �شمائل للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأمين بن عبداللـه بن �سرور اخلال�سي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اأثري �سمائل للتجارة -
التفاق  وفقا   ،  1048267 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99034175 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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خمي�ش بن �شليمان بن م�شلم العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة الربع اخلايل �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن �سليمان بن م�سلم العربي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة بهجة الربع اخلايل 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1224483 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/19م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 12 ر.ب : 123
هاتف رقم : 99332219 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شيخان بن حمد بن �شيف الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب الهرم للتجارة - تو�شية
يعلن �سيخان بن حمد بن �سيف الها�سمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة باب الهرم للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1215973 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2276 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93093022 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شهيل بن مبارك بن هول الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرخانية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سهيل بن مبارك بن هول الكثريي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة املرخانية للتجــارة �ش.م.م ،
وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1078350 ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 93322444 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

جمال بن اأحمد بن را�شد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حدائق اجلوالن التجارية �ش.م.م
يعلن جمال بن اأحمد بن را�سد الكعبي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة حدائق اجلوالن التجارية 
، وللم�سفـي وحــده  بالرقـــم 1105643  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 512 ر.ب : 512

هاتف رقم : 95409962 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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جميل و�شحي اأبناء حمدان بن غريب القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع بادية احلجرية للتجارة واملقاوالت  �ش.م.م

يعلن جميل و�سحي اأبناء حمدان بن غريب القريني اأنـــهما يقـومان بت�سفـيـة �سركـة م�ساريع 
الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  واملقــاوالت  للتجــارة  احلجيــرة  باديــة 
بالرقـــم 1104323 ، وللم�سفـيـني وحــدهـما حق متثيـــل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ،
على  ال�سركـة  باأعمــال  تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـيني  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي : 
والية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 474 ر.ب : 316
هاتف رقم : 95397732 

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــيان

را�شد بن هالل بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثقة الذهبية للتجارة - ت�شامنية
يعلن را�سد بن هالل بن حمد املعمري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة الثقة الذهبية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1138951 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب : 95 ر.ب : 324
هاتف رقم : 92080903 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب خالد الوهيبي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شوبها خلدمات التجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب خالد الوهيبي للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـــة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة 
الـتجــــــاري  ال�سجـــل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  التجارة  خلدمات  �سوبها 
بالرقـم 1099635 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطيف لتموين حقول النفط �ش.م.م
يعلن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة 
الطيف لتموين حقول النفط �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــــــاري بالرقـم 
1090098 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

مكتب �شامل الوهيبي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شبا الوطنية �ش.م.م
ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الوهيبي  �سامل  مكتب  يعلن 
م�ساريع �سبا الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1748785 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شركة التميمي والربواين للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ترينيداد دريلينج انرتنا�شيونال �ش.م.م
تعلن �سركـــة التميمــي والربوانـــي للمحامـــاة واال�ست�سارات القانونيـــة ب�سفـتــــها امل�سفــــية 
ل�سركـــة ترينيداد دريلينج انرتنا�سيونال �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري 
بالرقـم 1304609 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية
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خالد بن نا�شر بن �شعيد االأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امليدالية املا�شية - ت�شامنية
يعلن خالـــد بن نا�ســر بن �سعيــــد االأغبـــري ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــة امليداليـــة املا�سيـــــة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1164923 ، 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 �شعاع القمر الذهبية - ت�شامنية

يعلن خالد بن نا�سر بن �سعيد االأغبـــري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركة �سعاع القمــر الذهبيـــة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1157836 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

م�شعود بن ح�شني بن م�شعود العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم احلمراء للتجارة - تو�شية
يعلن م�سعود بن ح�سني بن م�سعود العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ن�سيم احلمراء للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 5098564 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شيخة بنت و�شاح بن حمود ال�شائغية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرتاج املتميزة - ت�شامنية
تعلن �سيخـــة بنت و�ســـاح بن حمـــود ال�سائغيــة ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركة م�ساريع الرتاج 
املتميزة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1147412 ، عــــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية
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خليفة بن علي بن نا�شر اخلنب�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر العطاء - ت�شامنية
يعلن خليفة بن علي بن نا�سر اخلنب�سي ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركة ج�سر العطاء - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3199401 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شعيد بن عبداللـه بن �شامل الزعابي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شعيد بن عبداللـه بن �شامل الزعابي  واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سامل الزعابي  ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة �سعيـــد بن عبداللـه بن 
�سامل الزعابي  واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 
3166392 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن عبا�ش بن اأحمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأحمد وح�شن اأبناء عبا�ش بن اأحمد البلو�شي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـــن اأحمد بن عبـــا�ش بن اأحمـــد البلو�ســـي ب�سفـتـــــه امل�سفي ل�سركة اأحمـد وح�سن اأبناء 
عبا�ش بن اأحمد البلو�سي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــــدى اأمانـــة ال�سجل 
القانونــي  الكيـــان  وزوال  الت�سفيــــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــــن   ،  3071430 بالرقـم  الـتجــــاري 

لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

جمعة بن عبداللـه بن عي�شى البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة وراود طيبة احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن جمعة بن عبداللـه بن عي�سى البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة وراود طيبة احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1099824 ، 
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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طالب بن عي�شى بن �شعيد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البداعي والكيومي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
والكيومي  البداعي  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الكيومي  �سعيد  بن  عي�سى  بن  طالب  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1026729 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

مبارك بن عبيد بن بخيت القريني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة مبارك بن عبيد بن بخيت القريني واأوالده - تو�شية

يعلن مبارك بن عبيد بن بخيت القريني ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة مبارك بن عبيد بن بخيت 
القريني واأوالده - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3204391 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عمر بن حميد بن خلفان املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة مرتفعات وادي بني عمر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن عمر بن حميد بن خلفان املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مرتفعات وادي بني عمر 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1073758 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

خالد بن �شعيد بن عامر العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع �شموخ �شحار ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

�سموخ �سحار  ل�سركة م�ساريع  امل�سفي  ب�سفـتـه  العمراين  بن عامر  �سعيد  بن  يعلن خالد 
ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1181607 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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حممد بن اإبراهيم بن �شلطان املرزوقي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة بهجة خور احلمام للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن حممد بن اإبراهيم بن �سلطان املرزوقي  ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة بهجة خور احلمام 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3204820 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

را�شد بن �شليمان بن حماد الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأبو رحيق الكندي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن را�سد بن �سليمان بن حماد الكندي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة اأبو رحيق الكندي و�سريكه 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــة ال�ســجل الـتجــــاري بالرقـــــم 1094521 ، عــــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

�شامل بن اأحمد بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش الوفاء املتحدة �ش.م.م
يعلـــن �سامل بن اأحمـــد بن �سالـــم املعمري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأر�ش الوفـــاء املتحـــدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــة ال�ســجل الـتجــــاري بالرقم 1094154 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد و�شامل اأبناء عبداللـه بن علي الكلباين للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة حممد و�سامل اأبناء 
عبداللـه بن علي الكلباين للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــة ال�ســجل الـتجــــاري 
بالرقم 7052588 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا 

الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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حممد بن �سعيد بن علي اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سعيد بن علي اجلعفري و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن �سعيد بن علي اجلعفري ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــــة حممد بن �سعيد بن علي 
بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، للتجارة - تو�سية  اجلعفري و�سركاه 
4043235 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

نايف بن حميد بن را�سد اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات فهود �ش.م.م
يعلن نايف بن حميد بن را�سد اليعقوبي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـة مرتفعات فهود �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7074662 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإدري�ش بن خلفان بن م�سعود الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العود لالإنتاج الفني والتوزيع �ش.م.م
يعلن اإدري�ش بن خلفان بن م�سعود الرحبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة العود للإنتاج الفني 
والتوزيع �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1071836 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

نا�سر بن علي بن ثابت العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنفذ العقارية �ش.م.م
 ، �ش.م.م  العقارية  املنفذ  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتـه  العرميي  ثابت  بن  بن علي  نا�سر  يعلن 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1039560 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن عامر اله�شامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة الرميلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن عامر اله�سامي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة واحة الرميلة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 6066569 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

عبدالرحمن بن ح�شن بن �شامل الذهب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعر�ش لل�شحن ) م�شقط ( �ش.م.م
يعلن عبدالرحمـــن بن ح�ســـن بن �سالــم الذهــب ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة املعر�ش لل�سحن 
)م�سقط ( �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1061568 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

دروي�ش بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شويق العربية �ش.م.م
يعلن دروي�ش بن علي البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة ال�سويق العربية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
وزوال  الت�سفيــــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــــن   ،  1715267 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى 
الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 

. 74/4
امل�شفــي

طارق بن �شعيد بن طارق املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر ال�شالم للتجارة �ش.م.م
للتجارة  ال�سلم  ل�سركة �سقر  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  املعمري  بن طارق  �سعيد  بن  يعلن طارق 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1542494 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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كاذية بنت �شيف بن خمي�ش الغافرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شافية املتكاملة �ش.م.م
تعلن كاذيـــة بنت �سيــف بن خميــ�ش الغافريـــة ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركـــة م�ساريع ال�سافية 
عــــن   ،  1074770 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  املتكاملة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

�شامل بن نا�شر بن �شيف ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي معول للتجارة - تو�شية
يعلن �سالــــــم بن نا�ســر بن �سيـــف ال�سيابـــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة وادي معول للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1029983 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم ال�شميني للتجارة - تو�شية
يعلن اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكعبي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة ن�سيم ال�سميني للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1081734 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

بدر بن �شعيد بن �شامل ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوتار املحافظة للتجارة - ت�شامنية
يعلن بدر بن �سعيد بن �سامل ال�سعيدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة اأوتار املحافظة للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1089282 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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ها�شم بن حمدان بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التجهيزات ال�شناعية املتحدة �ش.م.م
يعلن ها�سم بن حمدان بن علي الزدجايل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة التجهيزات ال�سناعية 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1054311 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

فاخرة بنت را�شد بن علي املعمرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رجماء الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن فاخرة بنت را�سد بن علي املعمرية ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركة رجماء الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1001511 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــية

را�شد بن عبيد بن علي اخلزميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة را�شد بن عبيد بن علي اخلزميي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن را�ســد بن عبيــد بن علي اخلزميــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة را�ســد بن عبيــد بن علـــي 
بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة  واأوالده  اخلزميي 
3083004 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

�شامل بن خلفان بن �شامل الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنارة للنقل واخلدمات �ش.م.م
يعلن �سامل بن خلفان بن �سامل الفار�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة املنارة للنقل واخلدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1222806 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن علي اجلرواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأحمد بن حممد اجلرواين وولده للتجارة - تو�شية

يعلـن اأحمد بن حممد بن علي اجلرواين ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأحمد بن حممد اجلرواين 
وولـــده للتجـــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـم 3173836 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة اأحمد بن حممد بن علي واإخوانه للتجارة - ت�شامنية
يعلـن اأحمد بن حممد بن علــي اجلروانـــي ب�سفـتــــه امل�سفي ل�سركة اأحمد بن حممد بن علي 
واإخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3080439 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

وليد بن �شليمان بن مبارك املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شييد الراقي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن وليد بن �سليمان بن مبارك املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة الت�سييد الراقي للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـــــاري بالرقــــم 1020996 ، عــــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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نا�سر بن ماجد بن جمعة امل�سعودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع امل�سعودي املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن نا�ســر بن ماجـــد بن جمعـــة امل�سعــــودي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة م�ساريــع امل�سعــــودي 
املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 
1068769 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن حمدان بن حيدر اخلابوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العلوي واخلابوري للخدمات والتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمدان بن حيدر اخلابوري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة العلوي واخلابوري 
للخدمات والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1227700 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا الأحكــــــام املــادة )27( 

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

مكتب بيكر تلي اإم كي اإم - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعة املواد الكا�سطة �ش.م.ع.ع
يعلن مكتب بيكر تلي اإم كي اإم - حما�سبون قانونيون - اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة �سناعة 
املواد الكا�سطة �ش.م.ع.ع ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1561138 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/1/28م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط - روي - بناية م�سندم - الطابق الثاين - جناح )ب( - مكتب رقم : 201

�ش.ب : 994 ر.ب : 100
هاتف رقم : 24797441 - 24787144 فاك�ش رقم : 24796660 

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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