
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1290(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإ�ســــدار تعديـــــــالت علـى بعــــ�ض اأحكــــام قــانون  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/26 
ت�سنيـف وثائـق الدولة وتنظيم الأماكن املحميـة .
املناطـــق  مــن  العلميـــة وغريهــا  املناطـــق  ب�ســـاأن  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/27 

التخ�س�سيـــة .
مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/28  بالت�سديــق علــى اتفــاق باريــ�ض .

بتعيني اأع�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/29  
مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/30  بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم .

مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/31  باإن�ســاء حمكمــة ابتدائيـة فـي وليــة العامــرات .
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                         وزارة القــوى العاملـــــة
�ســـــــــادر فـــــــي 2019/4/24 باإيقــــــــــاف الت�سريــــــــح  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/200 
با�ستقــــدام قـــوى عاملـــــــة غيــــر عمانيــــــة ب�سفــــــة 

موؤقتــــة فــــي بعــــ�ض الأعمـــال .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 22 �سعبــــــــــــان 1440هـ                                                    املـوافـــق 28 ابريــــــــــــــل 2019م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن جتديــد مــدة حمايـــة النماذج ال�سناعية .

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

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

            منــاء القاب�ســة
. GPDC/04/2019 اإعــالن متديد فرتة التقدم للمناق�سة رقم

. GPDC/01/2019 اإعــالن اإعادة طــرح مناق�ســة رقم

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقول الهائلة الدولية �ض.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط لالإلكرتوب�سريات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اخلليج العربي للتجارة العامة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرمــرة ال�ساملة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحار اخل�سراء �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنعة املاهرة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سال�سل املت�سابكة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الطبيعة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة كوخ اخلفايف �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواد البادية الوطنية - ت�سامنيـــة . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلنار للتجارة العامة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة العيينة للتجارة واملقاولت �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلريف للعقارات - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض ال�سمـــوخ املتميزة �ض.م.م .



 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمـــون للمقـــاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزيان الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلثـــات الثالثــــة للتجــارة - ت�سامنيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض العامرات الذهبية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعد وطالل للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هنت�سورث لالإعالن �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء عبــري للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن العود للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول م�سقط للهند�سة واخلدمات الكهربائية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق للطاقة الكهربائية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل امللدة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان امللدة للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الفاو احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري قرون الذهبية للتجارة - ت�سامنية .  

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ســـوء ال�سمــــاء املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ض للمعادن �ض.م.م .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو في�سل ال�سيباين للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدم املتحدة للمنتوجات الأ�سمنتية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدم الأهليــة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائــب اخلليــج للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوار�ض ال�ساكبية للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن عز للتجــارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملتقى النه�سة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء العامل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الياء الذهبية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبــرات الفنيـــة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة الوطنية للتجارة واملقاولت �ض.م.م  .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات املدينة العربية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالـــم وغريــب للتجــــارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجار اجلديد للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلالق اجلديد للتجارة �ض.م.م .

التجارية  امل�ساريع  لتنمية  عمان  بوابة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

والإن�سائية وال�سياحية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة البيان للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوتــم جرنل و�سركاه للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان لالأغذية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سالح الدائري واخوانه للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفـية ل�سركــــة �سالـــم وجمعـــه اأبنـــاء نا�ســر الغ�سينـــي 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رميا للطاقة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنولوجيا احلقيقية �ض.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدول الأزرق للتقنية البيئية  �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للخدمات الهند�سية �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الرافدين للم�ساريع احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساط امللكي �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ملــار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلمائل - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع العوينات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عزام املرزوقي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن خمي�ض بن خادوم واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سويق املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار ال�سغري للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

الرو�سدي  بن حممد  �ساعن  بن  ل�سركة حممد  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

واأولده للتجـارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة الآثري للخدمات الفنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفـــاق جميـــ�ض للتجــــارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمــا مكـــة للتجـــارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن عبدالرحمن وعلي بن عبداللـه 

اخلطيب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت النه�سة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد بن حممد بن �سامل البلو�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور البا�سم للم�ساريع املتميزة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف م�سعــود خلـــف واإخوانه - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة البحرين الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنـــاح الطائــــر �ض.م.م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1290(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/26

باإ�سـد�ر تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام 

قانـون ت�سنيـف وثائـق �لدولـة وتنظيـم �لأماكـن �ملحميـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانــون ت�سنيــف وثائـق الدولة وتنظيـم الأماكـن املحميـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي 

رقــم 2011/118 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

جتــرى التعديـــالت املرفقــة علــى قانــون ت�سنيــف وثائــق الدولــة وتنظيــم الأماكــن املحميــة 
امل�ســـار اإليــه .

�ملــادة �لثانيــــة 

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

�ملــادة �لثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 18 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

�ملـو�فــــق : 24 مـن �بريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�ض بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1290(

تعديـالت علـى بعـ�ض �أحكـام

 قانـون ت�سنيـف وثائـق �لدولـة وتنظيـم �لأماكـن �ملحميـة

�ملــادة ) 1 (

ال�سادر  املحمية  الأماكن  وتنظيم  الدولة  وثائق  ت�سنيف  قانون  من   )20( املادة  اإلى  ي�ساف 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/118 ، بند جديد ، ن�سه الآتي :

د - حــاز بالــذات اأو بالوا�سطــة ، اأو اأحـــرز محــررات  ، اأو مطبوعــات ، اأو اأ�سرطــة ت�سجيــل  ، 

اأو اأقرا�سا رقمية ، اأو اأفالما ، اأو �سورا ملقتنيات ، اأو اأدوات ، اأو اأجهزة ، اأيا كان نوعها ، 

موجــودة فــي املكان املحمي ، اأو اإذا قــام بن�سرهـا ، اأو توزيعـها ، اأو اأعـدها للتوزيـع ، 

اأو �سمـح لغيـره بن�سرهــا ، اأو اإعــادة ن�سرهـا اأو توزيعهــا  بــاأي و�سيلـــة مـــن الو�سائـــل ، 

من دون احل�سول على اإذن كتابي من اجلهة املخت�سة .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/27

ب�سـاأن المناطـق العلمية وغيرهـا مـن المناطـق التخ�س�سيـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة ، 

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ، 
وعلى قانون جمل�س البحث العلمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/30 ، 

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

تن�ساأ املناطق العلميـة التابعة ملجل�س البحــث العلمـــي ، واأي منطقــــة علمــية ، اأو تخ�س�سيـــة 
اأخرى ، بعد موافقة جمل�س الوزراء ، وتتمتع املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي هذه املناطق 

بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املن�سو�س عليها فـي امللحق املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، وامللحق املرفق به ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما .

املــادة الثالثـــة 

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

�سـدر فـي : 18 مـن �سعبــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 24 مـن ابريــــــــل �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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ملحـــــق

بالإعفـاءات والحوافـز والت�سهيـالت المقـررة للموؤ�س�سـات 
وال�سركـات العاملـة فـي المناطـق العلميـة وغيرهـا من المناطـق التخ�س�سيـة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيــق اأحكــام هـذا امللحق يق�سد باملناطق : املنطقـــة العلميــــة التابعــة ملجلـــ�س البحــــث 

العلمي ، واأي منطقة علمية ، اأو تخ�س�سية اأخرى يحددها جمل�س الوزراء .

املــادة ) 2 (

 ي�سرتط لتمتع املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي املناطق بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت 
املن�سو�س عليها فـي هذا امللحق ، الآتي :  

1 - اأن تكون م�سجلة فـي املنطقة . 

2 - اأن يكون مرخ�سا لها مبزاولة اأحد الأن�سطة املعتمدة فـي املنطقة . 

3 - اأن تتقيد مبزاولة الأن�سطة املرخ�س بها داخل حدود املنطقة .
وفـي حـــال تعـــدد اأن�سطة املوؤ�س�ســـة اأو ال�سركـــة ، تقت�ســر الإعفــاءات واحلوافـــز والت�سهيــالت 

على الأن�سطة امل�سجلة واملرخ�س بها فـي املنطقة فقط . 

املــادة ) 3 (

تعفـــى املوؤ�س�ســـــات وال�سركات العاملة فـي املناطق من ال�سرائب ملـــــدة )5( خمــــ�س �سنــــوات 
مـــن تاريخ بــــدء الن�ساط فـي املنطقــة ، ويجوز متديد الإعفــاء ملدتني مماثلتني تكون مدة 

كل منهما )5( خم�س �سنوات ، على األ جتاوز مدة الإعفاء )15( خم�س ع�سرة �سنة .
املــادة ) 4 ( 

يكون انتفاع املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي املناطق بالأرا�سي ملدة )25( خم�س وع�سرين 
�سنة قابلة للتجديد ملدة ، اأو مدد مماثلة ، وذلك من تاريخ الت�سجيل فـي املنطقة ، ول يجوز 
للموؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي تلك املناطق الت�سرف باأي نوع من الت�سرفات فـي حقوق 

النتفاع املقررة لها اإل ملوؤ�س�سات و�سركات اأخرى مماثلة . 
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املــادة ) 5 ( 

تعفى املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي املناطق من طرح احلد الأدنى لراأ�س مال امل�ستثمر 

املن�ســـو�س عليـــه فـــي قانــــون ال�سركات التجاريــــة امل�سار اإليــه ، ومـن احلــد الأدنــى حل�ســـة 

العمانيني من راأ�س املال املن�سو�س عليه فـي قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي امل�سار اإليه .  

املــادة ) 6 (

الالزمة  الب�سائع  اأنواع  كافة  ا�سترياد  املناطق  فـي  العاملة  وال�سركات  للموؤ�س�سات  يجوز 

لعملها فـيها ، فـيما عدا الب�سائع املحظور ا�ستريادها قانونا ، وتعفى من ال�سريبة اجلمركية 

الب�سائع التي يتم ا�ستريادها من خارج ال�سلطنة اإلى املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة فـي تلك 

املناطــــق ، والب�سائــــع التي يتــــم ت�سديرهــــا منها اإلى خـــارج ال�سلطنـــة ، وتعامــــل الب�سائـــع 

، وذلك دون  الب�سائع الأجنبية  ال�سلطنة معاملة  اإلى داخل  املناطق  التي تخرج من هذه 

الإخالل بقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليه .    

املــادة ) 7 ( 

يحظـر متتــع املوؤ�سـ�سات وال�سركات العاملـــة فـي املنطقــة العلميـــة ، التي ل يتوافق ن�ساطهــا 

مع هدف اإن�ساء املنطقــة ، كامل�سـارف واملوؤ�س�ســـات املاليــة و�سركــات التاأمـني واإعـادة التاأمـني 

واملوؤ�س�سات وال�سركات التي تعمل فـي جمال تقدمي خدمات الت�سالت اأو النقل الربي ، 

بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املن�سو�س عليها فـي هذا امللحق .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/28

بالت�سديــق علــى اتفــاق باريــ�س

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلــى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقم 94/119 باملوافقــة علــى ان�سمـــام �سلطنــة عمــان اإلــى بعــ�ض 
التفاقيات الدولية ، وعلى اتفاق باري�ض املحرر فـي باري�ض بتاريخ 12 من دي�سمرب 2015م ، 

والذي وقعت عليه ال�سلطنة بتاريخ 22 من ابريل 2016م ، 
وبعد العر�ض على جمل�ض ال�سورى ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على التفاق امل�سار اإليه وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ض اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاق امل�سار اإليه وفقا لأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 18 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 24 مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاق باري�س

اإن االأطراف فـي هذا االتفاق ، 
باعتبارها اأطرافا فـي اتفاقيــة االأمـم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ ، امل�سار اإليها فـيما 

يلي : بـ " االتفاقية " ، 
واإذ تعمل مبقت�سى منهاج ديربان للعمل املعزز املن�ساأ مبوجب املقرر )1/م  اأ - 17( ال�سادر 

عن موؤمتر االأطراف فـي االتفاقية فـي دورته ال�سابعة ع�سرة ، 
و�سعيا منها اإلى حتقيق هدف االتفاقية وا�سرت�سادا مببادئها ، مبا فـي ذلك مبداأ االإن�ساف 
وامل�سوؤوليــات امل�سرتكـــة واإن كانـــت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف ، فـي �سوء الظروف 

الوطنية املختلفة ، 
واإذ تدرك احلاجة اإلى ت�سد فعال وتدريجي للتهديد امللح الذي ي�سكله تغري املناخ ، ا�ستنادا 

اإلى اأف�سل املعارف العلمية املتاحة ، 
واإذ تدرك اأي�سا االحتياجات املحددة والظروف اخلا�سة للبلدان النامية االأطراف ، ال �سيما 
تلك القابلة للتاأثر بوجه خا�ص باالآثار ال�سارة لتغري املناخ ، وفق ما تن�ص عليه االتفاقية ، 
واإذ ت�سع فـي اعتبارها على نحو كامل االحتياجات املحددة واالأو�ساع اخلا�سة الأقل البلدان 

منوا فـيما يت�سل بتمويل التكنولوجيا ونقلها ، 
واإذ تدرك اأن االأطراف قد ال تتاأثر بتغري املناخ فح�سب ، بل اأي�سا باآثــار التدابيــر املتخــذة 

للت�سدي له ، 
واإذ توؤكد ما لالإجراءات املتعلقة بتغري املناخ وعمليات الت�سدي له واآثاره من عالقة وثيقة 

بالو�سول املن�سف اإلى التنمية امل�ستدامة والق�ساء على الفقر ، 
واإذ تـــدرك االأولويـــة االأ�سا�سيـــة املتمثلة فـي �سمان االأمن الغذائي والق�ساء على اجلوع ، 

وباأوجه قابلية تاأثر نظم االإنتاج الغذائي ب�سفة خا�سة باالآثار ال�سارة لتغري املناخ ، 
واإذ ت�سع فـي اعتبارها �سرورة حتقيق التحول العادل للقوى العاملة واإيجاد العمل الكرمي 

والوظائف الالئقة ، وفقا لالأولويات االإمنائية املحددة وطنيا ، 
واإذ تقـــر باأن تغيـــر املنـــاخ ي�سكل �ساغال م�سرتكا للب�سرية ، واأنه ينبغي لالأطــراف ، عنـــد 
اتخاذ االإجراءات للت�سدي لتغري املناخ ، اأن حترتم وتعزز وتراعــي مــا يقــع علـــى كــل منهــا 
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االأ�سلية  ال�سعوب  وحقوق   ، ال�سحــة  فـي  واحلق   ، االإن�سان  بحقوق  متعلقة  التزامات  من 
الذين  واالأ�سخا�ص  االإعاقة  ذوي  واالأ�سخا�ص  واالأطفال  واملهاجرين  املحلية  واملجتمعات 
يعي�سون اأو�ساعا ه�سة واحلق فـي التنمية ، ف�سال عن امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة 

واالإن�ساف بني االأجيال ، 
واإذ تقر باأهمية اأن حتفظ وتعزز ، ح�سب االقت�ساء ، بواليع وخزانات غازات الدفـيئة امل�سار 

اإليها فـي االتفاقية ، 
واإذ تالحظ اأهمية كفالة �سالمة جميع النظم االإيكولوجية ، مبا فـيها املحيطات ، وحماية 
التنـــوع البيولوجـــي ، وهـــو مـــا تعبـــر عنـــه بعـــ�ص الثقافـــات بـ " اأمنا االأر�ص " ، واإذ ت�سري 
اإلى اأهمية مفهوم " العدالة املناخية " لدى البع�ص ، وذلك عند اتخاذ اإجراءات للت�سدي 

لتغري املناخ ، 
واإذ توؤكد اأهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة وم�ساركة اجلمهور وو�سوله اإلى املعلومات 

والتعاون على جميع امل�ستويات فـي امل�سائل التي يتناولها هذا االتفاق ، 
واإذ تدرك اأهمية م�ساركة جميع م�ستويات احلكم ومختلف اجلهات الفاعلة ، وفقا للت�سريعات 

الوطنية لكل من االأطراف ، فـي الت�سدي لتغري املناخ ، 
واإذ تدرك اأي�سا اأن اأمناط العي�ص امل�ستدامة واأمناط اال�ستهالك واالإنتاج امل�ستدامة ، التي 
ت�سطلع فـيها البلدان املتقدمة االأطراف بدور ريادي ، توؤدي دورا هاما فـي الت�سدي لتغري 

املناخ ، قد اتفقت علـى ما يلي :
املــادة ) 1 (

الأغرا�ص هذا االتفاق ، تنطبق التعاريف الواردة فـي املادة )1( من االتفاقية ، وباالإ�سافة 
اإلى ذلك : 

اأ - يق�سد مب�سطلح " االتفاقية " اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ ، التي 
اعتمدت فـي نيويورك فـي 9 اأيار / مايو 1992م ، 

ب - يق�سد مب�سطلح " موؤمتر االأطراف " موؤمتر االأطراف فـي االتفاقية ،  

ج - يق�سد مب�سطلح " الطرف " الطرف فـي هذا االتفاق . 
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املــادة ) 2 (

1 - يرمـــي هـــذا االتفـــاق ، مـــن خـــالل حت�ســـني تنفـيذ االتفاقيـــة ، وبـــما ي�سمـــل هدفهـــا ، 

التنمية  �سياق  فـي   ، املناخ  ي�سكله تغري  الذي  للتهديد  العاملية  اال�ستجابة  اإلى توطيد 

امل�ستدامة وجهود الق�ساء على الفقر ، بو�سائل منها :

 اأ - االإبقاء على ارتفاع متو�سط درجة احلرارة العاملية فـي حدود اأقل بكثري من درجتني 

الراميـــة  مئويتني فوق م�ستويات ما قبل احلقبة ال�سناعيـة وموا�سلـــة اجلـــهود 

فــوق  مئويـــة  درجـــة   )1٫5( يتجاوز  فـي حد ال  درجة احلرارة  ارتفاع  حــ�سر  اإلــى 

م�ستويات ما قبل احلقبة ال�سناعية ، ت�سليما باأن ذلك �سوف يقل�ص ب�سورة كبرية 

مخاطر تغري املناخ واآثاره ، 

القـــدرة  وتعزيـــز  املنـــاخ  لتغيـــر  ال�ســـارة  االآثـــار  مــع  التكيف  على  القدرة  وتعزيز   - ب 

علــى حتمـل تغري املناخ وتوطيد التنمية اخلفـي�سة انبعاثات غازات الدفـيئة ، على 

نحو ال يهدد اإنتاج االأغذية ، 

انبعاثات  خفـي�سة  تنمية  اإلى  يوؤدي  م�سار  مع  متما�سية  املالية  التدفقات  وجعل   - ج 

غازات الدفـيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ . 

2 - �سينفذ هذا االتفاق على نحو يج�سد االإن�ساف ومبداأ امل�سوؤوليات امل�سرتكة واإن كانت 

متباينة وقدرات كل طرف ، فـي �سوء الظروف الوطنية املختلفة . 

املــادة ) 3 (

علــى جميـع االأطـراف اأن ت�سطلـــع باجلهـود الطموحــة املحــددة فـــي املــــــواد )4( و )7( و )9( 

و)10( و )11( و )13( واأن تبلغ عنها ، باعتبارها م�ساهمات محددة وطنيا ت�سب فـي الت�سدي 

العاملي لتغري املناخ ، من اأجل حتقيق غر�ص هذا االتفاق املن�سو�ص عليه فـي املادة )2( . 

و�ستمثل جهود جميع االأطراف تقدما يحرز على مر الزمن ، على اأن تراعى فـيها احلاجة 

اإلى دعم البلدان النامية االأطراف فـي التنفـيذ الفعال لهذا االتفاق .
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املــادة ) 4 (

تهدف   ،  )2( املادة  فـي  املحدد  االأجل  الطويل  احلرارة  درجة  هدف  حتقيق  اأجل  من   -  1
وقـــت  اأقـــرب  فـي  الدفـيئة  غازات  انبعاثات  الرتفاع  عاملي  وقف  حتقيق  اإلى  االأطراف 
ممكن ، م�سلمة باأن وقف ارتفاع االنبعاثات �سيتطلب وقتا اأطول من البلدان النامية 
االأطراف ، واإلى اال�سطالع بتخفـي�سات �سريعة بعد ذلك وفقا الأف�سل املعارف العلمية 
املتاحة ، من اأجل حتقيق توازن بني االنبعاثات الب�سرية املن�ساأ من امل�سادر وعمليات 
اإزالتهـــا بوا�سطـــة البواليـــع فـــي الن�ســف الثاين مــن القـــرن ، علـــى اأ�ســـا�ص االإن�ســـاف 

وفـي �سياق التنمية امل�ستدامة واجلهود الرامية اإلى الق�ساء على الفقر .

2 - يعد كل طرف ويبلغ م�ساهمات متتالية محددة وطنيا يعتزم حتقيقها ويتعهدها . وت�سعى 
االأطراف اإلى اتخاذ تدابري تخفـيف محلية بهدف حتقيق اأهداف تلك امل�ساهمات .

3 - �ستمثل امل�ساهمة التالية املحددة وطنيا لكل طـــرف تقدمــا يتجاوز م�ساهمته الراهنة 
املحددة وطنيا و�ستج�سد اأعلى طموح ممكن له ، مبا يراعـــي م�سوؤولياتـــه امل�سرتكـــة واإن 

كانت متباينة وقدراته ، فـي �سوء الظروف الوطنية املختلفة .

اعتماد  طريق  عن  الريادي  دورها  اأداء  االأطراف  املتقدمة  البلدان  توا�سل  اأن  ينبغي   -  4
اأهـــداف مطلقـــة خلفـــ�ص االنبعاثـــات علـــى نطــاق االقت�ســاد . وينبغي للبلدان النامية 
التحول مع  ، وت�سجع على  بالتخفـيف  املتعلقة  اأن توا�سل حت�سني جهودها  االأطراف 
 ، اأو حتديدها علـــى نطـــاق االقت�ســـاد  اأهداف خلف�ص االنبعاثات  مرور الزمن �سوب 

فـي �سوء الظروف الوطنية املختلفة .

5 - يقدم الدعم اإلى البلدان النامية االأطراف من اأجل تنفـيذ هذه املادة ، وفقا للمواد )9( 
و )10( و )11( ، ت�سليما باأن تعزيز الدعم املقدم اإلى البلدان النامية االأطراف �سي�سمح 

ببلوغ م�ستوى اأعلى من الطموح فـي اإجراءاتها .

ا�سرتاتيجيات  تعد  اأن  النامية  ال�سغرية  اجلزرية  والدول  منوا  البلدان  الأقل  ميكن   -  6
 ، عنهـــا  تبلـــغ  واأن  الدفـيئـــة  غـــازات  انبعاثـــات  للتنمــية اخلفـي�سة  واإجراءات  وخططا 

مبا يراعي ظروفها اخلا�سة .

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1290(

اإجراءات للتكيف  الناجتة عما تتخذه االأطراف من  امل�سرتكة  7 - ميكن ملنافع التخفـيف 
و/اأو ما ت�سعه من خطط للتنويع االقت�سادي اأن ت�سهم فـي نتائج التخفـيف مبوجب 

هذه املادة .

8 - تقدم جميع االأطراف ، عند االإبالغ عن م�ساهماتها املحددة وطنيا ، املعلومات الالزمة 
للو�سوح وال�سفافـية والفهم وفقا للمقرر )1/م اأ - 21( واأي مقررات ذات �سلة ملوؤمتر 

االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق .

9 - يبلغ كل طرف عن م�ساهمة محددة وطنيا كل )5( خم�ص �سنوات وفقا للمقرر )1/م اأ -  21( واأي 
مقررات ذات �سلة ملوؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق ، 
مراعيا فـي ذلك نتائج عملية ا�ستخال�ص احل�سيلة العاملية امل�سار اإليها فـي املادة )14( .

االأطر  فـي  االتفاق  هذا  فـي  االأطراف  اجتماع  بو�سفه  العامل  االأطراف  موؤمتر  ينظر   -  10
الزمنية امل�سرتكة للم�ساهمات املحددة وطنيا فـي دورته االأولى .

رفع  بهدف  وطنيا  املحددة  القائمة  م�ساهمته  وقت  اأي  فـي  يعدل  اأن  لطرف  يجوز   -  11
العامل  االأطراف  موؤمتر  من  املعتمدة  لالإر�سادات  وفقا   ، فـيها  الطموح  م�ستوى 

بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق . 

تتعهده  عام  �سجل  فـي  االأطـــراف  عنها  تبلغ  التي  وطنيا  املحددة  امل�ساهمات  ت�سجل   -  12
االأمانة .

يرتبط  ما  احت�ساب  �سياق  وفـي   . وطنيــا  املحـــددة  م�ساهماتهـــا  االأطـــراف  حتت�ســـب   -  13
تعزز   ، لها  اإزالة  وعمليات  املن�ساأ  ب�سرية  انبعاثات  من  وطنيا  املحددة  مب�ساهماتها 
االأطراف ال�سالمة  البيئية وال�سفافـية والدقة واالكتمال وقابلية املقارنة واالت�ساق ، 
وتكفـــل جتنـــب احل�ســـاب املـــــزدوج ، وفقـــا لالإر�ســـادات املعتمــدة من موؤمتر االأطراف 

العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق .

14 - ينبغي لالأطراف ، فـي �سياق م�ساهماتها املحددة وطنيا ، اأن تراعي ، عند اإقرار وتنفـيذ 
ح�سب   ، اإزالتها  وعمليات  املن�ساأ  الب�سرية  باالنبعاثات  املت�سلة  التخفـيف  اإجراءات 
االقت�ساء ، االأ�ساليب واالإر�سادات القائمة مبوجب االتفاقية فـي �سوء اأحكام الفقرة 

)13( من هذه املادة .
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اقت�ساداتها  تكون  التي  االأطراف  �سواغل  االتفاق  هذا  تنفـيذ  فـي  االأطراف  تراعي   -  15
االأكرث تعر�سا لتاأثريات تدابري الت�سدي ، ال�سيما البلدان النامية االأطراف .

16 - تخطر االأطراف - مبا فـيها منظمات التكامل االقت�سادي االإقليمي ودولها االأع�ساء - 
هذه  من   )2( الفقرة  مبوجب  جمتمعة  بالت�سرف  يق�سي  اتفاق  اإلى  تو�سلت  التي 
املادة ، االأمانـــة باأحكام ذلك االتفاق ، مبا فـي ذلك م�ستوى االنبعاثات املخ�س�ص لكل 
طرف فـي الفرتة الزمنية ذات ال�سلة ، عند اإبالغها عن م�ساهماتها املحددة وطنيا . 

وتبلغ االأمانة بدورها اأطراف االتفاقية واملوقعني عليها باأحكام ذلك االتفاق .

17 - يكون كل طرف فـي ذلك االتفاق م�سوؤوال عن م�ستوى انبعاثاته املحدد فـي االتفاق 
وامل�سار اإليه فـي الفقرة )16( مـــن هـــذه املــادة وفقا للفقرتني )13( و )14( من هذه 

املادة وللمادتني )13( و )15( .

اإطار منظمة للتكامل االقت�سادي االإقليمي هي  اإذا ت�سرفت االأطراف جمتمعة فـي   - 18
نف�سها طرف فـي هذا االتفاق ، وبالت�سامن معها ، فاإن كل دولة ع�سو فـي منظمة 
التكامل االقت�سادي االإقليمي تلك تكون م�سوؤولة مبفردها وبالت�سامن مع منظمة 
التكامل االقت�سادي االإقليمي عن م�ستوى انبعاثاتها املن�سو�ص عليــه فـــي االتفـــاق 
املبلغ عنه مبوجب الفقرة )16( من هذه املادة وفقا للفقرتني )13( و )14( من هذه 

املادة وللمادتني )13( و )15( .

19 - ينبغي اأن ت�سعى جميع االأطراف اإلى و�سع ا�سرتاتيجيات اإمنائية خفـي�سة انبعاثات 
غـــازات الدفـيئـــة وطويلـــة االأجـــل واالإبالغ عنــهــا ، وا�سعـــة فــــي اعتبارهـــا املادة )2(

ومراعية م�سوؤولياتها امل�سرتكة واإن كانت متباينـــة وقـــدرات كـــل منهـــا ، فـي �ســـوء 
الظـــروف الوطنية املختلفة .

املــادة ) 5 (

1 - ينبغي اأن تتخذ االأطراف اإجراءات ترمي ، ح�سب االقت�ساء ، اإلى �سون وتعزيز بواليع 
وخزانات غازات الدفـيئة وفق ما ي�سار اإليه فـي الفقرة 1 )د( من املادة )4( من االتفاقية 

ومبا ي�سمل الغابات .
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2 - ت�سجع االأطراف على اتخاذ اإجراءات ترمي بو�سائل من بينها املدفوعات القائمة على 
واملقررات  االإر�سادات  فـي  عليه  املن�سو�ص  القائم  االإطار  ودعم  تنفـيذ  اإلى   ، النتائج 
ال�سيا�ساتية  النهج   : ب�ساأن  االتفاقية  مبوجب  عليها  االتفـــاق  �سبــق  التي  ال�سلة  ذات 
واملحفزات االإيجابية لالأن�سطة املتعلقة بخف�ص االنبعاثات الناجمة عن اإزالة الغابات 
الكربونية  املخزونات  وتعزيز  امل�ستدامة  واإدارتهــا  الغابـــات  حفـــظ  ودور   ، وتدهورهـــا 
التخفـيف  نهج  قبيل  من  البديلة  ال�سيا�ساتية  والنهج   ، النامية  البلدان  فـي  للغابات 
والتكيف امل�سرتكة لالإدارة ال�سليمة وامل�ستدامة للغابات ، مع اإعادة تاأكيد اأهمية حتفـيز 

املنافع غري الكربونية املرتبطة بهذه النهج ، ح�سب االقت�ساء .

املــادة ) 6 (

تنفــــيذ  فـــــي  طوعـــي  تعـــاون  اإلـــى  ال�سعي  االأطراف  بع�ص  تختار  باأن  االأطراف  ت�سلم   -  1
املتعلقة  اإجراءاتها  اأعلى من الطموح فـي  م�ساهماتها املحددة وطنيا الإتاحة م�ستوى 

بالتخفـيف والتكيف وتعزيز التنمية امل�ستدامة وال�سالمة البيئية .

2 - تعزز االأطراف عند امل�ساركة على اأ�سا�ص طوعي فـي نهج تعاونية تنطوي على ا�ستخدام 
نتائج تخفـيف منقولة دوليا فـي الوفاء مب�ساهماتها املحددة وطنيا ، التنمية امل�ستدامة 
وتكفل ال�سالمة البيئية وال�سفافـية ، مبا فـي ذلك على �سعيد احلكم ، وتطبق محا�سبة 
محكمة لكفالة جملة اأمور منها جتنب احل�ساب املزدوج ، متا�سيا مع االإر�سادات املعتمدة 

فـي موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق باري�ص .

3 -  يكـــون ا�ستخـــدام نتائـــج التخفـيف املنقولة دوليا فـي حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا 
مبوجب هذا االتفاق طوعيا ومرخ�سا به من االأطراف امل�ساركة .

4 - تن�ساأ مبوجب هذا االتفاق اآلية للم�ساهمة فـي تخفـيف انبعاثات غازات الدفـيئة ودعم 
اجتماع  بو�سفه  العامل  االأطراف  وتوجيه موؤمتر  ل�سلطة  امل�ستدامة تخ�سع  التنمية 
االأطراف فـي هذا االتفاق ، لت�ستخدمها االأطراف على اأ�سا�ص طوعي ، وت�سرف عليها 
هيئـــة يعينهـــا موؤمتـــر االأطـــراف العامــل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق ، 

وتهدف اإلى ما يلي : 
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امل�ستدامـــة  التنميـــة  انبعاثــــات غــــازات الدفـيئــــة وتوطيـــد  اأ - تعزيــز التخفـيف مـــن   
فـي الوقت ذاته ،

جانب  من  لها  املرخ�ص  واخلا�سة  العامــة  الكيانــات  م�ساركـــة  وتي�ســـري  وحتفـيز   - ب 
االأطراف فـي التخفـيف من انبعاثات غازات الدفـيئة ،

ج - وامل�ساهمة فـي خف�ص م�ستويات انبعاثات الطرف امل�سيف ، الذي �سي�ستفـيد من 
اأن�سطة تخفـيف تنتج عنها تخفي�سات لالنبعاثات ميكن اأن ي�ستخدمها طرف اآخر 

للوفاء مب�ساهمته املحددة وطنيا ،

 د - وحتقيق تخفـيف عام لالنبعاثات العاملية .

5 - ال ت�ستخـــدم تخفـيـــ�سات االنبعاثــات الناجتة عن االآلية امل�ســار اإليهـــا فـي الفقـــرة )4( 
مـــن هـــذه املادة فــــي اإثبـــات حتقيـــــق الطـــرف امل�سيـــف م�ساهمـــته املحـــددة وطنيـــا اإذا 

ما ا�ستخدمها طرف اآخر فـي اإثبات حتقيق م�ساهمته املحددة وطنيا . 

6 - يكفل موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق اأن ي�ستخدم 
ن�سيـــبا مـــن العوائـــد املتاأتـــية مــن االأن�سطة امل�سطلع بها فـي اإطار االآلية امل�سار اإليها 
الناميــة  البلــدان  االإدارية ومل�ساعــدة  النفقـات  املادة لتغطية  الفقرة )4( من هذه  فـي 
االأطراف القابلة للتاأثر بوجه خا�ص باالآثار ال�سارة لتغري املناخ على الوفاء بتكاليف 

التكيف .

7 - يعتمـــد موؤمتـــر االأطـــراف العامـــل بو�سفــه اجتمــاع االأطراف فـي هذا االتفاق قواعد 
وطرائق واإجراءات االآلية امل�سار اإليها فـي الفقرة )4( من هذه املادة فـي دورته االأولى .

8 - تقر االأطراف باأهمية اإتاحة نهج غري �سوقية متكاملة و�سمولية ومتوازنة لالأطراف 
مل�ساعدتها فـي تنفـيذ م�ساهماتها املحددة وطنيا ، فـي �سياق التنمية امل�ستدامة والق�ساء 
اأمور التخفـيف والتكيف  على الفقر ، على نحو من�سق وفعال ، مبا ي�سمل فـي جملة 
والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ، ح�سب االقت�ساء . وتهدف هـــذه النهـــج 

اإلـــى ما يلي :

 اأ - تعزيز م�ستوى الطموح فـي جمايل التخفـيف والتكيف ،

ب - وتعزيز م�ساركة القطاعني العام واخلا�ص فـي تنفـيذ امل�ساهمات املحددة وطنيا ،

ج - واإتاحة فر�ص للتن�سيق بني مختلف االأدوات والرتتيبات املوؤ�س�سية ذات ال�سلة .
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9 - يحدد مبوجب هذا االتفاق اإطار للنهج غري ال�سوقية اإزاء التنمية امل�ستدامة من اأجل 
تعزيز النهج غري ال�سوقية امل�سار اإليها فـي الفقرة )8( من هذه املادة .

املــادة ) 7 (

1 - ت�سع االأطراف مبوجب هذا االتفاق الهدف العاملي املتعلق بالتكيف واملتمثل فـي تعزيز 
القدرة على التكيف وتوطيد القدرة على التحمل واحلد من قابلية التاأثر بتغري املناخ ، 
بغيـــــة امل�ساهمـــة فــــي التنميـــة امل�ستدامـــة وكفالـــــة ا�ستجابـــــة مالئمـــة ب�ســاأن التكيــف 

فـي �سياق هدف درجة احلرارة امل�سار اإليه فـي املادة )2( .

2 - تقر االأطراف باأن التكيف ي�سكل حتديا عامليا يواجهه اجلميع وله اأبعاد محلية ودون 
وطنية ووطنية واإقليمية ودولية ، واأنه عن�سر اأ�سا�سي فـي اال�ستجابة العاملية الطويلة 
والنظم  العي�ص  و�سبل  الب�سر  حلماية  فـيها  رئي�سيــة  وم�ساهمــة  املنـــاخ  لتغيـــر  االأجـــل 
االإيكولوجية اآخذة فـي اعتبارها االحتياجات امللحة والفورية للبلدان النامية االأطراف 

القابلة للتاأثر بوجه خا�ص باالآثار ال�سارة لتغري املناخ .

التي  االأطــراف وفقــا للطرائــق  النامية  البلدان  التي تبذلها  التكيف  3 - يعرتف بجهود 
يعتمدها موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق فـي دورته 

االأولى .

4 - تقر االأطراف باأن هناك حاليا حاجة ما�سة اإلى التكيف وباأن من �ساأن بلوغ م�ستويات 
اأعلى من التخفـيف اأن يقل�ص احلاجة اإلى جهود تكيف اإ�سافـية واأن تزايد احتياجات 

التكيف ميكن اأن ينطوي على تزايد تكاليف التكيف .

يراعي  التوجيه  قطري  نهجا  تتبع  اأن  ينبغي  التكيف  اإجراءات  باأن  االأطراف  ت�سلم   -  5
الق�سايا اجلن�سانية ويقوم على امل�ساركة ويت�سم بال�سفافـية الكاملة ، ويراعي الفئات 
واملجتمعات املحلية والنظم االإيكولوجية القابلة للتاأثر ، وينبغي اأن ي�ستند اإلى اأف�سل 
ال�سعـــوب  ومعـــارف  التقليديـــة  املعــارف  اإلــى  االقت�ســاء  وعند  املتاحة  العلمية  النتائج 
االأ�سلية والنظم املعرفـية املحلية واأن ي�سرت�سد بها بغية اإدماج التكيف فـي ال�سيا�سات 

واالإجراءات االجتماعية - االقت�سادية والبيئية - ح�سب االقت�ساء .
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6 - تقر االأطراف باأهمية دعم جهود التكيف والتعاون الدويل املتعلق بها وباأهمية مراعاة 
احتياجات البلدان النامية االأطراف ، ال�سيما تلك القابلة للتاأثر بوجه خا�ص باالآثار 

ال�سارة لتغري املناخ .

7 - ينبغي اأن تعزز االأطراف تعاونها من اأجل تدعيم اإجراءات التكيف ، على نحو يراعي 
اإطار كانكون للتكيف ، مبا ي�سمل ما يلي :

 ، ، مبا ي�سمل  امل�ستفادة  املعلومات واملمار�سات اجليدة والتجارب والدرو�ص  تبادل  اأ - 
ح�ســب االقت�ساء ، اجلوانب املت�سلة بالعلم والتخطيط وال�سيا�سات والتنفـيذ فـي 

اإجراءات التكيف ، 

ب - وتعزيز الرتتيبات املوؤ�س�سية ، مبا فـيها ترتيبات االتفاقية التي تخدم هذا االتفاق ، 
لدعم توليف املعلومات واملعارف ذات ال�سلة ، وتقدمي الدعم واالإر�سادات التقنية 

لالأطراف ، 

املنهجية  واملراقبة  البحوث  ي�سمل  ، مبا  باملناخ  املتعلقة  العلمية  املعارف  وتعزيز   - ج 
للنظام املناخي ونظم االإنذار املبكر ، على نحو ي�سرت�سد به فـي اخلدمات املناخية 

وفـي اتخاذ القرار ، 

 ، الفعالــــة  التكيـــف  ممار�ســــات  حتديد  فـي  االأطراف  النامية  البلدان  وم�ساعدة   - د 
وجهود  الإجراءات  دعم  من  ويتلقى  يقدم  وما  واالأولويات   ، التكيف  واحتياجات 
التكيف ، وكذلك التحديات والثغرات بطريقة تت�سق وت�سجيع املمار�سات اجليدة ، 

هـ - وحت�سني فعالية اإجراءات التكيف ودميومتها . 

8 - ت�سجع املنظمات والوكاالت املتخ�س�سة لالأمم املتحدة على دعم جهود االأطراف لتنفـيذ 
االإجراءات امل�سار اإليها فـي الفقرة )7(من هذه املادة ، اآخذة فـي اعتبارها اأحكام الفقرة 

)5( من هذه املادة .

9 - ي�سارك كل طرف ، ح�سب االقت�ساء ، فـي عمليات تخطيط التكيف وتنفـيذ االإجراءات ، 
مبا فـي ذلك و�سع اأو تعزيز اخلطط و/اأو ال�سيا�سات و/اأو امل�ساهمات ذات ال�سلة ، التي 

قد ت�سمل ما يلي :

 اأ - تنفـيذ االإجراءات و/اأو التعهدات و/اأو اجلهود فـي جمال التكيف ،

ب - وعملية �سياغة وتنفـيذ خطط التكيف الوطنية ،
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 ج - وتقييم اآثار تغري املناخ وقابلية التاأثر به بغية و�سع اإجراءات ذات اأولوية محددة 
وطنيا ، مع مراعاة الفئات واالأماكن والنظم االإيكولوجية القابلة للتاأثر ،

د - ور�سد خطط و�سيا�سات وبرامج واإجراءات التكيف وتقييمها والتعلم منها ،

 ، التحمل  االإيكولوجية على  والنظم  االقت�سادية  النظم االجتماعية  وبناء قدرة   - هـ 
بو�سائل ت�سمل التنويع االقت�سادي واالإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية .

 ، دوريا  ويحدثه  التكيف  يقدم بالغا عن  اأن   ، االقت�ساء  ، ح�سب  لكل طرف  ينبغي   -  10
وميكن اأن ي�سمل هذا البالغ اأولوياته واحتياجاته فـي جمال التنفـيذ والدعم وخططه 

واإجراءاته ، دون الت�سبب فـي اأي عبء اإ�سافـي يقع على البلدان النامية االأطراف .

 ، املادة ويحدث دوريا  اإليه فـي الفقرة )10( من هذه  امل�سار  املتعلق بالتكيف  11 - يقدم البالغ 
ي�سمل  ، مبا  االقت�ساء  ، ح�سب  بها  اأو مقرتنا  اأخرى  وثائق  اأو  كعن�سر من بالغات 
اإليه فـي الفقرة  خطة تكيف وطنية و/اأو م�ساهمة محددة وطنيا وفق ما هو م�سار 

)2( من املادة )4( ، و/اأو بالغا وطنيا .

12 -  ي�سجل البالغ املتعلق بالتكيف ، امل�سار اإليه فـي الفقرة )10( من هذه املادة ، فـي �سجل 
عام تتعهده االأمانة .

13 - يقدم اإلى البلدان النامية االأطراف دعم دويل متوا�سل ومعزز لتنفـيذ الفقـــرات )7( 
و )9( و )10( و )11( من هذه املادة ، وفقا الأحكام املواد )9( و )10( و )11( .

14 - ترمي عملية ا�ستخال�ص احل�سيلة العاملية امل�سار اإليها فـي املادة )14( اإلى جملة اأمور ، 
منها ما يلي :

اأ - اإقرار جهود التكيف التي تبذلها البلدان النامية االأطراف ،

ب - وحت�سني تنفـيذ اإجراءات التكيف مع مراعاة البالغ املتعلق بالتكيــف املـــ�سار اإليــه 
فـي الفقرة )10( من هذه املادة .

ج - وا�ستعرا�ص مالءمة وفعالية التكيف والدعم املقدم من اأجل التكيف ،

د - وا�ستعرا�ص التقدم العام املحرز فـي حتقيق الهدف العاملي فـي جمال التكيف امل�سار 
اإليه فـي الفقرة )1( من هذه املادة .
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املــادة ) 8 (

1 - تعرتف االأطراف باأهمية جتنب اخل�سائر واالأ�سرار املرتبطة باالآثار ال�سارة لتغرياملناخ 
وتقليلها والت�سدي لها ، مبا فـي ذلك الظواهر اجلوية الق�سوى والظواهر البطيئة 

احلدوث ، ودور التنمية امل�ستدامة فـي احلد من مخاطر اخل�سائر واالأ�سرار .

2 - تخ�سع اآلية وار�سو الدولية املعنية باخل�سائر واالأ�سرار املرتبطة بتاأثريات تغري املناخ 
ل�سلطة موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق وتوجيهه 
اجتماع  بو�سفه  العامل  االأطراف  موؤمتر  يقرره  ملا  وفقا  وتوطيدها  تعزيزها  ويجوز 

االأطراف فـي هذا االتفاق .

3 - ينبغي لالأطراف اأن تعزز الفهم واالإجراءات والدعم ، بو�سائل منها اآلية وار�سو الدولية ، 
ح�ســــب االقت�ســاء ، علــى اأ�ســا�ص تعاونــي وتي�سيــري فـيمـــا يتعـــلق باخل�سائـــر واالأ�ســـرار 

املرتبطة باالآثار ال�سارة لتغري املناخ .

واالإجراءات  الفهم  تعزيز  اأجل  والتي�سري من  التعاون  ي�سمل  اأن  ، ميكن  وتبعا لذلك   -  4
والدعم املجاالت التالية :

  اأ - نظم االإنذار املبكر ،

 ب - واال�ستعداد للطوارئ ،

ج - والظواهر البطيئة احلدوث ، 

د - واحلوادث التي قد تنطوي على خ�سائر واأ�سرار دائمة وال رجعة فـيها ،

هـ - وتقييم املخاطر واإدارتها على نحو �سامل ،

 و - وت�سهيالت التاأمني �سد املخاطر ، وجتميع املخاطر املناخية ، وغري ذلك من حلول 
التاأمني ،

 ز - واخل�سائر غري االقت�سادية ،

ح - وقدرة املجتمعات املحلية و�سبل العي�ص والنظم االإيكولوجية على التحمل .

 ، االتفاق  مبوجب  القائمة  اخلبــراء  وفــرق  الهيئات  مع  الدولية  وار�سو  اآلية  تتعاون   -  5
وكذلك مع املنظمات وهيئات اخلرباء ذات ال�سلة خارج االتفاق .
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املــادة ) 9 (

1 - تقدم البلدان املتقدمة االأطراف موارد مالية مل�ساعدة البلدان النامية االأطراف فـي كل 
من التخفـيف والتكيف موا�سلة اللتزاماتها القائمة مبوجب االتفاقية .

2 - ت�سجع االأطراف االأخرى على تقدمي اأو موا�سلة تقدمي هذا الدعم طوعيا .

االأطراف ريادتها لتعبئة  املتقدمة  البلدان  اأن توا�سل  ، ينبغي  اإطار جهود عاملية  فـي   - 3
اإلى  االإ�سارة  ، مع  امل�سادر واالأدوات والقنوات  املناخي من طائفة وا�سعة من  التمويل 
الدور الهام لالأموال العامة ، من خالل جمموعة مختلفة من االإجراءات ، منها دعم 
االأطراف  النامية  البلدان  احتياجات  ومراعاة   ، التوجيه  القطرية  اال�سرتاتيجيات 
اجلهود  يتجاوز  تقدما  املناخي  للتمويل  التعبئة  هذه  ت�سكل  اأن  وينبغي   . واأولوياتها 

املبذولة �سابقا .

4 - ينبغي اأن تهدف اإتاحة موارد مالية مزيدة اإلى حتقيق توازن بني التكيف والتخفـيف ، 
مع مراعاة اال�سرتاتيجيات القطرية التوجيه ، واأولويات واحتياجات البلدان النامية 
االأطراف ، ال�سيما تلك القابلة للتاأثر بوجه خا�ص باالآثار ال�سارة لتغري املناخ ، وتعاين 
من قيود كبرية فـي القدرات ، من قبيل اأقل البلدان منوا والدول اجلزرية ال�سغرية 
النامية ، مع احلاجة اإلى موارد عامة وموارد مقدمة فـي �سكل منح من اأجل التكيف .

5 - تقدم البلدان املتقدمة االأطراف كل )2( �سنتني معلومات اإر�سادية كمية ونوعية تتعلق 
بالفقرتني )1( و )3( من هذه املادة ، ح�سب االقت�ساء ، مبا فـي ذلك ، ح�سب ما هو متاح ، 
النامية  البلدان  اإلى  يلــزم تقدميها  التــي  املتوقعـــة  العامـــة  املاليـــة  املـــوارد  م�ستويـــات 
االأطراف . وت�سجع االأطراف االأخرى التي تقدم املوارد على تقدمي هذه املعلومات كل 

)2( �سنتني على اأ�سا�ص طوعي . 

االعتبار  فـي   )14( املادة  فـي  اإليها  امل�سار  العاملية  احل�سيلة  ا�ستخال�ص  عملية  تاأخذ   -  6
االتفاق  هيئات  و/اأو  االأطراف  املتقدمة  البلدان  تقدمها  التي  ال�سلة  ذات  املعلومات 

ب�ساأن اجلهود املت�سلة بالتمويل املناخي .
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7 - تقدم البلدان املتقدمة االأطراف كل )2( �سنتني معلومات �سفافة ومت�سقة ب�ساأن الدعم 
اإلى البلدان النامية االأطراف واملعباأ عن طريق تدخالت عامة وفقا للطرائق  املقدم 
بو�سفه  العامل  االأطراف  موؤمتر  �سيعتمدها  التي  التوجيهية  واملبادئ  واالإجراءات 
اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق ، فـي دورته االأولى ، وفق ما تن�ص عليه الفقرة )13( 

من املادة )13( . وت�سجع االأطراف االأخرى على فعل ذلك .

8 - تكون االآلية املالية لالتفاقية ، مبا فـي ذلك كياناتها الت�سغيلية ، مبثابة االآلية املالية 
لهذا االتفاق .

9 - تهدف املوؤ�س�سات التي تخدم هذا االتفاق ، مبا فـيها الكيانات الت�سغيلية لالآلية املالية 
لالتفاقية اإلى �سمان فعالية احل�سول على املوارد املالية من خالل اإجراءات موافقة 
منوا  البلدان  اأقل  ال�سيما   ، االأطراف  النامية  البلدان  ا�ستعداد  دعم  وتعزيز  مب�سطة 
املناخية  وخططها  ا�سرتاتيجياتها  �سياق  فـي   ، النامية  ال�سغرية  اجلزرية  والدول 

الوطنية .

املــادة ) 10 (

1 - تتقا�سم االأطراف روؤية طويلة االأجل ب�ساأن اأهمية حتقيق هدف تطوير التكنولوجيا 
املناخ وخف�ص انبعاثات غازات  ونقلها حتقيقا تاما لتح�سني القدرة على حتمل تغري 

الدفـيئة .

2 - تعمل االأطراف ، اإدراكا منها الأهمية التكنولوجيا فـي تنفـيذ اإجراءات التخفـيف والتكيف 
فـي اإطار هذا االتفاق ، واعرتافا منها باجلهود املبذولة لن�سر التكنولوجيا وتعميمها ، 

على تعزيز العمل التعاوين املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها .

3 - تخدم اآلية التكنولوجيا املن�ساأة مبوجب االتفاقية هذا االتفاق .

4 - ين�ساأ مبوجب هذا االتفاق اإطار للتكنولوجيا من اأجل تقدمي اإر�سادات �ساملة لعمل اآلية 
التكنولوجيا  بتطوير  املتعلق  املعزز  العمل  وتي�سري  بتعزيز  يت�سل  فـيما  التكنولوجيا 
ونقلها لدعم تنفـيذ هذا االتفاق ، �سعيا اإلى حتقيق الروؤية الطويلة االأجل امل�سار اإليها 

فـي الفقرة )1( من هذه املادة .
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5 - يكت�سي ت�سريع االبتكار وت�سجيعه واإتاحته اأهمية حا�سمة فـي الت�سدي العاملي الفعال 
. ويدعم  امل�ستدامة  والتنمية  االقت�سادي  النمو  وتعزيز  املناخ  لتغري  االأجل  والطويل 
هذا اجلهد ، ح�سب االقت�ساء ، من جهات من بينها اآلية التكنولوجيا وبو�سائل مالية 
من جانب االآلية املالية لالتفاقية ، فـيما يت�سل بالنهج التعاونية للبحث والتطوير ، 
وتي�سري و�سول البلدان النامية االأطراف اإلى التكنولوجيا ، ال�سيما فـي املراحل االأولى 

للدورة التكنولوجية .

6 - يقدم الدعم اإلى البلدان النامية االأطراف ، مبا فـي ذلك الدعم املايل ، من اأجل تنفـيذ  
هذه املادة ، مبا فـي ذلك لتعزيز العمل التعاوين املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها 
فـي مختلف مراحل الدورة التكنولوجية ، بهدف حتقيق التوازن بني دعم التخفـيف 
والتكيــف . وتاأخــذ عمليــة ا�ستخال�ص احل�سيلة العاملية امل�سار اإليهــا فــــي املـــادة )14( 
فـي االعتبار املعلومات املتاحة ب�ساأن اجلهود املت�سلة بالدعم املقدم اإلى البلدان النامية 

االأطراف فـي جمال  تطوير التكنولوجيا ونقلها .

املــادة ) 11 (

النامية  البلدان  وقدرات  كفاءات  االتفاق  هذا  مبوجب  القدرات  بناء  يعزز  اأن  ينبغي   -  1
االأطراف ، ال �سيما البلدان االأقل قدرة ، من قبيل اأقل البلدان منوا والدول القابلة 
للتاأثر بوجه خا�ص باالآثار ال�سارة لتغري املناخ ، مثل الدول اجلزرية ال�سغرية النامية ، 
من اأجل اتخاذ اإجراءات فعالة اإزاء تغري املناخ ت�سمل ، فـي جملة اأمور ، تنفـيذ اإجراءات 
التكيف والتخفـيف ، وينبغي اأن يي�سر تطوير التكنولوجيا وتعميمها ون�سرها ، والو�ســـول 
 ، ال�سلة  ذات  العامة  والتوعية  والتدريب  التعليم  وجوانـب   ، املناخـــي  التمويـــل  اإلـــى 

وتقدمي املعلومات ب�سورة �سفافة ومنا�سبة ودقيقة من حيث التوقيت .

الوطنية  االحتياجات  اإلى  وم�ستندا   ، التوجيه  قطري  القدرات  بناء  يكون  اأن  ينبغي   -  2
النامية  للبلدان  بالن�سبة  خا�سة  لالأطراف  القطري  التحكم  يعزز  واأن   ، لها  وملبيا 
االأطراف ، مبا ي�سمل امل�ستوى الوطني ودون الوطني واملحلي . وينبغي اأن ي�سرت�سد 
بناء القدرات بالدرو�ص امل�ستفادة ، مبا فـي ذلك الدرو�ص امل�ستخل�سة من اأن�سطة بناء 
قائمــة  وتكراريـــة  فعالــــة  تكـــون عمليــة  اأن  وينبغـــي   ، االتفاقيـــة  اإطـــار  فــــي  القــدرات 

على امل�ساركة و�ساملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور اجلن�ساين .
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3 - ينبغي اأن تتعاون جميع االأطراف لتعزيز قدرة البلدان النامية االأطراف على تنفـيذ 
هذا االتفاق . وينبغي اأن تعزز البلدان املتقدمة االأطراف دعمها الإجراءات بناء القدرات 

فـي البلدان النامية االأطراف .

4 - تبلغ جميع االأطراف التي تعزز قدرة البلدان النامية االأطراف على تنفـيذ هذا االتفاق ، 
مبـــا فــــي ذلك مـــن خـــالل نهـــج اإقليميـــة وثنائية ومتعددة االأطراف ، ب�سورة منتظمة 
عن هذه االإجراءات اأو التدابري املتعلقة ببناء القدرات . وينبغي اأن تبلغ البلدان النامية 
االأطراف ب�سورة منتظمة عن التقدم املحرز فـي تنفـيذ خطط اأو �سيا�سات اأو اإجراءات 

اأو تدابري بناء القدرات تنفـيذا لهذا االتفاق .

هذا  تنفـيذ  لدعم  منا�سبة  موؤ�س�سية  ترتيبات  طريق  عن  القدرات  بناء  اأن�سطة  تعزز   -  5
خدمة  االتفاقية  مبوجب  املتخذة  املنا�سبة  املوؤ�س�سية  الرتتيبات  ي�سمل  مبا   ، االتفاق 
هذا  فـي  االأطراف  اجتماع  بو�سفه  العامل  االأطراف  موؤمتر  وينظر   . االتفاق  لهذا 
االتفاق فـي مقرر ب�ساأن الرتتيبات املوؤ�س�سية االأولية اخلا�سة ببناء القدرات ويعتمده 

فـي دورته االأولى .

املــادة ) 12 (

تتعاون االأطراف فـي اتخاذ التدابري الالزمة ، ح�سب االقت�ساء ، لتعزيز التعليم والتدريب 
والتوعية العامة وامل�ساركة العامة وو�سول اجلمهور اإلى املعلومات فـي جمال تغري املناخ ، 
م�سلمة باأهمية هذه اخلطوات فـيما يتعلق بتعزيز االإجراءات املتخذة فـي اإطار هذا االتفاق .

املــادة ) 13 (

1 - لبنـــاء الثقـــة واالئتمان املتبادلني وتعزيز فعالية التنفـيذ ، ين�ساأ مبوجب هذا االتفاق 
اإطار �سفافـية معزز لالإجراءات والدعم يت�سم مبرونة ذاتية تاأخذ فـي االعتبار اختالف 

قدرات االأطراف وي�ستند اإلى التجربة اجلماعية .

2 - يتيح اإطار ال�سفافـية املرونة فـي تنفـيذ اأحكام هذه املادة للبلدان النامية االأطراف التي 
حتتاج اإليها فـي �سوء قدراتها . وتتج�سد هذه املرونة فـي الطرائق واالإجراءات واملبادئ 

التوجيهية امل�سار اإليها فـي الفقرة )13( من هذه املادة .
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اإلى ترتيبات ال�سفافـية التي تن�ص عليها االتفاقية ويعززها ،  اإطار ال�سفافـية  3 - ي�ستند 
 ، النامية  ال�سغرية  اجلزرية  والدول  منوا  البلدان  الأقل  اخلا�سة  بالظروف  معرتفا 
 ، الوطنية  ال�سيادة  ، ويحرتم  وينفــذ علـــى نحـو تي�سريي وغري تدخلي وغري عقابي 

ويتجنب اإلقاء عبء ال لزوم له على االأطراف .

4 - ت�سكل ترتيبات ال�سفافـية التي تن�ص عليها االتفاقية ، مبا فـيها البالغات الوطنية ، 
واال�ستعرا�ص  والتقييم   ، ال�سنتني  لفرتة  املحدثة  والتقارير  ال�سنتني  فتـرة  وتقاريـــر 
الدوليان ، والت�ساور والتحليل الدوليان جزءا من التجربة امل�ستند اإليها لو�سع الطرائق 

واالإجراءات واملبادئ التوجيهية املن�سو�ص عليها فـي الفقرة )13( من هذه املادة .  

5 - الغر�ص من اإطار �سفافـية االإجراءات هو اإتاحة فهم وا�سح لالإجراءات املتعلقة بتغري 
املناخ فـي �سوء هدف االتفاقية املحدد فـي املادة )2( منها ، مبا فـي ذلك و�سوح وتتبع 
التقدم املحرز نحو حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا لفرادى االأطراف مبوجب املادة )4( 
املمار�سات  ي�سمل  مبا   ،  )7( املادة  مبوجب  االأطراف  تتخذها  التي  التكيف  واإجراءات 
اجليدة واالأولويات واالحتياجات والثغرات ، لال�سرت�ساد بها فـي ا�ستخال�ص احل�سيلة 

العاملية مبوجب املادة )14( .

6 - الغر�ص من اإطار �سفافـية الدعم هو اإتاحة الو�سوح ب�ساأن الدعم املقدم واملتلقى من 
فرادى االأطراف ذات ال�سلة فـي �سياق االإجراءات املتعلقة بتغري املناخ املتخذة مبوجب 
املواد )4( و )7( و )9( و )10( و )11( وقدر االإمكان اإتاحة �سورة عامة كاملة عن الدعم 
مبوجب  العاملية  احل�سيلة  ا�ستخال�ص  فـي  بها  لال�سرت�ساد   ، املقدم  االإجمايل  املايل 

املادة )14( .

7 - يقدم كل طرف بانتظام املعلومات التالية :

اأ - تقرير جرد وطني النبعاثات غازات الدفـيئة الب�سرية املن�ساأ من امل�سادر وعمليات 
اإزالتها بوا�سطة البواليع ، يعد با�ستعمال منهجيات املمار�سات اجليدة املقبولة لدى 
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملوافق عليها من موؤمتر االأطراف 

العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق ،

ب - املعلومـــات الالزمـــة لتتبع التقدم املحرز فـي تنفـيذ وحتقيق م�ساهمتها املحددة 
وطنيا مبوجب املادة )4( .
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8  - ينبغي اأن يقدم كل طرف اأي�سا معلومات تتعلق بتاأثريات تغري املناخ وبالتكيف مبوجب 
املادة )7( ، ح�سب االقت�ساء .

النامية  البلدان  اإلى  املقدم  الدعم  عن  معلومات  االأطراف  املتقدمة  البلدان  تقدم   -  9
االأطراف فـي جمال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مبوجب املواد )9( و )10( 

و )11( ، وينبغي لالأطراف االأخرى التي تقدم الدعم اأن تقدم هذه املعلومات .
الدعم الالزم واملتلقى فـي  اأن تقدم معلومات عن  النامية االأطراف  10 - ينبغي للبلدان 
جمال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات مبوجب املواد )9( و )10( و )11( .  

11 - تخ�سع املعلومـــات املقدمـــة مــن كـــل طــرف مبوجب الفقرتني )7( و )9( من هذه املادة 
ال�ستعرا�ص خرباء تقني وفقا للمقرر )1/م اأ - 21( . وت�سمل عملية اال�ستعرا�ص اأي�سا 
بالن�سبـــة للبلـــدان الناميـــة االأطــراف املحتاجة اإلى ذلك فـي �سوء قدراتها ، امل�ساعـــدة 
اإلى ذلك ي�سارك كل  فــــي حتديد االحتياجات فـي جمال بناء القدرات . وباالإ�سافة 
طرف فـي النظر بطريقة تي�سريية ومتعددة االأطراف فـي التقدم املحرز فـيما يخ�ص 
اجلهود املبذولة مبوجب املادة )9( ، وفـي تنفـيـــذ كـــل طرف مل�ساهمته املحددة وطنيا 

وحتقيقه لها .
الدعم  فـي  النظر  الفقرة على  التقنــــي مبوجب هذه  اخلبــراء  ا�ستعـــرا�ص  ينـــطوي   -  12
املقدم من الطرف ح�سب احلال وتنفـيذه وحتقيقه مل�ساهمته املحددة وطنيا . ويحدد 
اال�ستعرا�ص اأي�سا جماالت على الطرف اأن يح�سنها ، وي�ستمل على ا�ستعرا�ص الت�ساق 
املعلومات مع الطرائق واالإجراءات واملبادئ التوجيهية امل�سار اإليها فـي الفقرة )13(

من هذه املادة ، مع مراعاة املرونة املمنوحة للطرف مبوجب الفقرة )2( من هذه املادة . 
ويويل اال�ستعرا�ص اأهمية خا�سة للقــدرات الوطنيـــة والظـــروف اخلا�ســـة بكـــل بلـــد 

من البلدان النامية االأطراف .
13 - يعتــمد موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق ، فـي دورته 
اإلى اخلربة امل�ستمدة من الرتتيبات املت�سلة بال�سفافـية مبوجب  االأولى ، باال�ستناد 
 ، توجيهية م�سرتكة  واإجراءات ومبادئ  ، طرائق  املادة  اأحكام هذه  وبلورة  االتفاقية 

ح�سب االقت�ساء ، حر�سا على �سفافـية االإجراءات والدعم .
14 - يقدم الدعم اإلى البلدان النامية من اأجل تنفـيذ هذه املادة .

15 - يقدم الدعم اأي�سا لبناء القدرات املت�سلة بال�سفافـية للبلدان النامية االأطراف على 
اأ�سا�ص متوا�سل .
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املــادة ) 14 (

1 - ي�سطلع موؤمتـر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق دوريا بعملية 
ال�ستخال�ص ح�سيلة تنفـيذ هذا االتفاق لتقييم التقدم اجلماعي املحرز نحو حتقيق 
غر�ص هذا االتفاق واأهدافه الطويلة االأجل) امل�سار اإليها بعبارة " عملية ا�ستخال�ص 

احل�سيلة العاملية " (  .

       ويقوم بذلك بطريقة �ساملة وتي�سريية ، مع مراعاة م�سائل التخفـيف والتكيف وو�سائل 
التنفـيذ والدعم ، وفـي �سوء االإن�ساف واأف�سل املعارف العلمية املتاحة .

2 - ي�سطلع موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق باأول عملية 
له ال�ستخال�ص احل�سيلة العاملية فـي عام 2023م ثم كل )5( خم�ص �سنوات بعد ذلك 
ما مل يقرر موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق خالف ذلك .

وتعزيز  فـي حتديث  العاملية  احل�سيلة  ا�ستخال�ص  عملية  بنتائج  االأطراف  ت�سرت�سد   -  3
اإجراءاتها ودعمها على نحو محدد وطنيا ، وفقا لالأحكام ذات ال�سلة من هذا االتفاق ، 

وكذلك فـي تعزيز التعاون الدويل املتعلق باالإجراءات املناخية .

املــادة ) 15 (

1 - تن�ساأ مبوجب هذا االتفاق اآلية لتي�سري تنفـيذ اأحكام هذا االتفاق وتعزيز االمتثال له .

2 - تتاألف االآلية امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة من جلنة ت�سم خرباء ، وتكون 
. وتويل  اتهاميــة وغيـــر عقابيـــة  �سفافة وغري  ذات طبيعة تي�سريية وتعمل بطريقة 

اللجنة اهتماما خا�سا للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه .

العامل  االأطراف  يعتمدها موؤمتر  التي  واالإجراءات  الطرائق  اللجنة مبوجب  تعمل   -  3
بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق فـي دورته االأولى وتقدم اإليه تقارير �سنوية .

املــادة ) 16 (

1 - يعمل موؤمتر االأطراف ، وهو الهيئة العليا لالتفاقية ، بو�سفه اجتماع االأطراف فـي 
هذا االتفاق .

ي�ساركوا ب�سفة  اأن  االتفاق  فـــي هذا  االأطـــراف  االتفاقية غري  فـي  يجـــوز لالأطـــراف   -  2
مراقبني فــــي اأعمال اأي دورة مـــن دورات موؤمتـــر االأطــراف العامــل بو�سفـــه اجتماع 
االأطراف فـي هذا  االتفاق . وعندما يعمل موؤمتر االأطراف بو�سفــه اجتمـــاع االأطراف 
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فـي هذا االتفاق ، يكون اتخاذ القرارات مبوجب هذا االتفاق وقفا على اأع�سائه الذين 
هم اأطراف فـي هذا االتفاق .

3 - عندما يعمل موؤمتر االأطراف بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق ، ي�ستعا�ص عن 
اأع�ساء مكتب موؤمتر االأطراف ميثل طرفا فـي االتفاقية ال يكون فـي  اأن ع�سوا من 
اإ�سافـي تنتخبه االأطراف فـي هذا االتفاق  ذلك الوقت طرفا فـي هذا االتفاق بع�سو 

من بينها .

4 - يبقي موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق تنفـيذ هذا 
االتفاق قيد اال�ستعرا�ص املنتظم ويتخذ ، فـي حدود واليته ، القرارات الالزمة لتعزيز 
تنفـيذه تنفـيذا فعليا . ويوؤدي املهام امل�سندة اإليه مبوجب هذا االتفاق فـيقوم مبا يلي :

  اأ - اإن�ساء ما يعترب �سروريا من الهيئات الفرعية لتنفـيذ هذا االتفاق ، 

ب - وممار�سة ما قد يقت�سيه تنفـيذ هذا االتفاق من مهام اأخرى .  

مبوجب  املنطبقة  املالية  واالإجراءات  االأطراف  ملوؤمتر  الداخلي  النظام  اأحكام  تطبق   -  5
يخالف  ما  با�ستثناء   ، االتفاق  هذا  اإطار  فـي  تعديله  يلزم  ما  تعديل  مع   ، االتفاقية 
ذلك من االأمور التي يقررها بتوافق االآراء موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع 

االأطراف فـي هذا االتفاق .

6 - تدعو االأمانة اإلى عقد الدورة االأولى ملوؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف 
فـي هذا االتفاق باالقرتان مع الدورة االأولى ملوؤمتر االأطراف املقرر عقدها بعد تاريخ 
بدء نفاذ هذا االتفاق . وتعقد الدورات العادية الالحقة ملوؤمتر االأطراف العامل بو�سفه 
اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق باالقرتان مع الدورات العادية ملوؤمتــر االأطـــراف ، 
ما مل يقرر موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق خالف 

ذلك .

هذا  فـي  االأطراف  اجتماع  بو�سفه  العامل  االأطراف  ملوؤمتر  ا�ستثنائية  دورات  تعقد   -  7
االتفاق فـي االأوقات التي يعتربها موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف 
فـي هذا االتفاق �سرورية ، اأو بناء على طلب مكتوب من اأي طرف ، �سريطة اأن يحظى 
تاريخ  اأ�سهر من  �ستة   )6( فـي غ�سون  االأطراف  ثلث  يقل عن  بتاأييد ال  الطلب  هذا 

اإر�سال االأمانة هــذا الطلب اإلى االأطراف .
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8 - ميكن لالأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�س�سة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ف�سال 
اأن يكونوا   ، املراقبني لديها غري االأطراف فـي االتفاقية  اأو  اأي دولة ع�سو فـيها  عن 
ممثلني ب�سفة مراقب فـي دورات موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف 
فـي هذا االتفاق . ويجوز قبول ح�سور اأي هيئة اأو وكالة ، �سواء كانت وطنية اأو دولية ، 
حكوميـــة اأو غري حكومية ، ذات اخت�سا�ص فـي امل�سائل امل�سمولة باالتفاق ، وتكون قد 
االأطراف  اأن تكون ممثلة ب�سفة مراقب فـي دورة ملوؤمتر  االأمانة برغبتها فـي  اأبلغت 
ثلث  ذلك  على  يعرت�ص  مل  ما   ، االتفاق  هذا  فـي  االأطراف  اجتماع  بو�سفه  العامل 
االأطراف احلا�سرة على االأقل . ويخ�سع قبول املراقبني وم�ساركتهم الأحكام النظام 

الداخلي امل�سار اإليها فـي الفقرة )5( من هذه املادة .

املــادة ) 17 (

1 - تعمل االأمانة املن�ساأة مبوجب املادة )8( من االتفاقية ب�سفتها اأمانة هذا االتفاق .

2 - تطبق على هذا االتفاق ، مع تعديل ما يلزم تعديله ، اأحكام الفقرة )2( من املادة )8( 
من االتفاقية ب�ساأن وظائف االأمانة ، واأحكام الفقرة )3( من املادة )8 ( من االتفاقية 
ب�ساأن الرتتيبات املو�سوعة الأداء االأمانة مهامها . ومتار�ص االأمانة باالإ�سافة اإلى ذلك 
اإليها موؤمتر االأطراف  التي ي�سندها  اإليها مبوجب هذا االتفاق واملهام  امل�سندة  املهام 

العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق .

املــادة ) 18 (

للتنفـيذ  الفرعية  والهيئة  والتكنولوجية  العلمية  للم�سورة  الفرعية  الهيئة  تعمل   -  1
املن�ساأتان مبوجب املادتني )9( و )10( من االتفاقية ب�سفتهما ، على التوايل ، الهيئة 
بهذا  للتنفـيذ اخلا�ستني  الفرعية  والهيئة  والتكنولوجية  العلمية  للم�سورة  الفرعية 
 ، الهيئتني على هذا االتفاق  باأداء هاتني  املتعلقة  اأحكـام االتفاقية  . وتطبــق  االتفــاق 
مع تعديل ما يلزم تعديلــه . وتعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للم�سورة العلمية 
مع  باالقرتان  االتفاق  بهذا  اخلا�ستني  للتنفـــيذ  الفرعيـــة  والهيئـــة  والتكنولوجيـــة 
اجتماعات الهيئة الفرعية للم�سورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفـيذ 

اخلا�ستني باالتفاقية على التوايل .
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2 - يجوز لالأطراف فـي االتفاقية التي لي�ست اأطرافا فـي هذا االتفاق اأن ت�سارك ب�سفة 
مراقب فـي اأعمال اأي دورة من دورات الهيئتني الفرعيتني . وعندما تعمل الهيئتان 
اتخـــاذ  يكـــون   ، االتفاق  بهذا  اخلا�ستني  الفرعيتني  الهيئتني  ب�سفتهما  الفرعيتان 

القرارات مبوجب هذا االتفاق وقفا على اأطرافه .
3 - عندما متار�ص الهيئتان الفرعيتان املن�ساأتان مبوجب املادتني )9( و )10( من االتفاقية 
مهامهما بخ�سو�ص امل�سائل املتعلقة بهذا االتفاق ، ي�ستعا�ص عن اأي ع�سو من اأع�ساء 
مكتبي هاتني الهيئتني الفرعيتني ميثل طرفا فـي االتفاقية ال يكون فـي ذلك الوقت 

طرفا فـي هذا االتفاق بع�سو اإ�سافـي تنتخبه االأطراف فـي هذا االتفاق من بينها .
املــادة ) 19 (

1 - يخدم هذا االتفاق الهيئات الفرعية اأو غريها من الرتتيبات املوؤ�س�سية املن�ساأة مبوجب 
االتفاقية اأو فـي اإطارها ، بخالف تلك امل�سار اإليها فـي هذا االتفاق بناء على قرار يتخذه 
موؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق . ويحدد موؤمتر 
االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق املهام التي �ست�سطلع بها 

هذه الهيئات الفرعية اأو الرتتيبات .
2 - يجوز ملوؤمتر االأطراف العامل بو�سفه اجتماع االأطراف فـي هذا االتفاق اأن يقدم مزيدا 

من االإر�سادات لهذه الهيئات الفرعية والرتتيبات املوؤ�س�سية .
املــادة ) 20 (

1 - يفتح باب توقيع هذا االتفاق ويخ�سع لت�سديق اأو قبول اأو موافقة الدول ومنظمات 
التكامل االقت�سادي االإقليمي االأطراف فـي االتفاقية . ويفتح باب توقيع االتفاق فـي 
مقر االأمم املتحدة بنيويورك فـي الفرتة من 22 ني�سان / ابريل 2016م اإلى 21 ني�سان / 
ابريل 2017م . ويفتح بعد ذلك باب االن�سمام اإلى هذا االتفاق اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ اإقفال باب توقيعه . وتودع �سكوك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام 

لدى الوديع .
2 - اأي منظمة تكامل اقت�سادي اإقليمي ت�سبح طرفا فـي هذا االتفاق دون اأن يكون اأي من 
 . االتفاق  هذا  على  املرتتبة  االلتزامات  بكل  تتقيد  فـيه  طرفا  فـيها  االأع�ساء  الدول 
وفـي حالة منظمات التكامل االقت�سادي االإقليمي التي يكون ع�سو واحد اأو اأكرث من 
دولها االأع�ساء طرفا فـي هذا االتفاق ، تقرر املنظمة ودولها االأع�ساء م�سوؤوليات كل 
منها عن اأداء التزاماتها مبوجب هذا االتفاق . وفـي هذه احلاالت ، ال يحق للمنظمة 

والدول االأع�ساء اأن متار�ص فـي وقت واحد حقوقا مبوجب هذا االتفاق .
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اأو  قبولها  اأو  ت�سديقها  �سكوك  فـي   ، االإقليمي  االقت�سادي  التكامل  منظمات  تعلن   -  3
هذا  يحكمها  التي  بامل�سائل  يتعلق  فـيما  اخت�سا�سها  مدى   ، ان�سمامها  اأو  موافقتها 
باأي   ، االأطراف  بدوره  الذي يخطر   ، الوديع  اأي�سا  املنظمات  هذه  وتخطر   . االتفاق 

تعديل جوهري ملدى اخت�سا�سها .

املــادة ) 21 (

1 - يبداأ نفاذ هذا االتفاق فـي اليوم )30( الثالثني من تاريخ قيام ما ال يقل عن )55( 
خم�سة وخم�سني طرفا مـن االأطـــراف فــــي االتفاقيـــة ، يعـــزى اإليهـــا فـــي املجمــوع مــا 
ال يقل عن )55٪( خم�سة وخم�سني فـي املائة من اإجمايل االنبعاثات العاملية من غازات 

الدفـيئة ، باإيداع �سكوك ت�سديقها اأو قبولها اأو موافقتها اأو ان�سمامها .

2 - لالأغرا�ص املحدودة للفقرة )1( من هذه املادة فقط ، يعني م�سطلح " اإجمايل االنبعاثات 
العاملية من غازات الدفـيئة " اأحدث الكميات املبلغة فـي تاريخ اعتماد هذا االتفاق من 

جانب االأطراف فـي االتفاقية اأو قبل هذا التاريخ .

3 - يبداأ نفاذ االتفاق ، بالن�سبة لكل دولة اأو منظمة تكامل اقت�سادي اإقليمي ت�سدق على 
النفاذ  بدء  ب�سروط  الوفاء  بعد  اإليه  تن�سم  اأو  عليه  توافق  اأو  تقبله  اأو  االتفاق  هذا 
املحددة فـي الفقرة )1( من هذه املادة ، فـي اليوم )30( الثالثني من تاريخ اإيداع هذه 
الدولــة اأو منظــمة التكامـــل االقتـــ�سادي االإقليمـــي هـــذه ل�ســـك ت�ســـديقها اأو قبولها 

اأو موافقتها اأو ان�سمامها .

4 - الأغرا�ص الفقرة )1( من هذه املادة ، ال يعد اأي �سك تودعه منظمة تكامل اقت�سادي 
اإقليمي اإ�سافة لل�سكوك املودعة من جانب دولها االأع�ساء .

املــادة ) 22 (

التعديــــالت  املـــادة )15( مـــن االتفاقيـــة ب�ســـاأن اعتمــــاد  اأحكـــام  تطبــق علـى هـــذا االتفـــاق 
على االتفاقية مع تعديل ما يلزم تعديله .

املــادة ) 23 (

1 - تطبق على هذا االتفاق ، مع تعديل ما يلزم تعديله ، اأحكام املادة )16( من االتفاقية 
املتعلقة باعتماد مرفقات االتفاقية وتعديلها .
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2 - ت�سكل مرفقات هذا االتفاق جزءا ال يتجزاأ منه ، وت�سكل اأي اإ�سارة اإلى هذا االتفاق اإ�سارة 
فـي ذات الوقت اإلى اأي من مرفقاته ، ما مل ين�ص �سراحة على غري ذلك . وتقت�سر 
هذه املرفقات على القوائم واال�ستمارات واأي مادة اأخرى ذات طابع و�سفـي لها �سبغة 

علمية اأو تقنية اأو اإجرائية اأو اإدارية .
املــادة ) 24 (

تطبق على هذا االتفاق ، مع تعديل ما يلزم تعديله ، اأحكام املادة )14( من االتفاقية ب�ساأن 
ت�سوية املنازعات .

املــادة ) 25 (
1 - يكون لكل طرف �سوت واحد ، با�ستثناء ما هو من�سو�ص عليه فـي الفقرة )2( من هذه املادة .
2 - متار�ص منظمات التكامل االقت�سادي االإقليمي ، فـي امل�سائل الداخلة فـي اخت�سا�سها ، 
حقها فـي الت�سويت بعدد من االأ�سوات م�ساو لعدد دولها االأع�ساء التي هي اأطراف 
فـي هذا االتفاق . وال متار�ص هذه املنظمة حقها فـي الت�سويت اإذا مار�ست اأي دولة من 

دولها االأع�ساء حقها ، والعك�ص بالعك�ص . 
املــادة ) 26 (
يكون االأمني العام للأمم املتحدة وديع هذا االتفاق .

املــادة ) 27 (
ال يجوز اإبداء حتفظات على هذا االتفاق .

املــادة ) 28 (
1 - يجوز الأي طرف اأن ين�سحب من هذا االتفاق فـي اأي وقت بعد م�سي )3( ثلث �سنوات 
من تاريخ بدء نفاذ االتفاق بالن�سبة اإلى ذلك الطرف باإر�سال اإخطار كتابي اإلى الوديع .
2 - يبداأ نفاذ اأي ان�سحاب من هذا القبيل عند انق�ساء �سنة واحدة من تاريخ تلقي الوديع 

للإخطار باالن�سحاب اأو فـي اأي تاريخ الحق يحدد فـي االإخطار باالن�سحاب .
3 - اأي طرف ين�سحب من االتفاقية يعترب من�سحبا اأي�سا من هذا االتفاق .

املــادة ) 29 (
واالإنكليزية  االإ�سبانية  ن�سو�سه  احلجية  فـي  تت�ساوى  الذي   ، االتفاق  هذا  اأ�سل  يودع 

والرو�سية وال�سينية والعربية والفرن�سية ، لدى االأمني العام للأمم املتحدة .
حرر فـي باري�ص فـي اليوم الثاين ع�سر من كانون االأول / دي�سمرب من �سنة األفـني وخم�سة ع�سر .

واإثباتا ملا تقدم قام  املوقعون اأدناه ، املفو�سون طبقا للأ�سول ، بتوقيع هذا االتفاق .
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/29

بتعيين اأع�سـاء اللجنـة العمانيــة لحقـوق الإن�سـان

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 124/ 2008 باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد 

اخت�سا�ساتها ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعيــــن الآتيـــة اأ�سماوؤهم ، ب�سفتهم ممثليـــن عـــن الجهات المن�سو�ص عليهــا فـي املــادة )1( 

من الملحق المرفق بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 124/ 2008 الم�سار اإليه ، اأع�ساء فـي اللجنة 

العمانية لحقوق الإن�سان ، وذلك على النحو الآتي :

- المكرم ال�سيخ / عبداللـه بن �سوين بن عامر الحو�سني                     رئي�ســــــــــــــــــــــــــــــا 

- الدكتـــــور/ �سليمـــــــــان بــــــن حمــــــــد بن �سيـــــــــف العلــــــــــوي                    نائبا للرئي�ص 

- خالـــــــــــــــــــــد بن يحيـــــــــــــــــى بــــــن محمــــــــــــــــــــــــــد الفرعـــــــــــــي 

- الدكـتور ال�سيـــخ / �سهــاب بن اأحمــــد بـــن علـــي الجابـري

- �سعيـــــــــــــــــد بـــــــن �سالـــــــــــــــــــــم بـــــــن ال�سيــــــــن النعمانــــــــــــــــــــي

- محمــــــــــــــــــــــد بــــن اأحمــــــــــــــــــد بـــــن محمــــــــــــــــد الرواحــــــــــــي
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- �سليمــــــــــــان بـــــــن عبـــــــداللــــــــــه بـــــن �سعيــــــــــــــد الوهيبــــــــــــــي

- لبيبـــــــــــــــــــــــة بنت محمـــــــــــــــــد بـــن حمـــــــــــــــــــــد المعوليـــــــــــــــــة

- اأحمـــــــــــــــد بـــــــن عبداللـــــــــــــه بـــــن محــــــــــــ�سن ال�سنفــــــــــــــــري

- عايــــــــــــــــــــــــدة بنـــت �سامـــــــــــــــ�ص بــــــن زايــــــــــــد الها�سميـــــــــــــــــة

- ميمونــــــــــــــــة بنت �سعيـــــــــــــــد بن را�ســـــــــــــــــــد ال�سليمانيــــــــــــــــة

- يا�ســــــــــــــــــــــر بــــــن �سعيــــــــــــــــــد بــــــن حمــــــــــــــدان الذهلـــــــــــــــــــــي

- هــــــــــــــالل بـــــــــن �سعيــــــــــــــد بــــــــــن حمـــــــــــــــــــد ال�سيذانـــــــــــــــــــي

- حمــــــــــــــــــــــود بن �سالـــــــــــــــم بــــــن عبدالـلــــــــــــــه ال�سنيــــــــــــــــــدي

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 18 مـن �سعبــــــــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 24 مـن ابريــــــــل �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/30

بتعيــني �سفيــر غيــر مقيــم

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

يعني ال�سفري ال�سيخ الدكتــور غــازي بـن �سعيــد بــن عبـداللـه البحــر الــروا�س ، �سفرينـــا لـدى 

جمهورية فرن�سا ، ليكــون �سفيـرا لنـــا فـــوق العــادة ، ومفو�سا غري مقيــم لــدى جمهوريــة 

الربتغــال .

�ملــادة �لثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 18 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

�ملـو�فــــق : 24 مـن �بريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2019/31

باإن�ســاء محكمــة ابتدائيـة فـي واليــة العامــرات

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

تن�ساأ محكمة ابتدائية فـي ولية العامرات .

ويحدد مقر ونطاق اخت�سا�س املحكمة بقرار من رئي�س جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به فـي الأول من �سهر اأكتوبر 2018م . 

�سـدر فـي : 18 مـن �سعبــــــان �سنــة 1440هـ

املـوافــــق : 24 مـن ابريـــــــل �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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وزارة القـوى العاملــة
قــرار وزاري

رقــم 2019/200
باإيقــاف الت�سريـــح با�ستقــدام 

قـوى عاملـة غيـر عمانيـة ب�سفة موؤقتة فـي بعـ�ض الأعمـال
ا�ستنادا اإلى قــانون العمـــل ال�سادر باملـر�ســوم ال�سلطـــانــي رقــــم 2003/35 ، 

واإلى القــرار الـــوزاري رقــم 2014/338 ب�ســاأن اإيقـــاف الت�سريـــح با�ستقـــدام القـــوى العاملــــة 
غري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي بع�ض الأعمـال ، 

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

املــادة الأولـــى
يوقـــف ملــدة )6( �ستــــة اأ�سهر الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية فـي من�ساآت 
القطاع اخلا�ض العاملة فـي اأعمال الإن�ساءات والنظافة وي�ستمر الت�سريح ببدل مغادر .

املــادة الثانيـــة
ل ي�سري هذا القرار على الآتي :

املن�ساآت التي يوجد بها عدد )100( مائة عامل فاأكرث .   1
املن�ساآت العاملــة فـي تنفـيذ امل�ســـاريـــع احلكوميــــة .   2
املن�ساآت اململوكة لأ�سحاب العمل املتفرغني لإدارتها امل�سجلني لدى الهيئة العامة    3

لتنميـــــة املوؤ�سـ�ســـات ال�سغيــرة واملتو�سطــة ، واملوؤمــن عليهـــــم لــدى الهيئــة العامــة 
للتاأمينات الجتماعية .

املن�ساآت امل�سجلة بالدرجة العاملية التي يكون مقرها فـي املناطق احلرة .   4
املــادة الثالثـــة

يلغـــى القــــرار الوزاري رقــــم 2014/338 امل�ســــار اإليــــه ، كمــا يلغى كــل مـــا يخالف هذا القرار 
اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعــة
ين�سر هـذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 18 مــن �سعبــــــــان 1440هـ
املوافـــــق : 24 مــن ابريــــــــل 2019م

عبدالـله بن نا�سر بن عبداللـه البكري
                                                                         وزيـــــــر الـــقــــــــوى الــعـــــامـلـــــــة  

صدر فـي :  شعبان 1440هـ

املوافـــق :  إبريــل 2019م
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة التجــارة وال�صناعــة

اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�سناعية 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�سناعية 

امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة ) 5 ( خمـــ�س �سنــــوات اأخرى :

تاريخ الت�صجيلا�صــــم ال�صركــــــةرقم النموذج ال�صناعيم

1OM/ID/2014/000072014/3/26ريو تينتو األكان انرتنا�سونال ليمتد

2OM/ID/2014/000082014/4/20بانا�سونك كوربوري�سن
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 
قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120050
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، عر�س 
ال�سلع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتايل ورلد ليمتد 
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ليفل 1 ، بامل جروف هاو�س ، ويكهامز كاي 1 ، رود تاون ، تورتول ، 
جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي �لطلب : 2018/6/20
��ســـــــــــم �لوكيــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 109 ر.ب : 136 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124304
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

وم�سروبات  القهوة  وبدائل   ، للنقع  و�ساي  مثلج  و�ساي  ال�ساي  اأ�سا�سها  وم�سروبات  �ساي 
القهوة وقهوة مثلجة وم�سروبات اأ�سا�سها القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيوباي تيز يو كيه ليمتد 
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 105 �ساينت جون �سرتيت ، لندن ئي �سي 1 اإم 4 اإيه اإ�س ، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب : 2018/12/9

��ســـــــــــم �لوكيــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 109 ر.ب : 136 
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123557 : 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

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 88 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : 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

123558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

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

. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 88 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : 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

alamat33.indd   2 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh

 Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 88 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : 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

126962 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a

. á«dÉ©dG ábÉ£dG •ƒ£N π≤fh ™jRƒàd á«FÉHô¡c ∫RGƒY

 óà«ª«d ¢SQƒJ’ƒ°ùfG øj’ - »c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 1 »J 4 »`a 1 ΩG Góæc , ƒjQÉàfCG , ƒàfhQƒJ , ƒ«æ«`aCG Qƒª°SÉH 50 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 - 2018/12/7 : á`````jƒdhC’G ï`````jQÉJ - 1934680 : á```````jƒdhC’G º```````bQ) : á`````jƒdhC’G ≥`````M
(Góæc : á``````jƒdhC’G ó````∏H

alamat33.indd   3 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
 »`a  äGƒ°ûëc áeóîà°ùŸG  OGƒŸGh  Rô∏«µdGh  (  ∫RÉ©dG  ¢û«fQƒdG  ÒZ ) ¢û«fQƒdGh  äÉfÉgódG
 ≈∏Y ¿ÉgódG πÑb á∏ª©à°ùŸG á«°SÉ°SC’G á«àëàdG á«£ZC’G , ( ÚLÉ©e ) äÉ«Ñ°ûÿGh ¿GQó÷G
 ¿ÉgódG äÉ≤aôeh ∞∏àdG øe Ö°ûÿGh CGó°üdG øe á¶aÉ◊G OGƒŸGh πFÉàah äGôÁôH πµ°T
 ÒZ  ≠Ñ°üdG  äGhOCGh  π«°ù¨dGh  áæjõ∏d  Ió©ŸG  ÒZ  áaÉ÷G  äÉfÉgódGh  á«FÉŸG  äÉfÉgódGh
 á«©«Ñ£dG  äÉéæJGôdGh  (  âfGOQƒe  )  ¿GƒdC’G  äÉî°Sôeh  äÉfƒ∏ŸGh  áæjõdG  ¢VGôZC’  Ió©ŸG
 äÉYƒÑ£ŸGh QƒµjódGh ¿ÉgódG ∫ÉªYCÉH  á°UÉÿG ≥«MÉ°ùŸGh ìGƒdCG  πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©ŸGh ΩÉÿG

. ÚfÉæØdGh

 óàª«d ¢ùàæ«H ¿É«°ùjG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - GÎ°TGQÉgÉe ,  …ÉÑeƒe (â°ùjCG) Rhôc ÉàfÉ°S ,  Ò¨f »àfÉ°T ¬jG 6 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 400055

2019/3/14 : 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

127000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 »`a  äGƒ°ûëc áeóîà°ùŸG  OGƒŸGh  Rô∏«µdGh  (  ∫RÉ©dG  ¢û«fQƒdG  ÒZ ) ¢û«fQƒdGh  äÉfÉgódG
 ≈∏Y ¿ÉgódG πÑb á∏ª©à°ùŸG á«°SÉ°SC’G á«àëàdG á«£ZC’G , ( ÚLÉ©e ) äÉ«Ñ°ûÿGh ¿GQó÷G
 ¿ÉgódG äÉ≤aôeh ∞∏àdG øe Ö°ûÿGh CGó°üdG øe á¶aÉ◊G OGƒŸGh πFÉàah äGôÁôH πµ°T
 ÒZ  ≠Ñ°üdG  äGhOCGh  π«°ù¨dGh  áæjõ∏d  Ió©ŸG  ÒZ  áaÉ÷G  äÉfÉgódGh  á«FÉŸG  äÉfÉgódGh
 á«©«Ñ£dG  äÉéæJGôdGh  (  âfGOQƒe  )  ¿GƒdC’G  äÉî°Sôeh  äÉfƒ∏ŸGh  áæjõdG  ¢VGôZC’  Ió©ŸG
 äÉYƒÑ£ŸGh QƒµjódGh ¿ÉgódG ∫ÉªYCÉH  á°UÉÿG ≥«MÉ°ùŸGh ìGƒdCG  πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©ŸGh ΩÉÿG

. ÚfÉæØdGh

alamat33.indd   4 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d ¢ùàæ«H ¿É«°ùjG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 - GÎ°TGQÉgÉe ,  …ÉÑeƒe (â°ùjCG) Rhôc ÉàfÉ°S ,  Ò¨f »àfÉ°T ¬jG 6 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , 400055
2019/3/14 : 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

127003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äGQÉÑdGh (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdGh ¥OÉæØdGh âbDƒŸG øµ°ùdG äGRƒéMh ÒLCÉJ äÉeóN
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG äÉeóNh

 óàª«d „Ée ójGhódQh ¿ƒà«∏«g : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 4 24 …O ƒ«∏HGO OQƒØJGh âæ°ùjôc RójQ , ∑QÉH ∫GÎæ°S äQƒc πHÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c ƒ«c

2019/3/14 : 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

alamat33.indd   5 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 , (hÉcÉµdG IóHR) IóHR , (áJ’ƒµ°ûdG ¥óæH IóHR) IóHR , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG
 RƒL ¿ƒgO , (IóHõdG Ió°ûb) IóHR , (ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHR) IóHR , (óæ¡dG RƒL IóHR) IóHR
 , (¿ÉÑdCG äÉéàæe) Ió°û≤dG , IQòdG âjR , ΩÉ©£∏d ºé∏°ûdG QòH âjR , óæ¡dG RƒL âjR , óæ¡dG
 …ƒà– áWƒ∏îe OGƒe , π`cCÓd Ió©e äƒ````jR , π````cCÓd Ió©e ¿ƒgO , (ábƒØîe IóHR) IóHR
 ôªîŸG Ö«∏◊G , πcCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódG ™«æ°üàd á«ægO OGƒe , õÑÿG íFGô°ûd ¿ƒgódG ≈∏Y
 äÉHôe , (¢üª◊G  ¿ƒé©e) ¢üªM , »¡£dG ¢VGôZC’ ¿ÉàµdG QhòH âjR , ïÑ£dG äÉjÉ¨d
 , IQƒ°ü©ŸG á¡cÉØdG πØK , (áfƒë£e) IQòdG , »¡£dG ¢VGôZC’ ¿ÉàµdG QòH âjR , (äÉ«Hôe)
 »``````a ΩGó````îà°SÓd ¿ƒ````àjõdG âjR , Ö«∏◊G äÉéàæe , É¡dóL AÉæKCG ∫ÉÑ◊G π``°üØd äGRôîe
 , ΩÉ©£dG »`a ΩGóîà°SÓd π«îædG âjR , ΩÉ©£dG »`a ΩGóîà°SÓd π«îædG IQòH âjR , ΩÉ©£dG

. ábƒØîe áÁôc , (º°ùª°ùdG QhòH øe áæ«éY) áæ«ëW , ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG óHR

 á«JÉÑædG äƒjõ∏d »ÑXƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 7125 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : 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

120082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,  äÉjƒ∏◊Gh  ,  iƒ∏◊G  ¥ƒë°ùeh  ,  ¥ƒë°ùe  πµ°T  »`a  õÑÿG  §«dÉîe  ,  õÑÿG  ¥ƒë°ùe
 ™æ°üd á∏°üdG äGP äÉéàæŸGh ¥ƒë°ùe πµ°T »`a äÉjƒ∏◊Gh , äÉjƒ∏◊Gh , õHÉîŸG äÉéàæeh

. äÉjƒ∏◊G

 ¢ûJG »H ΩG »L ÜhQƒj õ«∏jófƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∑QÉÑJÓZ 8152 , ‹G - Æ ÒHóæ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : 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

alamat33.indd   6 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ¢VGôeC’Gh  ƒHôdG  ,  á«°SÉ°ù◊G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«°ùØæàdG äÉHGô£°V’Gh
 øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »ª°†¡dG  RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh
 á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«Ñ∏≤dG á«FÉYƒdGh á«Ñ∏≤dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G
 äGô°†ëà°ùŸG , …ôµ°ùdG hCG Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d
 , …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«∏≤©dGh
 ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏µ«¡dG  á«∏°†©dG
 ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«FÉ°ùædGh á«∏°SÉæàdG á«dƒÑdG äÉHGô£°V’Gh
 á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏°SÉæàdG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh
 á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸGh ájhOC’G , á«fƒeô¡dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d
 á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »YÉæŸG  RÉ¡÷G  äÉHGô£°VGh  ¢VGôeCG  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d
 äGô°†ëà°ùŸG  ,  ΩGQhC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh
 áæµ°ùeh  IQGôë∏d  á°†aÉN  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉHÉ¡àdÓd  IOÉ°†ŸG  ™e  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG

 . 5 áÄØdG »`a É©«ªL IOQGƒdG

 »L ájG õæ°ùjG ôHhG ¢ùàcGOhôH äƒHG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , π«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉe ÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 : 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

alamat33.indd   7 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ¢VGôeC’Gh  ƒHôdG  ,  á«°SÉ°ù◊G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«°ùØæàdG äÉHGô£°V’Gh
 øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »ª°†¡dG  RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh
 á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«Ñ∏≤dG á«FÉYƒdGh á«Ñ∏≤dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G
 äGô°†ëà°ùŸG , …ôµ°ùdG hCG Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d
 , …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«∏≤©dGh
 ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏µ«¡dG  á«∏°†©dG
 ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«FÉ°ùædGh á«∏°SÉæàdG á«dƒÑdG äÉHGô£°V’Gh
 á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏°SÉæàdG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh
 á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸGh ájhOC’G , á«fƒeô¡dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d
 á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »YÉæŸG  RÉ¡÷G  äÉHGô£°VGh  ¢VGôeCG  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d
 äGô°†ëà°ùŸG  ,  ΩGQhC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh
 áæµ°ùeh  IQGôë∏d  á°†aÉN  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉHÉ¡àdÓd  IOÉ°†ŸG  ™e  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG

 . 5 áÄØdG »`a É©«ªL IOQGƒdG

 »L ¬jG õæ°ûj GôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , π«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉe ÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 : 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

alamat33.indd   8 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ¢VGôeC’Gh  ƒHôdG  ,  á«°SÉ°ù◊G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«°ùØæàdG äÉHGô£°V’Gh
 øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »ª°†¡dG  RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh
 á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«Ñ∏≤dG á«FÉYƒdGh á«Ñ∏≤dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G
 äGô°†ëà°ùŸG , …ôµ°ùdG hCG Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d
 , …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«∏≤©dGh
 ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏µ«¡dG  á«∏°†©dG
 ájÉbƒ∏d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«FÉ°ùædGh á«∏°SÉæàdG á«dƒÑdG äÉHGô£°V’Gh
 á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  á«∏°SÉæàdG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh
 á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸGh ájhOC’G , á«fƒeô¡dG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G øe êÓ©dGh ájÉbƒ∏d
 á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  »YÉæŸG  RÉ¡÷G  äÉHGô£°VGh  ¢VGôeCG  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d
 äGô°†ëà°ùŸG  ,  ΩGQhC’ÉH  á≤∏©àŸG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  øe  êÓ©dGh  ájÉbƒ∏d  á«Ñ£dGh
 áæµ°ùeh  IQGôë∏d  á°†aÉN  äGô°†ëà°ùe  ,  äÉHÉ¡àdÓd  IOÉ°†ŸG  ™e  á«Ñ£dGh  á«f’ó«°üdG

 . 5 áÄØdG »`a É©«ªL IOQGƒdG

 »L ¬jEG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , π«`Ø°ûdCG 4123 , 127 è«`ØJÉe ÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 : 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

alamat33.indd   9 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , è«°ùædG º««©æJ äGô°†ëà°ùe , π«°ù¨∏d áeóîà°ùŸG OGƒŸGh äGô°†ëà°ùŸG Gójó–h äÉØ¶æŸG
, ¿ƒHÉ°üdG , ™≤ÑdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe , è«°ùædG ∞«£∏J äGô°†ëà°ùe

 ,  ó«dÉH äÉ```Lƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG π°ùZ äGô°†ëà°ùe ,  äÉLƒ°ùæŸG  ™«ª∏àd Ωóîà°ùŸG  ¿ƒHÉ°üdG
 , á```«dõæŸG äÉ````jÉ¨∏d hCG ∞«¶æà∏d äGô¡£ŸÉH ™Ñ°ûŸG í°ùŸG ¢TÉªb , á````∏∏ÑŸG ∞«¶æàdG πjOÉæe
 , ™`````«ª∏àdG , ∞«¶æàdG äGô`````°†ëà°ùe , π«°ù¨dG É°ûf Ò¡£àdG äGô°†ëà°ùÃ á©Ñ°ûŸG πjOÉæŸG

. ï∏÷Gh ñÉ°ShC’G ádGREG

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚G ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/9/23 : 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

122335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. ΩGQhC’G º∏Y »`a áeóîà°ùŸG á«f’ó«°üdG OGƒŸGh äGô°†ëà°ùŸG

 »H ¬jBG Éµ«æjR GÎ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , »÷ÉJQOƒ°S 85 151 - …EG ¢SEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 : 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

alamat33.indd   10 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
 Ö`````«WÎdGh QÉ`````Ñ¨dG ¢UÉ°üàeG , º````«ë°ûàdG OGƒ````e , ™```ª°ûdGh Ωƒ````ë°ûdGh á«YÉæ°üdG äƒ`jõdG
 ,  º«ë°ûàdG  äƒjR  ,  º«ë°ûàdG  OGƒe ,  IAÉ°VEÓd πFÉàØdGh  ´ƒª°ûdG  ,  QGƒfC’Gh  OƒaƒÑd  ,  Ö«cÎdGh
 . 4 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG , á«YÉæ£°U’G äÉcôëŸG äƒjR , ¢ShÎdG äƒjR , äÉcôëŸG äƒjR

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ≠````````æaôjG , OQÉ```````Ø«dƒH ¢SÉ`````æ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 75039-2298 ¢SÉ°ùµJ

2018/10/3 : 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

122474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. IQÉ«°ùdG â«jõJ äÉeóN , Ö«cÎdG äÉeóN , áfÉ«°üdG , ÊÉÑŸG ó««°ûJ

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ≠````````æaôjG , OQÉ```````Ø«dƒH ¢SÉ`````æ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 75039-2298 ¢SÉ°ùµJ

2018/10/3 : 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

alamat33.indd   11 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ΩRGƒdh á«°SÉWô≤dG  ,  á«`aGôZƒJƒa Qƒ°U ,  ÖàµdG  ó«∏Œ OGƒe ,  äÉYƒÑ£ŸG ¿ƒJôch ¥QƒdG
 OGƒeh  º°SQ  OGƒe  ,  á«dõæŸG  hCG  á«ÑàµŸG  äGhOCÓd  á≤°U’  OGƒe  ,  çÉKC’G  AÉæãà°SÉH  ,  á«Ñàµe
 á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCGh áØ∏ZCGh íFÉØ°U , á«°ùjQóJh á«ª«∏©J OGƒe , øjƒ∏àdG IÉ°Tôa , ÚfÉæØ∏d
 ÖdGƒbh QÉéMCGh , É¡YGƒfCÉH äÉ©HÉ£dG , ¥ƒ°ùàdG ¢SÉ«cCG , áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG , ∞«∏¨àdGh á«£¨à∏d

. áYÉÑ£dG

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th …QÉKƒc »H ∫’ ∂«æeGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 100 : Ü.Q  66 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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

122934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ôFÉ°üYh á¡cÉØdG äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
. äÉHhô°ûŸG ™æ°U äGô°†ëà°ùe øe ÉgÒZh ÜGô°ûdG , á¡cÉØdG

 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/10/17 : 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

alamat33.indd   12 4/23/19   12:02 PM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 , õ«fƒjÉŸG , âjƒµ°ùÑdG , ≠fOƒÑdG , äÉjƒ∏◊G , Ëôc ¢ùjB’G , IóªéŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊G

. πHGƒàdG

 »°S ∫G ∫G RófGôH âjôL ∫Éàææ«àfƒcÎfG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  07936 ,  »``°SÒLƒ«f  ,  ô```aƒfÉg â```°ùjG  ,  ƒ``«æaG  â``°ùjQƒØjO  100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/10/18 : 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

122996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô`````°†ëà°ùe , ∞````«¶æàdG äÉ`````Áôc , ¬````LƒdG äÉÁôc : Gó````jó– , π```«ªéàdG äGô`°†ëà°ùe
 äGôªëe , ¬LƒdG IQOƒH , ¬Lƒ∏d ¢SÉ°SC’G äÉÁôc , ÖLGƒ◊G äGOóëe , ¿ƒØ÷G π«∏¶J
 ÒZ  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  Iô°ûÑdG  PGPQh  OhóÿG
 , ∞«¶æàdG OGƒe , Iô°ûÑdG ó°T äGô°†ëà°ùe , π÷G , ø°Tƒ∏dG , äÉÁôµdG : Gójó– , á«LÓ©dG
 : Gó```jó– , ájô£©dG íFGhôdG , Qƒ£©dGh , ô````«°û≤àdG OGƒ````eh á©æbC’G , ∑ôØdG äGô°†ëà°ùe
, ábÓ◊G ó`©H Ée ø°Tƒd : Gójó– , ΩÉ©dG ø°Tƒ∏dG , ábÓ◊G ó©H Ée äGô°†ëà°ùe , É«fƒdƒµdG
 ∫ƒ```°ùZ , Iô°ûÑdG Ö`````«WôJ ø°Tƒd , ∞«¶æàdG ø°Tƒd , ô£©ŸG º°ù÷G ø°Tƒd , ¬````LƒdG ø°Tƒd
 Iô°ûÑdG Ö«WôJ äÉÁôc , ájò¨ŸG º°ù÷G äÉÁôc : Gójó– , Ö«WÎdG äÉÁôc , Iô°ûÑdG
 , êÉ«µŸG ¢SÉ°SCG , √ÉØ°ûdG ôªMCGh , ¿ƒ«©dG äGOóëe , GQÉµ°SÉŸG , áNƒî«°û∏d IOÉ°†e äÉÁôch
 ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe Ö∏©d áÑ∏°U ≥````«MÉ°ùe , ∞````«¶æàdG äÉÁôc
 ,  ∂«dóàdG  ΩGóîà°S’  á«FGhódG  ÒZ  Iô°ûÑdG  äÉÁôc  ,  ¢ùª°ûdG  á©°TCG  ó°V  á«Ñ£dG  ÒZ
 :  Gójó– ,  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üJ  äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  ,  ôaÉXC’ÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe
 , Iô```°ûÑdG ¿ƒHÉ°Uh , π÷Gh , »FÉ¡ædG π«ªéàdG PGPQh , Ö«WÎdG äGô°†ëà°ùeh , ƒÑeÉ°ûdG
 äƒjõdGh , ¿Éæ°SC’G ÚLÉ©e : Gó`jó– , ¿É````æ°SC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G äÉØ¶æe

. ájô£©dG
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 …O »J ∫G , ƒc Üƒ°û°ù«`a GP : º``````````````````````````````````°SÉH

ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , ∫ƒ«°S , ƒL - ƒæ‚ƒL , hQ -¿ÉfƒÁÉ°S , 58 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/21 : 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

123128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ¢SCGôdG Ihôah , ó∏÷Gh , º°ù÷G , ¬LƒdÉH ájÉæ©∏d á°ü°üîe hCG ≈∏Y ™°VƒJ »àdG äGô°†ëà°ùŸG
 ¿ƒ````HÉ°U , á```jƒ°†©dGh á```«©«Ñ£dG äGô```°†ëà°ùŸG ójó– ¿hO øª°†àj ÉÃ , ôaÉXC’Gh ô©°ûdG
 , Iô°ûÑdG ó°T äGô°†ëà°ùe , äÉNÉîÑdG , äÉÁôµdG , ∫ƒ°ù¨dG , ∞«¶æàdG OGƒe , ¬LƒdGh º°ù÷G
 , á```¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe , Ió°û≤dG , á«ægódG º°ù÷G äÉÁôc , Ö«WÎdG äGô°†ëà°ùe
 ¿ƒ````HÉ°üdG , ∑ô````ØdG äGô````°†ëà°ùe , ≥`````«MÉ°ùŸG , äƒjõdG , äÉÑ∏ëà°ùŸG , á````©æbC’G , ø```°Tƒ∏dG
 á«∏«ªŒ á∏°ùZCGh äÉ````Áôc ,  π````«ªéàdG  äGô```°†ëà°ùeh á«∏«ªŒ äGô````°†ëà°ùe ,  PGPôdGh
 , º°ù÷Gh øjó«dGh , ¬LƒdG ø°Tƒdh äÉÁôc , π«ªŒ ≥«MÉ°ùe , º°ù÷Gh ¬LƒdÉH ájÉæ©∏d
 äGô°†ëà°ùe , π÷G , º°ù∏ÑdG , ø°Tƒ∏dG , ó∏÷ÉH ájÉæ©∏d äÉÁôc , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG
 ø°Tƒd , Iô°ûÑ∏d »````LÓ©dG ÒZ ó∏÷G ø°Tƒdh äÉÁôc , ≥````«MÉ°ùŸGh ¿ƒHÉ°üdG , Ö«WÎdG
 ájÉæ©∏d ∞«¶æàdG äÉÑ∏ëà°ùe , á«∏«ªŒ äÉeGóîà°S’ øjó«dGh º°ù÷Gh , ¬Lƒ∏d ájƒ≤àdG
 , á«Ñ£dG ÒZ Iô°ûÑdG äÉÁôc , Iô°ûÑ∏d »Ñ£dG ÒZ ÜÉÑ°ûdG ÖM ø°Tƒdh äÉÁôc , Iô°ûÑdÉH
 ÒZ Iô°ûÑdG ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , º````°ù∏ÑdGh π÷G , ∫É°üeC’G , Iô````°ûÑdG ó°T äGô°†ëà°ùe
 áehÉ≤e ø°Tƒdh äÉÁôc , π÷Gh , á©æbC’G , äÉÁôµdG IƒZQ , ø°Tƒ∏dG É¡«`a ÉÃ á«LÓ©dG
 á«∏«ªŒ äÉÁôc ,  áNƒî«°ûdG  áehÉ≤Ÿ Iô°ûÑdG  ájÉYQ äGô°†ëà°ùe ,  Iô°ûÑ∏d áNƒî«°ûdG
 äÉ`````Áôc ,  ó````«YÉéàdG  á````dGRE’  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe ,  Úæ«©dG  ∫ƒM ó∏÷G ó°ûd
 ,  Iô°ûÑ∏d  ∞«£∏àdG  ø°Tƒdh  äÉÁôc ,  Iô°ûÑ∏d  ájÉbƒdG  äÉÁôc ,  Iô°ûÑdG  ¢ù°ù– ø°Tƒdh
 , (á«LÓ©dG ÒZ) ø°Tƒ∏dGh , π÷G , ¿ƒ«©∏d äÉÁôc , Iô°ûÑ∏d áFó¡àdG ø°Tƒdh äÉÁôc
 , êÉ«cÉŸG äÓjõeh ¿ƒ«©dG êÉ«cÉe , ¿ƒ«©dG π«∏¶J ΩÓbCGh ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG , Ú©∏d äGOóëe
 π``````«ªŒ á```©æbCG , Ö«∏◊Gh π÷G , ≥«MÉ°ùŸG , ø````°Tƒ∏dG , ¿É```gódG , äƒ```jõdG , ¬```Lƒ∏d º```jôc
 ,  ¬LƒdG  ¬«≤æàd  ºëØdG  á©æbCG  É¡«`a  ÉÃ  ¬Lƒ∏d  á«`Ø«¶æàdGh  á«∏«ªéàdG  á©æbC’G  ,  ¬Lƒ∏d
 á©æbCG , π°ù©dG øe ¬Lƒ∏d á≤«ª©dG ájò¨àdG á©æbCGh ¬LƒdG ™«ª∏Jh á«≤æàd èæ°ùæ÷G á©æbCG
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 äÉÁôµdG  ,  º°ù÷Gh  ¬Lƒ∏d  á«LÓ©dG  ÒZ  ∑ôØdG  äGô°†ëà°ùe  ,  ¬LƒdG  ¢ùª∏e  º«©æJ
 äÉÁôc , √ÉØ°ûdG ™«ª∏J äGô°†ëà°ùe ,  ƒjó«`ØdG äÉ©ª∏eh º°ù∏H ,  √ÉØ°û∏d á«LÓ©dG ÒZ
 ó°T äGô°†ëà°ùe , Ö«WÎdG äGô°†ëà°ùe , ¿ƒHÉ°üdÉH á©Ñ°ûŸG πjOÉæŸG ,  Iô°ûÑ∏d QÉÑ°üdG
 , ¬LƒdGh º°ù÷G ™«ª∏J äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ø°Tƒd , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdG
 ÉÃ Ò°û≤àdG äÉéàæe , Iô°ûÑdG Ò°û≤J äGô°†ëà°ùe , ¬LƒdGh º°ù÷G ∑ôa äGô°†ëà°ùe
, ¿ƒHÉ°üdG , ∞«¶æàdG OGƒe , äÉÁôµdG , ∫ƒ°ù¨dG , ∑ôØdG äGô°†ëà°ùe ójó– ¿hO πª°ûj

 ,  …ójCÓd ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe ,  Iô°ûÑ∏d ô¨°üŸG  Ò°û≤àdG  äÉéàæe ,  á©æbC’G  ,  ø°Tƒ∏dG
 äGô°†ëà°ùe ,  …ójC’G  ájÉbh  äÉÁôc ,  …ójC’G  äÉÁôc ,  …ójC’ÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe
 , ΩGóbCÓd í````FGhôdG äÓ````jõe ,  á«LÓ©dG ÒZ ΩGóbC’G ≥«MÉ°ùeh º°ù∏H ,  ΩGóbC’G ∞«¶æJ
 , á«∏«ªéàdG ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdÉH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe , ∂dÉàdG ¥ƒë°ùe
 ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ ø°Tƒdh äGóYÉ°ùe , ô©°ûdG ™e ΩGóîà°SÓd íjô°ùàdG äGô°†ëà°ùeh ƒÑeÉ°ûdG
 , äÉÁôµdG , ÆÉÑ°UCG , äÉfƒ∏ŸG , π«°ùZ ¢†«Ñe , º°ù∏ÑdG , ô©°û∏d º°ù∏H , øjƒ∏àdGh íjô°ùà∏d
 AÓ```W , ô©°ûdG ™«ª∏àd OGƒe , π```÷Gh äÉ©ª∏ŸG , äÉÑ∏ëà°ùŸG , ÆÉÑ°UC’G äÓjõe , äÉ¨Ñ°üdG
 ,  Ö``«WÎdG  äGô°†ëà°ùe ,  GQÉµ°SÉŸG  ,  ø°Tƒ∏dG  ,  Iô°ûÑdG  ¿ƒd  í«àØJ  äGô°†ëà°ùe ,  ∂∏dG
 äÉjƒ≤ŸG , äÉ¨Ñ°üdG , PGPôdG , ºgGôŸG , äÉFó¡ŸG , ∫ƒ°ù¨dG , §ØædG , äÉjò¨ŸG , ¢SƒŸG iƒ∏M
, OQƒdG Qƒ£Y äÉ°UÓN , Qƒ£©dGh , ô©°ûdG ¢ù«∏“h ô©°ûdG èjƒ“ äGô°†ëà°ùe , ™ª°ûdGh

 ÒZ  ΩÉªëà°S’G  ìÓeCGh  äƒjR  ,  ájô£©dG  äƒjõdGh  ,  ájô£©dG  íFGhôdGh  Qƒ£©∏d  äƒjR
 äÓjõe  ,  »°üî°ûdG  ΩGóîà°SÓd  ájô£©dG  íFGhôdG  äGô°†ëà°ùe  ,  QƒîÑdG  ,  á«LÓ©dG
 äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G ≈∏Y ΩGóîà°SÓd π«ªéàdG PGPQ , ¥ô©∏d äGOÉ°†e , á¡jôµdG íFGhôdG
 ø°Tƒd  ,  ¢ùª°ûdG  á©°TCG  øe  ájÉbƒdG  äGô°†ëà°ùe  ,  ¢ùª°ûdG  á©°TCG  øe  Iô°ûÑdG  Òª°ùJ
 OGƒe  äGô°†ëà°ùe  ,  ¢ùª°ûdG  á©°TC’  ¢Vô©àdÉH  Iô°ûÑdG  Òª°ùJ  äƒjR  ,  »JGòdG  QGôª°SC’G
 äÉeGóîà°S’G Ò¨d ºØdG ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©∏d á«LÓ©dG ÒZ ∞«¶æàdG
 äÉjÉ¨∏d Ωóîà°ùŸG ø£≤dGh , á«æ£≤dG ¿PC’G äÉ°TÉµf , π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùe º≤WCGh , á«Ñ£dG

. á«∏«ªéàdG

 …O »J ∫G …Gh »J »H RófGôj ¢ùcG ƒ«∏HO »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dGÎ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dGÎ°SCG , 3175 ÉjQƒàµa , çhÉ°S ≠fƒfófGO …Gh »HQGO2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : 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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123192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ÉgÒZh ájRÉ¨dG √É«ŸGh á«fó©ŸG √É«ŸG , ájRÉ¨dG ÒZh á«dƒëµdG ÒZ ¬cGƒØdG á¡µæH äÉHhô°ûe

 . á«dƒëµdG ÒZ ¬cGƒØdGh Ò°ü©dG äÉHhô°ûe á¡µæe √É«e , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe

 ∂fG , ÖeÉc ¿Éa - »∏cƒà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3716 - 60661 …ƒ````æ«dG , ƒ````ZÉµ«°T , â````jÎ°S hôfƒe â```°ùjh 555 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/10/25 : 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

123422 : 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 hÉ```cÉµdGh …É``°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 , Oƒ°SC’G π°ù©dGh π°ù©dGh ôµ°ùdG äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 , è∏ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôN , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG
 ’ƒcƒ°ûdG ,  ≥«bôdGh ¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG ,  äÉ°ûeô≤ŸG ,  âjƒµ°ùÑdG ,  áJ’ƒcƒ°ûdG ,  äÉjƒ∏◊G
 ,  áµ∏©dG  ,  π«eGôµdG  ™e äÉjƒ∏◊Gh  ’ƒcƒ°ûdG  ,  ∂©µdG  ,  IÒ¨°üdG  ¬cGƒØdG  áµ©c ,  Ö«∏◊ÉH
 ,  QÉ```°TƒÑdG  ,  ÜƒÑ◊G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG  ,  πcCÓd á∏HÉ≤dG  äÉé∏ãŸG  ,  áXƒÑdG
 ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©ŸG  íª≤dG  ,  QÉ£aE’G ÜƒÑM , IQòdG ≥FÉbQ ,  ¿ƒë£ŸG ¿Éaƒ°ûdG
 QGOhÉL ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  èdÉ©ŸG  ¿Éaƒ°ûdG  ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  ¿ƒë£ŸG  Ò©°ûdG

. RQC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©e

 â«cÒ°S º«fƒfG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z ÉJ’ƒµ«°S ødƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , π«eÉµà«¡«°S 4 ºbQ ájOÉc ƒdƒf 83412 …õ«÷ƒH »jÉfÉ°S õjÉfÉLQhCG , 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ö«àfÉjRÉL

2018/11/4 : 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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123426 : 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 hÉ```cÉµdGh …É````°ûdGh Iƒ````¡≤dG
 , Oƒ°SC’G π°ù©dGh π°ù©dGh ôµ°ùdG äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 , è∏`ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ```°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôN , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG
 ’ƒ```cƒ°ûdG , ≥«bôdGh ¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG , äÉ°ûeô≤ŸG , âjƒµ°ùÑdG , áJ’ƒcƒ°ûdG , äÉjƒ∏◊G
 , áµ∏©dG , π«eGôµdG ™e äÉjƒ∏◊Gh ’ƒcƒ°ûdG , ∂©µdG , IÒ¨°üdG ¬cGƒØdG áµ©c , Ö«∏◊ÉH
 ,  QÉ°TƒÑdG  ,  ÜƒÑ◊G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  á````Ø«`ØÿG äÉ``ÑLƒdG ,  πcCÓd á∏HÉ≤dG  äÉé∏ãŸG  ,  áXƒÑdG
 ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©ŸG  íª≤dG  ,  QÉ£aE’G ÜƒÑM , IQòdG ≥FÉbQ ,  ¿ƒë£ŸG ¿Éaƒ°ûdG
 QGOhÉL ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  èdÉ©ŸG  ¿Éaƒ°ûdG  ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  ¿ƒë£ŸG  Ò©°ûdG

. RQC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©e

 â«cÒ°S º«fƒfG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z ÉJ’ƒµ«°S ødƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , π«eÉµà«¡«°S 4 ºbQ ájOÉc ƒdƒf 83412 …õ«÷ƒH »jÉfÉ°S õjÉfÉLQhCG , 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ö«àfÉjRÉL

2018/11/4 : 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

125766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh , Ωƒë∏dG äÉLôîà°ùe , ó«°üdG Qƒ«Wh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 Ö«∏◊G  ,  ¢†«ÑdG , äƒÑeƒµdGh ≈HôŸGh ΩÓ¡dG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh IóªéŸGh áXƒØëŸG
 É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  πcCÓd  á◊É°üdG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  ¿ÉÑdC’G  äÉéàæeh
 á◊É°üdG  QhòÑdG  ,  Ió©ŸG  äGô°ùµŸG  ,  äGô°ùµŸGh  Ωƒë∏dGh  Í÷Gh  äGhGô°†ÿGh  á¡cÉØdG

. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , á°ûeô≤ŸG ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , πcCÓd
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/1/31 : 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

125927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉ````eóN ,  ô```°ûÑ∏d  ∫Éª÷G ≈∏Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG  ájÉæ©dG  äÉ```eóN ,  á«Ñ£dG  äÉeóÿG
 ÖW äÉeóN , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG äÉeóN , ô©°ûdG íjô°ùJ äÉfƒdÉ°U äÉeóN , π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U
 äÉeóN , »©«Ñ£dG êÓ©dG äÉeóN , á«©«Ñ£dG á÷É©ŸG äÉeóN , º°TƒdG äÉeóN , ¿Éæ°SC’G
 , ô©°ûdG ádGREGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉeóN , êÉ°ùŸG äÉeóN , êÓ©dG äÉeóN , á«ë°üdG ájÉYôdG
 äÉeóN , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äÉeóN , á```«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , á«ë°üdG õcGôŸG äÉeóN

. ô¶ædG »°üMÉa äÉeóN , á«ë°üdG ¢VGôZCÓd áeÉ©dG äÉeÉª◊G äÉeóN , ∂«dóàdG

 ¬µjô°Th áéjóN ƒHCG ºã«g ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , ¿ÉªY , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , âHGƒãdG ™ª› , áæjPCG ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : 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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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ,  á©jô°ùdG  º````YÉ£ŸG  äÉeóN »```gÉ≤ŸG  äÉeóNh ΩÉ©£dG  Ëó≤J  äÉeóNh ºYÉ£ŸG  äÉeóN
 ºYÉ£e äÉ````eóN , êQÉî∏d º©£ŸG π````NGO ΩÉ©£dG ™«H äÉ`````eóN , ÜGô`````°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ

. áàbDƒe áeÉbEG , »gÉ≤ŸG äÉeóN , á«JGòdG áeóÿG

 Ω.Ω.P.¢T »L »L º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : 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

126313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØëŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , Ωƒë∏dG äÉLôîà°ùe , ó«°üdG º◊ , øLGhO , ∂ª°S , ºë∏dG
 äƒjR , ¿ÉÑdC’G äÉéàæe , Ö«∏M , ¢†«H , äƒÑeƒc , ≈HôŸG , ΩÓ¡dG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh
 Rƒ÷G ,  πcCÓd á◊É°üdG äGô°ùµŸG ,  …OÉHõdG ,  Í÷G , ¢Uƒ°üdG ,  πcCÓd á◊É°U ¿ƒgOh
 ¬cGƒØdG  øe  §«∏N  ,  äGô°ùµŸG  Ωó≤J  äÉfÉM  ,  πcCÓd  á◊É°üdG  á÷É©ŸG  QhòÑdG  ,  èdÉ©ŸG
 ≈∏Y  IõµJôŸG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  ¢ùWÉ£ÑdG  äÉ°ûeô≤e  ,  ¢ùWÉ£ÑdG  ≥FÉbQ  ,  äGô°ùµŸGh
 áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , Éjƒ°üdG ≥FÉbQ , Éjƒ°üdG ∫ƒa É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , ¢ùWÉ£ÑdG
 ºë∏dG  ,  É≤Ñ°ùe  ó©ŸG  ô≤ÑdG  º◊  ,  Écƒ«dG  ≥FÉbQ  ,  á¡cÉØdG  ≥FÉbQ  ,  ¬cGƒØdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG
 äGhGô°†ÿGh  ¬cGƒØdG  äÉéàæe  ,  äGhGô°†ÿG  äÉ£∏°S  ,  ôjõæÿG  º◊  äÉîØàæe  ,  Oó≤ŸG
 äÉÑLƒdG , äGhGô°†ÿG É¡°SÉ°SCG »àdG ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , øgó∏d á∏HÉ≤dG
 äÉéàæeh , äGô°ùµŸG , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh ¢ùWÉ£ÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG πcCÓd IõgÉ÷G áØ«`ØÿG
 É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  É¡æe  èjõe  hCG  QÉ°†ÿGh  ¬cGƒØdGh  QhòÑdGh  äGô°ùµŸG

 . øgó∏d á∏HÉ≤dGh äÉ«dƒ≤ÑdG
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/2/20 : 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

126714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , äGhGô°†ÿG ôLÒH ôFÉ£°T , êÉLódGôFÉ£°T , ∂ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ºë∏dG íFGô°T ôFÉ£°T
 ôZÈdG , áaƒØ∏ŸG ôFÉ£°ûdG , ôFÉ£°ûdG , ƒàjQƒÑdG , áæNÉ°S äÉ```°ûjhóæ°S , QÉ````£aE’G ô``FÉ£°T
 ,  (∂«µfÉH)  IÓëe  ôFÉ£a  ,  íFGô°ûd  ™£≤ŸG  »°ùfôØdG  õÑÿG  ,  õÑÿG  ∞FÉØd  πNGO  »àdG
 πHGƒJ , õ«fƒjÉŸG , Ö°ûJÉµdG , ∫OôÿG , ôFÉ£°ûdG πHGƒJh äÓ∏îŸG πHGƒJ : Gójó– , πHGƒàdG
 äÉjƒ∏◊G , ôFÉ£ØdG , á«∏≤ŸG äÉfhódG äÉæé©e , áaô≤dG ∞FÉØdh , ¿Éaƒ°ûdG ≥«bO , á£∏°ùdG
 áYƒª› ∂dP »`a ÉÃ , óªéŸG Ö«∏◊G hCG  Ëôc ¢ùjB’G øe ∫hC’G ΩÉ≤ŸG »`a ¿ƒµàJ »àdG
 ≈∏ëŸG ∂©µdG , á¡µæŸG Iƒ¡≤dG ÜGô°T : Gójó– , AÓª©∏d IQÉàîŸG É«∏©dG á≤Ñ£dG øe áYƒæàe
 , á÷É©ŸGh Iô°†ëŸGh , á¡µæŸG äGô°ùµŸGh , »ª£ÿG øe É«∏©dG äÉ≤Ñ£dG , ∂©µdG , ¢ûeô≤ŸG
 »`````a ¬©«H ≥Ñ°S Ée π`c , óªéŸG Í∏dGh óªéŸG Ö«∏◊G , áXƒÑdG : Gójó– , Ö«∏M äÉéàæe

. ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/6 : 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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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 , AGô°†ÿG á£∏°ùdG , äÉ≤∏M πµ°T ≈∏Y á«∏≤e ÉWÉ£H á°ûeô≤ŸGh á«∏≤ŸG ÉWÉ£ÑdG , êÉLO ™£b
 , ó````ªéŸG …OÉHõdG Í∏dGh è`∏ãŸG Ö«∏◊Gh º`jôc ¢ùjB’G AÉæãà°SÉH ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«∏◊G
 º````◊ , ¢†`````«H , äÉ````«Hôe , ΩÓ````¡dG , ábƒØîŸG áÁôµdG , »``YÉæ°üdG ìÉ``ØàdG , π°üÑdG äÉ≤∏M
 øe ≈dhC’G áLQódÉH ¿ƒ````µàJ »àdG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG èdÉ©ŸG π°üÑdG , äÓ∏îe , ÍL , Oó≤e
 ≥Ñ°S Ée πc , ∂ª°ùdG ôLôHh êÉLódGh …ô≤ÑdG ºë∏dG ôFÉ£a , øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG

. ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG »`a É¡©«H

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : 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

126757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , äGhGô°†ÿG ôLÒH ôFÉ£°T , êÉLódGôFÉ£°T , ∂ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ºë∏dG íFGô°T ôFÉ£°T
 ô`````ZÈdG , á`````aƒØ∏ŸG ôFÉ£°ûdG , ôFÉ£°ûdG , ƒàjQƒÑdG , á````æNÉ°S äÉ°ûjhóæ°S , QÉ£aE’G ôFÉ£°T
 ,  (∂«µfÉH)  IÓëe  ôFÉ£a  ,  íFGô°ûd  ™£≤ŸG  »°ùfôØdG  õÑÿG  ,  õÑÿG  ∞FÉØd  πNGO  »àdG
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 πHGƒJ , õ«fƒjÉŸG , Ö°ûJÉµdG , ∫OôÿG , ôFÉ£°ûdG πHGƒJh äÓ∏îŸG πHGƒJ : Gójó– , πHGƒàdG
 äÉjƒ∏◊G , ôFÉ£ØdG , á«∏≤ŸG äÉfhódG äÉæé©e , áaô≤dG ∞FÉØdh , ¿Éaƒ°ûdG ≥«bO , á£∏°ùdG
 áYƒª› ∂dP »`a ÉÃ , óªéŸG Ö«∏◊G hCG  Ëôc ¢ùjB’G øe ∫hC’G ΩÉ≤ŸG »`a ¿ƒµàJ »àdG
 ≈∏ëŸG ∂©µdG , á¡µæŸG Iƒ¡≤dG ÜGô°T : Gójó– , AÓª©∏d IQÉàîŸG É«∏©dG á≤Ñ£dG øe áYƒæàe
 , á÷É©ŸGh Iô°†ëŸGh , á¡µæŸG äGô°ùµŸGh , »ª£ÿG øe É«∏©dG äÉ≤Ñ£dG , ∂©µdG , ¢ûeô≤ŸG
 »`a ¬©«H ≥Ñ°S Ée πc , óªéŸG Í∏dGh óªéŸG Ö«∏◊G , áXƒÑdG : Gó````jó– , Ö```«∏M äÉéàæe

. ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : 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

124103 : 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

 …O ≈J ∫G ¢ùà«°SGQÉeƒ«K : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¢UÈb , ∫ƒ°SÉª«d 3105 , äQƒc Gõ«∏«e 229 , 3 ƒjQÉµe , ¢TQG »`a : ¿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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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124099 : 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
 áÑ```bGôŸGh  IQÉ```°TE’Gh  ¢SÉ«```≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  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
 á«ªbQ á``jƒjó«`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 É``gÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH ,  ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e äGó©e ,  áÑ°SÉM ä’BG  ,  ó≤ædG  π«é°ùJ

. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

    …O ≈J ∫G ¢ùà«°SGQÉeƒ«K : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¢UÈb , ∫ƒ°SÉª«d 3105 , äQƒc Gõ«∏«e 229 , 3 ƒjQÉµe , ¢TQG »`a : ¿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

124100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ , É¡H á«∏£e hCG á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG
. á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a

 …O ≈J ∫G ¢ùà«°SGQÉeƒ«K : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¢UÈb , ∫ƒ°SÉª«d 3105 , äQƒc Gõ«∏«e 229 , 3 ƒjQÉµe , ¢TQG »`a : ¿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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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
 , á``jôØ°ùdG Ö```FÉ≤◊Gh ≥jOÉæ```°üdG , áZƒHóŸG hCG  ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L , iôNCG äÉÄa »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

 …O ≈J ∫G ¢ùà«°SGQÉeƒ«K : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¢UÈb , ∫ƒ°SÉª«d 3105 , äQƒc Gõ«∏«e 229 , 3 ƒjQÉµe , ¢TQG »`a : ¿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

124102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 …O ≈J ∫G ¢ùà«°SGQÉeƒ«K : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¢UÈb , ∫ƒ°SÉª«d 3105 , äQƒc Gõ«∏«e 229 , 3 ƒjQÉµe , ¢TQG »`a : ¿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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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
99986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊G IQÉŒ , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ , ájòMC’G IQÉŒ

 
 IQÉéà∏d ™eÓdG …OÉµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2016/1/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

104418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†◊G QhO
 

 IQÉéà∏d ÊÉMóŸG óªëe øH ¬`∏dGóÑY øH »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ωóæ°ùe á¶aÉëe , AÉMóe áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG ÒZh á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG , ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y , á«ÑW äGÈàîe

 
 Ω.Ω.¢T »Ñ£dG Qƒ°üæŸG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 99785084 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉjôc , ¿ÉÑ°†b , ∂FÉÑ°S , ÜƒÑM , πàc ) É¡YGƒfCG á``aÉµH ádƒ```¨°ûŸG á```æ«ªãdG ¿OÉ```©ŸG êÉ```àfEG
 Gó```Y  ÚJÓÑdG  á```Yƒª› »`a  á∏NGódG  áæ«ªãdG  ¿OÉ©ŸG  hCG  ÚJÓÑdGh  á°†ØdGh  ÖgòdG  øe

. ( äGôgƒéŸG áYÉæ°U
 

  Ω.Ω.¢T á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG á÷É©Ÿ á«é«JGÎ°S’G ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dGh áJ’ƒµ°ûdGh OQƒdGh ájô£©dG äƒjõdG ôjó°üJh OGÒà°SG

 
  IQÉéà∏d á«°ùÑ◊G OƒªM ¿ÉæM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH áj’h , 33 ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Échh äÉ°ù°SDƒe
 

  Ω.Ω.¢T IóëàŸG ôªY »æH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 60 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dGh ™jQÉ°ûŸG IQGOEGh äÉµ∏àªŸG ÚªãJ

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’G á«ªæJh ôjƒ£à∏d ¿ÉªY QÉjO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 135 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG áæjRh ó«éæJh äGQÉWE’G ìÓ°UEG
 

  IQÉéà∏d IóëàŸG »ÑWô≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉëe , AGôHEG áj’h , 400 : Ü.Q 127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉeõ∏à°ùeh èeGÈd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d AGÒÑ¨dG ∞jQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëe , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 äÉ``ÑcôŸG ¢üëa , äƒ°üdG ΩOÉY , äÉÑcôŸG ¿Gõ«e , äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG ) äGQÉ«°ùdG áfÉ«°U
 äÉÑcôŸG  ÎjOGQ  ìÓ°UEG  ,  äGQÉ«°ùdG  ™«ª∏Jh  ∞«¶æJ  ,  äÉÑcôŸG  äƒjR  πjóÑJ  ,ôJƒ«ÑªµdÉH

. (É¡Ø«¶æJh
 

 Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©∏d QÉæØdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G

 
  É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡dGh äÉeóî∏d AÉÑdG á£≤f : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 318 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©dG IQGOEG , äGQÉ≤©dG ™«Hh AGô°T
 

  äGQÉ≤©∏d á«ŸÉ©dG øcÉ°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1944 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äGhóædGh  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àîeh  äGô“DƒŸGh  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ

. á«fÉ°†eôdG äÉ«dÉ©ØdGh Qƒë°ùdGh QÉ£aE’Gh áaÉ«°†dG äÉeóNh äÉfÉLô¡ŸGh äÓØ◊Gh
 

 Ω.Ω.¢T ¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d ¿ÉªY õcôe IQGOEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 117 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeóNh äÉfÉLô¡ŸGh äÓØ◊Gh äGhóædGh äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîeh äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
. áaÉ«°†dG

 
 Ω.Ω.¢T ¢VQÉ©ŸGh äGô“Dƒª∏d ¿ÉªY õcôe IQGOEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 117 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125304 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . ( á«æµ°S ÒZh á«æµ°S áeÉY äGAÉ°ûfEG ) ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÒKC’G ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äÉµ∏àªŸG ÚªãJ , É¡ª«°ù≤Jh äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ™«Hh AGô°T
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ÒKC’G ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125364 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG ø°û«f ƒ«µ«HQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2508 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ø°û«f ƒ«µ«HQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2508 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 
 áëLÉædG á°†¡ædG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü.Q 302 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 522 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T »°SÉŸG ¿ôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJh IOóëŸG ™bGƒŸG »`a äÉÑcôŸG ∞«¶æJ äÉeóN
 

 Ω.Ω.¢T ∞«¶æàdG äÉeóÿ á«°ü°üîàdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 680 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125822 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. äGQÉ¶ædGh äÉYÉª°ùdG

 
 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG á°†¡ædG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 3373 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôFÉà°ùdG π«°üØJh ¢üb , ‹õæŸG çÉKCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

  á«æWƒdG AÉcôH ôëH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëe , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   12 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125976 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áãjó◊G äÉ«fhÎµdEÓd QÉµ°ShCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 516 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áãjó◊G äÉ«fhÎµdEÓd QÉµ°ShCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 516 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   13 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126005 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d ¥ô°ûdG ôjOÉZCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 575 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

. AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOC’G
 

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG á°†¡ædG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 3373 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   14 4/25/19   9:44 AM

-87-



(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
. äÉcôëe äƒjR

 
  º«ë°ûàdG äƒjõd á«µ∏ŸG IƒÑ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 947 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏Mh äÉæé©e

  IQÉéà∏d »bhôëŸG »côJ ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat65.indd   15 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126379 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬àÄÑ©Jh …É°ûdG §∏N

 
  IQÉéà∏d »`Ø«°ùdG QÉàîŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 102 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏eÉµàŸG á«fhÎµdE’G ≥FÉbô∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 

 á«°Sóæ¡dG ¢ûcƒch »Lô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   16 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. Qƒî°üdG Ò°ùµJh äGQÉØ◊Gh QRƒdG ä’BÉc á«æ¡ŸG ä’B’Gh á∏«≤ãdG ájQÉéàdG äGó©ŸG ÒLCÉJ

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG óeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q  380 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. äÉ«dó«°üdG
 

  á«æWƒdG »`aÉ°ûdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   17 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG , ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T á«dÉãŸG á°†¡ædG ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG
 

 IQÉéàdGh ôjƒ£à∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á``¶aÉëe , ø°ùM ƒH »æH ¿Ó©L áj’h , 415 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL

2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   18 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«ŸG á«≤æJh áÄÑ©J ™æ°üe

 
 IQÉéà∏d »æYÉ£ŸG ôeÉY øH ô°UÉf øH óªM : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á``¶aÉëe ,  ø°ùM ƒH  »æH  ¿Ó©L áj’h  ,  451  :  Ü.Q  31  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«ÑæLCG ä’ƒcCÉe º©£e
 

 IQÉéà∏d QÉ«àN’G á≤K : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Iõ«ªŸG »ªé©dG øHG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. IQPh Ëôc ¢ùjBGh áLRÉW ôFÉ°üY
 

  IQÉéà∏d ¿Ó©L IƒgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. QƒµjódGh »∏NGódG º«ª°üàdG

 
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«æWƒdG ôªYÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉëe , Qƒ°U áj’h , 411 : Ü.Q 1090 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. É°SÉ°SCG äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 ∫ÉªYCÓd á∏eÉµàŸG AÉcôH ø°üM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóÿ ÊƒØ∏J ≥«Ñ£J

 
 Ω.Ω.¢T á«fhÎµdE’G áMÉ«°ùdG äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 503 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

  åjó◊G ∫Éª°ûdG È©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á£aÉëe , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d á«°†ØdG ∫ÉMôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

126975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OÉé°ùdG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ¿Éaô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 104 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d IƒNC’G øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 158 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d IQÉaôØdG è∏a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 126 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 
  IQÉéà∏d »eƒ«µdG âæH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«ÑdG , á`jôµ°ùdG äÉ````jƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

  Ω.Ω.¢T …ô°ùdG ÒKC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¬cGƒØdG IôjõL : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2169 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 Ω.Ω.¢T í°VGƒdG õeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 869 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d …QÉØ¶dG AÉ≤àf’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájô£«H ájhOCG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ÒÿG ó¡°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  IóëàŸG ô°SÉ«dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127172 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑŸG ∞«¶æJ
 

 IQÉéà∏d …ô°UÉædG ≈«ëj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1929 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   28 4/25/19   9:44 AM

-101-



(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬JÉéàæeh õÑÿG ™æ°U

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG è«∏ÿG IQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127202 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dGh äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG ¥Éë°SEG øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   29 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ájQÉîH á∏°ù¨e

 
 á«æWƒdG ™jQÉ°ûª∏d åjó◊G õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG äGhOC’Gh ÆÉÑ°UC’Gh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ
 

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 2833 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   30 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÚNóàdG ΩRGƒd

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd ¿Éaô©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 104 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127317 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ÑdG äÓëe
 

  IQÉéà∏d »ªàªàdG »∏Y ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , äGôeÉ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   31 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ïjôŸG áª‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127345 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ
 

  IQÉéà∏d áãjó◊G ¿ÉLôŸGh DƒdDƒ∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 517 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   32 4/25/19   9:44 AM
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(1290) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127347 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ```````````°ùJ õcôe

 

 Ω.Ω.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d õ«ªàŸG ôLÉàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   33 4/25/19   9:44 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1290(

�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 : 1144
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/5/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 453 فـي 1991/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيومان
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيلي ايتويل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 رو لينكولن ، 75008 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1145
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/5/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 453 فـي 1991/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيومان
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيلي ايتويل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 رو لينكولن ، 75008 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1290(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1146

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1991/5/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 453 فـي 1991/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيومان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيلي ايتويل

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 رو لينكولن ، 75008 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2797

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/3/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيومان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيلي ايتويل

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 رو لينكولن ، 75008 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2798

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/3/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيومان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيلي ايتويل

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 رو لينكولن ، 75008 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2799

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/4/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نيومان

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيلي ايتويل

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 8 رو لينكولن ، 75008 باري�س - فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/1/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 10554

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/11/ 2003م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 731 فـي 2002/11/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : انرت�ستيت براندز كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ات�س بي اأكوزي�سني ، ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2728 ان . هاروود ، �سويت 500 ، دال�س ، تك�سا�س 75201 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2013/4/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 10558

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 10/21/ 2001م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 701 فـي 2001/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : انرت�ستيت براندز كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ات�س بي اأكوزي�سني ، ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 2728 ان . هاروود ، �سويت 500 ، دال�س ، تك�سا�س 75201 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2013/4/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48328
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 11/16/ 2008م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 868 فـي 2008/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : غروبورو ا�س.اآر.ال
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : برو�س مانيفاتوري ا�س.اآر.ال
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فيـــا غيـــدو رو�ســـــا ، 1-63833 مونتيجيـــورجيــــو )فريمـو( - 
اإيطاليا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2011/9/26م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 74092
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/5/ 2017م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1030 فـي 2013/10/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جادوبادو ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : نون ايه دي هولدينغز ليميتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : وحدة 4 ، منطقة البوابــة ، املبنــى 2 ، مركــز دبــي العاملــي ،                          
دبي - الإمارات العربية  املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية  املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/14م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82188
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 9/2/ 2015م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1092 فـي 2015/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سكاي كابيتال ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جواجندونـــج وبوموبيـــل بيليكـــومنينكي�سنـــز كوربوري�ســان 

ال تي دي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رقم 18 هابني روود وا�سا �ساجن اأن دوجنجوان جواجندوجن ، 
ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/29م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 91081
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 24

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/1/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1111 فـي 2015/8/23م

 ، كو  تاك�ستايل مانيوفاكت�سورينغ  كيـــوري)وك�سي(  اأوت�ســـو  �ل�سابــــــــــق :  �ملالـــــك  ��ســــــم 
األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : و�ســـى جوردي �سيلـــك رود اإي - كـــالود تيك�ستايـــل كـــورب ، 
ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة
    ، و�سي   ، �سي�سان  �سي�سيان   ، رود  ت�ساجنياجن  وي�ست   ،  169  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

جيانغ�سو ، 214101 ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/3/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102371
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1174 فـي 2016/12/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : حممد بن اأحمد بن حممد البلو�سي للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأجواء العار�س املا�سية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب :511 ر.ب : 123 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/4/15م 
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منـــاء القاب�ضــة

اإعــالن متديد فرتة التقدم ملناق�ضــة

تدعو �سركة الغربة للطاقــة والتحليــة ال�سركــات املتخ�س�ســة لتقديــم عرو�سهــا للمناق�ســة 
التالية )مت متديد فرتة املناق�سة( : 

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 مايو 2019

بيع التوربينات 
الغازية من نوع 

الدائرة املفتوحة وبيع 
التوربينات الغازية 

من نوع الدائرة )22( 
وعددها مع املولدات 
وامل�ساعدات وقطع 

)2(  املعقدة وعددها 
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 فـي يوم الأحد املوافق  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+
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TENDER    EXTENSION  ANNOUNCEMENT  
  

Al  Ghubra  Power  &  Desalination  Company  ,  invites  the  specialized  companies  to  participate  and  
submit  their  best  offers  for  the  extended  tender  below;;    

  
Tender  Number  

  
Tender  Name  

  

Last  Date  for  
Collection  of  
Tender  

Documents  

Time  &  Last  
Date  

for  Proposal  
Submission  

Tender  
Fee  
(OMR)  
  

GPDC/04/2019  

Tender	  for	  Sale	  of	  22	  Open	  Cycle	  &	  
2	  Combined	  Cycle	  (Excluding	  

WHRB)	  Onshore	  Gas	  Turbines	  and	  
Generators	  with	  associated	  

Auxiliaries,	  Inventory	  spare	  parts	  
in	  GPDCO	  and	  WAJPCO	  

14-May-2019   14-JULY-2019   200/-  

  
•   Bids   shall   be   submitted   in   a   single   envelope   and   sealed  with   red  wax   addressed   to   the  

"Chairman  of  the  Internal  Tender  Committee",  and  must  write  on  the  envelope  the  tender  
name  &  number.    

•   3  separate  envelopes  shall  be  included  inside  the  single  sealed  envelope,  and  each  of  these  
3  envelopes  must  be  marked  with  a  tenderer  company  name  &  tender  no.  as  per  the  below:  

1.  Commercial  Proposal  

2.  Technical  Proposal  

3.  Bid  Bond    

•   Bids  should  be  dropped  in  the  tender  box  at  the  Nama  Holding  reception  area  before  02.00  
pm  time  of  the  Sultanate  on  Sunday  14-JULY-  2019.  

•   Each  bid  should  be  accompanied  with  a  temporary  insurance,  in  the  form  of  a  bank  
guarantee  or  a  cheque  certified  from  one  of  the  banks  operating  in  the  Sultanate,  covering  
(1%)  of  the  total  bid  value  and  valid  for  a  period  of  (90)  days  from  the  last  date  for  
submission  of  offers,  addressed  to  the  "Chairman  of  the  Internal  Tender  Committee".  
Tenders  that  do  not  include  the  required  temporary  insurance  will  not  be  considered.  

•   NH  is  not  obliged  to  accept  the  lowest  or  any  other  bid  

•   Interested  party  to  deposit  Tender  Fee  (Non-Refundable)  on:  Account  Name:  Al  Ghubra  
Power  &  Desalination  Company,  Bank  Muscat  0423011069510017  (Bidder  name  and  
Tender  Number  to  be  clearly  mentioned).  Tender  Documents  will  be  received  by  email.  

•   The  deposit  at  the  last  day  of  purchasing  should  be  before  12.00  pm  
•   In  the  event  of  receipt  of  the  tender  document  on  behalf  of  another  company,  the  interested  

purchasers  in  the  above  tender  document  should  provide  details  of  the  person's  name  and  
the  company  details.  

  
  

Nama  Holding    
In  Beach  One  Building,  3rd  Floor  (Units  305  &  307)  

Shatti  Al  Qurum  
P.O  Box  850,  Post  Code  116,  Sultanate  of  Oman.  

Phone  Number  :  +968  24559200  /  277  
E-Mail:    Yasmeen.allawati@Holding.nama.om  
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�إعــالن �إعادة طــرح مناق�صــة

تدعو �سركـة الغربة للطاقـة والتحليــة ال�سركـات املتخ�س�سة لتقدمي عرو�سها للمناق�سة 
التالية :

ر�صوم/ثمن 
م�صتند�ت �ملناق�صة
)ريال عماين(

�آخر موعد 
لتقدمي �لعطاء�ت
)�لوقت و�لتاريخ(

�آخر موعد 
للح�صول على 

م�صتند�ت 
�ملناق�صة

��صم �ملناق�صـــــــــة رقم �ملناق�صة

100/- 28 ابريل 2019 26 ابريل 2019

تفكيك وبيع وحدتي 
التحلية )3 و 4( 
والغاليـــــة رقــــــم 
)1 اأو 2( من نوع 

هيتا�سي بالإ�سافة 
اإلى �سراء بع�ض 

املواد اخلام و املعادن 
الثمينة فـي �سركة 

الغربة للطاقة 
والتحلية

GPDC/01/2019

ل يتوجب �سراء املناق�سة من جديد للعمالء الذين مت �سراوؤهم للمناق�سة م�سبقا .--

الزيارة امليدانية للعمالء اجلدد فقط �ستكون بتاريخ 21 اأو 22 ابريل 2019م .--

تقدم العرو�ض فـي مظروف واحد مغلق وخمتوم بال�سمع الأحمر معنون با�سم "رئي�ض --
جلنة املناق�سات الداخلية " ومكتوب عليها رقــــم وا�سم املناق�ســة مــن اخلـــارج ، على األ 

يكتب على املظروف ا�ســـم �ساحــب العطاء وما ي�سري اإليه . 

يجب اأن يحتوي هذا الظرف على ثالثة اأظرف فـي داخله )العرو�ض( مع كتابة رقم املناق�سة --
وا�سم ال�سركة امل�ساركة عليها كما هو م�سار اإليه اأدناه ل�سركة مناء للخدمات امل�سرتكة :                    

             1 - العر�ض املايل .

             2 - العر�ض الفني . 

             3 - وثيقة التاأمني . 
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تو�ســـع العــــرو�س فـــي �سنـــدوق املناق�ســات فـــي �سالــة ال�ستقبــال مببنــى منـــاء القاب�سة --

قبل ال�ساعة )2:00( م�ساء بتوقيــــت ال�سلطنــــة بتاريخ 28 ابريل 2019م .

يرفق مع كل عطاء تاأمني موؤقت فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه من --

املفعول  العطاء و�ساري  ال�سلطنة مبا ن�سبته )1%( من قيمة  العاملة فـي  البنوك  اأحد 

ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�س ويعنون با�سم " رئي�س جلنة املناق�سات 

املوؤقت  التاأمني  ي�ستوفـي  ل  عطاء  وكل   ،  " امل�سرتكة  للخدمات  مناء  ل�سركة  الداخلية 

املطلوب لن ينظر فـيه .

ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .--

على الراغبني ب�سراء وثيقة املناق�سة اإيداع مبلغ ال�سراء )املبلغ غري قابل لال�سرتجاع( --

 : رقـــــــم  علـــى  م�سقــــط  بنــــــك  فــــي  والتحلـــية  للطاقـــــة  الغبــــــرة  �سركــــة  ح�ســــاب  فــــي 

)0423011069510017 ( الفـــرع الرئي�ســـــي ، وعلى امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند 

اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة واإر�سال ن�سخة الإيداع على الإمييل املذكور اأدناه  .

 يتم الإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة )12:00( ظهرا .--

فـي حال ا�ستالم الوثيقة بالنيابة عن �سركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�سراء وثيقة --

املناق�سة تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�س وا�سم املتقدم بالعطاء / ال�سركة . 

منـــاء القاب�ضــة

بنايـة �ضاطـئ القـرم - الطابـق الثالـث - �ضاطـئ القـرم - حمافظة م�ضقــط

�ص.ب :  850  ر.ب :  116 �ضلطنة عمان

 Email : Yasmeen.allawati@Holding.nama.om

هاتــف : 24559295 - 24559277 - 24559200 968+
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TENDER  REFLOAT  ANNOUNCEMENT  
  

Ghubra  Power  &  Desalination  Company  ,  invites  the  specialized  companies  to  participate  and  
submit  their  best  offers  for  the  tender  below;;  

  
Tender  Number  

  
Tender  Name  

  
Last  day  of  
collection  

Time  &  Last  
Date  

for  Proposal  
Submission  

Tender  
Fee  
(OMR)  
  

GPDC/01/2019  

Dismantling  &  selling  of  
desalination  units  3  &  4,  hitachi  
boilers  1  &  2  and  buy  back  

(PURCHASE)  of  scrap  alongwith  
precious  metals  in  GPDCO.  

26-April-2019   28-April-2019   100/-  

  
•   Bidders  who  purchased  earlier  need  not  to  repurchase.  
•   site  visit  is  on  Only  for  new  bidders  21or  22/April/2019      
•   Bids   shall   be   submitted   in   a   single   envelope   and   sealed  with   red  wax   addressed   to   the  

"Chairman  of  the  Internal  Tender  Committee",  and  must  write  on  the  envelope  the  tender  
name  &  number.    

•   3  separate  envelopes  shall  be  included  inside  the  single  sealed  envelope,  and  each  of  these  
3  envelopes  must  be  marked  with  a  tenderer  company  name  &  tender  no.  as  per  the  below:  

1.  Commercial  Proposal  

2.  Technical  Proposal  

3.  Bid  Bond    

•   Bids  should  be  dropped  in  the  tender  box  at  the  Nama  Holding  reception  area  before  02.00  
pm  time  of  the  Sultanate  on  28-April-2019  .  

•   Each  bid  should  be  accompanied  with  a  temporary  insurance,  in  the  form  of  a  bank  
guarantee  or  a  cheque  certified  from  one  of  the  banks  operating  in  the  Sultanate,  covering  
(1%)  of  the  total  bid  value  and  valid  for  a  period  of  (90)  days  from  the  last  date  for  
submission  of  offers,  addressed  to  the  "Chairman  of  the  Internal  Tender  Committee".  
Tenders  that  do  not  include  the  required  temporary  insurance  will  not  be  considered.  

•   NH  is  not  obliged  to  accept  the  lowest  or  any  other  bid  

•   Interested  party  to  deposit  Tender  Fee  (Non-Refundable)  on:  Account  Name:  Ghubra  
Power  &  Desalination    Company,  Bank  Muscat  0423011069510017  (Bidder  name  and  
Tender  Number  to  be  clearly  mentioned)  and  send  an  email  to  the  mentioned  below.  
Tender  Documents  will  be  also  received  by  email.  

•   The  deposit  at  the  last  day  of  purchasing  should  be  before  12.00pm  
•   In  the  event  of  receipt  of  the  tender  document  on  behalf  of  another  company,  the  interested  

purchasers  in  the  above  tender  document  should  provide  details  of  the  person's  name  and  
the  company  details.  

  
Nama  Holding    

In  Beach  One  Building,  3rd  Floor  (Units  305  &  307)  
Shatti  Al  Qurum  

P.O  Box  850,  Post  Code  116,  Sultanate  of  Oman.  
PHONE  Number  :  +968  24559200  /  277  

E-Mail:    Yasmeen.allawati@Holding.nama.om  
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�سركة موري�سون م�سقط - محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعقول �لهائلة �لدولية �ش.م.م
تعلـن �سركة موري�سون م�سقط - محا�سبون قانونيون - اأنـــها تقــــوم بت�سفـية �سركـــة العقول 
الهائلــة الدولــية �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــــة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقــــــم 1223798 ،

فـي  ال�سركــة  وللم�سفـيــة وحدها حـق متثيـل   ، املــوؤرخ 2018/2/5م  ال�سركـاء  وفقـا التفـاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122

هاتـف رقــم : 22060040 فاك�ش رقم : 22060043
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــية

�ملكتب �لإقليمي - محا�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سرق �لأو�سط لالإلكرتوب�سريات �ش.م.م
يعلـن املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�سرق االأو�سط 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1044188 ،  لالإلكرتوب�سريات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى 
ال�سركـــة  متثيــــل  حـــــق  وحــــده  وللم�سفـــي   ، 2018/9/24م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  التفــاق  وفقـــا 
فــــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـــي كافـــــة االأمور التـي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�خلوير - بناية �سماء حفيت - �لطابق �لأر�سي

�ش.ب : 338 ر.ب : 118
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
�مل�سفــي
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مظاهر بن محمد بن عبدالر�ضا العبدواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ركن اخلليج العربي للتجارة العامة �ش.م.م  
يعلن مظاهر بن محمد بن عبدالر�سا العبدواين اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ركن اخلليج 
العربي للتجارة العامة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1199235 ،

فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2017/12/7م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 117 ر.ب : 179

هاتـف رقــم : 92657743 
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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املرمرة ال�ضاملة �ش.م.م  

املرمــرة  اأنـــه يقــوم بت�سفـيـة �سركـــة  العبدوانــي  بــن عبدالر�ســـا  بــن محمد  يعلـن مظاهر 
ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1087973 ، وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/14م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 179 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 92657743 
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�ضفــي
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�ضادق بن عبدالر�ضا بن علي العبدواين\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع �ضحار اخل�ضراء �ش.م.م  
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع �سحار  يعلن �سادق بن عبدالر�سا بن علي العبدواين 
وفقــا   ،  1533886 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  اخل�سراء 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/14م ، 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 : 
�ش.ب : 179 ر.ب : 117

هاتف رقم : 99317887 
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�ضفــي

خالد بن �ضعيد بن �ضليمان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضنعة املاهرة �ش.م.م  
يعلن خالد بن �سعيد بن �سليمان الوهيبي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�سنعة املاهرة �ش.م.م ،
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ، بالرقـــم 1090113  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة 
2018/12/25م ، 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 : 

روي - والية مطرح - محافظة م�ضقط 
هاتف رقم : 99747888

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�ضفــي
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�ضعيد بن حمد بن را�ضد الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضال�ضل املت�ضابكة �ش.م.م  
يعلن �سعيد بن حمد بن را�سد الذهلي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�سال�سل املت�سابكة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1153898 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   ، 2019/2/4م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

محافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم : 96393448 

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�ضفــي

علــي بــن اأحمــد �ضلمــان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عامل الطبيعة �ش.م.م  
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة عامل الطبيعة �ش.م.م ، وامل�سجلــة  يعلن علي بن اأحمد �سلمان 
لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1361040 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/3/6م ،

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 : 

القرم - والية بو�ضر
هاتف رقم : 99331230 

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�ضفــي
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يو�ضف بن علي بن �ضيف الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كوخ اخلفايف �ش.م.م  
يعلـن يو�سـف بن علي بن �سيف الوهيبي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة كوخ اخلفايف �ش.م.م ،

وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1168123 ، 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 : 2870 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99330305 

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�ضفــي

عبداللـه بن �ضامل بن را�ضد ال�ضيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جواد البادية الوطنية - ت�ضامنية  
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن را�سد ال�سيابي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة جواد البادية الوطنية -
، وفقـــا التفــــاق  بالرقـــم 1083787  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــــة  ت�سامنيـــة 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب الباطنة
�ش.ب : 129 ر.ب : 320

هاتف رقم : 92221040 
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 .
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ح�سن بن علي بن ح�سن
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جلنار للتجارة �لعامة - ت�سامنية  
يعلـن ح�سن بن علي بن ح�سن اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة جلنار للتجارة العامة - ت�سامنية ,

املوؤرخ  , وفقا التفاق ال�سركاء  الـتجــاري بالرقـــم 1011405  اأمانـــة ال�سجـــل  لـــدى  وامل�سجلــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى  2018/3/25م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 95201111 
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 .
�مل�سفــي

طارق بن نا�سر بن �سيف �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نه�سة �لعيينة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م  
يعلـن طارق بن نا�سر بن �سيف الرواحي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة نه�سة العيينة للتجارة 
وفقا   ,  1139509 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/9/23م , 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 �سمائل - محافظة �لد�خلية

هاتف رقم : 98855422 
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 .
�مل�سفــي
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عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دار اخلريف للعقارات - ت�ضامنية  
يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه باعمر اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة دار اخلريف للعقارات -
التفــاق  وفقـــا   ,  1000194 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   , 2018/3/6م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �ضاللة - محافظة ظفار

هاتف رقم : 99631168 
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�ضفــي

اإميان بنت �ضعيد بن �ضامل الرواحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأر�ش ال�ضموخ املتميزة �ش.م.م  
ال�سمـــوخ  اأر�ض  �سركـــــة  بت�سفـيـة  تقـوم  اأنـــها  الرواحية  �سالــم  بن  �سعيد  بنت  اإميان  تعلـن 
املتميزة �ض.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1228861 , وفقـا التفــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م , وللم�سفـية وحــدها حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 95 ر.ب : 615

هاتف رقم : 97104141 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــية
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فرا�س بن عطااللـه الطـه
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمون للمقاوالت �س.م.م  
 , للمقـــاوالت �ش.م.م  �سركـــة عمـــون  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـــه  الطــه  يعلـن فرا�ش بن عطااللـه 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1287912 , 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 : 
�س.ب : 1048 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99445006 

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 م�شاريع الزيان الدولية �س.م.م  

يعلـن فرا�ش بن عطااللـه الطــه اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة م�ساريع الزيان الدولية �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1278518 , 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 : 
�س.ب : 1048 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99445006 

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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جا�شم بن محمد بن علي الربطماين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلثات الثالثة للتجارة - ت�شامنية  
يعلـن جا�سم بن محمد بن علي الربطماين اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة املثلثـــات الثالثــــة 
 ,  1141212 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنيــة   - للتجــارة 
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 : 
�س.ب : 238 ر.ب : 619

هاتف رقم : 99278030 
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

عبدالرزاق خدادات مياه البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�س العامرات الذهبية للتجارة �س.م.م  
يعلـن عبدالرزاق خدادات مياه البلو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة �سم�ش العامرات الذهبية 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1196988 , وفقا التفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2019/4/8م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية العامرات - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 92581301 
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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طالل بن �سامل بن هالل اخلليلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعد وطالل للتجارة �ش.م.م  
اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة �سعد وطالل للتجارة  يعلـن طالل بن �سامل بن هالل اخلليلي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1680455 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/10/17م ، 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 : 96000068 

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

محمود بن �سالح بن �سبيل البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هنت�سورث لالإعالن �ش.م.م  
يعلـن محمود بن �سالح بن �سبيل البلو�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة هنت�سورث لالإعالن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1245846 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/1/23م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 2203 ر.ب : 133
هاتف رقم : 95533105 

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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عبداللـه بن �شعيد بن مبارك البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفاء عربي للتجارة �س.م.م  
يعلــن عبداللـه بـــن �سعيــد بــن مبــارك البلو�ســي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة �سفاء عبــري 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1009571 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/3/24م , 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 عربي - محافظة الظاهرة

هاتف رقم : 99320660 
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

يون�س بن �شامل بن اأحمد الغافري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن العود للتجارة - تو�شية  
يعلـن يون�ش بن �سامل بن اأحمد الغافري اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة ابن العود للتجارة - تو�سية ,
وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1120032 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   , 2018/3/1م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - محافظة الظاهرة
هاتف رقم : 95686564 

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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علي بن �سامل بن محمد املالكي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول م�سقط للهند�سة واخلدمات الكهربائية - تو�سية  
يعلـن علي بن �سامل بن محمد املالكي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة �سهول م�سقط للهند�سة 
واخلدمات الكهربائية - تو�سية ، وامل�سجلـــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1176152 ،
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 92790973 

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

�سليمان بن محمد بن �سليمان الهما�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق للطاقة الكهربائية - ت�سامنية  
يعلـن �سليمان بن محمد بن �سليمان الهما�سي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة الر�ستاق للطاقة 
الكهربائية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1196521 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 430 ر.ب : 318

هاتف رقم : 99352655 
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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غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل امللدة للتجارة �ص.م.م  
يعلـن غالـب بــن �سعــيد بن �سيــف ال�سعدي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة تــالل امللــدة للتجــارة 
، وللم�سفـي وحده حق  الـتجـاري بالرقـم 1010083  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  �ش.م.م 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 95261261 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان امللدة للتجارة واخلدمات �ص.م.م  

يعلـن غالب بن �سعيد بن �سيف ال�سعدي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة ب�ستان امللدة للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1120853 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 95261261 

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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خمي�س بن �سيف بن �سامل الفجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الفاو احلديثة - تو�سية  
يعلـن خمي�س بن �سيف بن �سامل الفجري اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة زوايا الفاو احلديثة -

تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1207715 ، وللم�سفـي وحده حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية ال�سويق - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 96648339 
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

تركي بن �سامل بن محمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري قرون الذهبية للتجارة - ت�سامنية  
يعلـن تركي بن �سامل بن محمد الغيالين اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة �سحاري قرون الذهبية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1231422 ، وفقا لتفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2019/4/7م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
والية جعالن بني بو علي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 92588810 
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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مكتب بيت املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوء ال�سماء املتحدة �ش.م.م
ال�سمــــاء  امل�سفـــي ل�سركـــــة �ســـوء  يعلن مكتب بيت املحا�سبـــة لتدقيــق احل�سابات ب�سفـتــــه 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1078348 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ش للمعادن �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــة ال�سم�ش للمعادن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1045718 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
خليفة بن عبداللـه بن حممد العلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو رفيدة العاملية �ش.م.م

يعلن خليفة بن عبداللـه بن حممد العلي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأبو رفيدة العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1270286 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة 
وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
فهد بن علي بن �سلطان ال�سيباين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو في�سل ال�سيباين للتجارة - تو�سية 

ال�سيباين  اأبو في�سل  ل�سركـــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـه  ال�سيباين  �سلطان  بن  بن علي  يعلن فهد 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1020769 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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خالد بن �سامل بن خلفان البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدم املتحدة للمنتوجات الأ�سمنتية - ت�سامنية
يعلن خالد بن �سامل بن خلفان البو�سعيدي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركة اأدم املتحدة للمنتوجات 
الأ�سمنتية - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1068411 ، عــــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

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

عزان بن علي بن حمد ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدم الأهلية - ت�سامنية
يعلن عزان بن علــي بن حمــد ال�سيبانــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة اأدم الأهليــة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 5103193 ، عــن انتهاء اأعــمـال الت�سفيــــة 
وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سليمة بنت �سامل بن يو�سف الهنائية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائب اخلليج للتجارة - ت�سامنية
تعلن �سليمة بنت �سامل بن يو�سف الهنائية ب�سفـتــــها امل�سفـــيــة ل�سركــة �سحائــب اخلليــج 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1057531 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

مالك بن �سعيد بن عامر املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوار�س ال�ساكبية للتجارة - ت�سامنية
يعلن مالك بن �سعيد بن عامر املحروقي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة فوار�س ال�ساكبية للتجارة - 
انتهــاء  عــــن   ،  1057817 بالرقــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
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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حممود بن �سيف بن نا�سر املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن عز للتجارة - ت�سامنية
 - للتجــارة  ل�سركة جنائن عز  امل�سفي  ب�سفـته  املحروقـي  نا�سـر  بن  �سيف  بن  يعلن حممــود 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـم 1067875 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن نا�سر بن �سامل ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملتقى النه�سة للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن نا�سر بن �سامل ال�سعيلي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة ملتقى النه�سة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1031299 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإبراهيم بن زهران بن حممد الوائلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء العامل للتجارة - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن زهران بن حممد الوائلي  ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سياء العامل للتجارة - 
انتهــاء  عــــن   ،  1113031 بالرقــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

عادل بن اأحمد بن عو�س النجار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الياء الذهبية �س.م.م
يعلن عادل بن اأحمد بن عو�س النجار ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة الياء الذهبية �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1008492 ، 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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عمر بن حممد بن حمفوظ ال�سيخ
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربات الفنية للتجارة �س.م.م
يعلن عمــر بن حممـــد بن حمفــوظ ال�سيــخ ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة اخلبــرات الفنيـــة 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 2118394 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة الوطنية للتجارة واملقاولت �س.م.م 
يعلن عمر بن حممد بن حمفوظ ال�سيخ ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركـة �ساللة الوطنية للتجارة 
واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقم 2144255 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات املدينة العربية للتجارة �س.م.م

يعلن عمر بن حممد بن حمفوظ ال�سيخ ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة خدمات املدينة العربية 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 2063905 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

�سامل بن نا�سر بن علي الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وغريب للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن نا�سر بن عـلي الغ�سينـــي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركــــة �سالـــم وغريــب للتجــــارة - 
انتهــاء  عــــن   ،  1472500 بالرقــــم  الـتجــــــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1290(

اأحمد بن عامر بن �سهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجار اجلديد للتجارة �س.م.م
يعلن اأحمد بن عامر بن �سهيل العمري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة النجار اجلديد للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1002027 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلالق اجلديد للتجارة �س.م.م

يعلن اأحمد بن عامر بن �سهيل العمري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة احلالق اجلديد للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1006123 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأنور بن حممد بن �سعيد التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة بوابة عمان لتنمية امل�ساريع التجارية والإن�سائية وال�سياحية - تو�سية

يعلن اأنور بن حممد بن �سعيد التوبي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركة بوابة عمان لتنمية امل�ساريع 
التجارية والإن�سائية وال�سياحية - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 
1008511 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة البيان للتجارة - تو�سية

يعلن اأنور بن حممد بن �سعيد التوبي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة واحة البيان للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1782363 ، 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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عبداملح�سن بن رجب بن جنباخ الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جومت جرنل و�سركاه للتجارة �س.م.م
يعلن عبداملح�سن بن رجــب بن جنبــاخ الزدجالـــي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركــــة جوتــم جرنل 
و�سركاه للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1063397 ، 
عــــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

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

يعقوب بن خلفان بن �سامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ستان لالأغذية �س.م.م
يعلن يعقوب بن خلفان بن �سامل املحروقي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة الب�ستان لالأغذية 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري بالرقــــم 1162839 ، عــــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمد بن �سالح الدائري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سالح الدائري واخوانه للتجارة - تو�سية
يعلن حمد بن �سالح الدائري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة حمد بن �سالح الدائري واخوانه 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1267280 ، عــــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيــــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�سركــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

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

جمعه بن نا�سر بن علي الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل وجمعه اأبناء نا�سر الغ�سيني للتجارة - ت�سامنية

يعلن جمعه بن نا�سر بن علي الغ�سيني ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة �سامل وجمعه اأبناء نا�سر 
الغ�سيني للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقــــم 1421085 ، 
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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عمر بن �سامل الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رميا للطاقة �س.م.م
يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة رميا للطاقة �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى 
الكيـــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمـــال  انتهــاء  عـــن   ، بالرقـــم 1012299  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة 

القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

فرا�س بن عطا اللـه الطه
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنولوجيا احلقيقية �س.م.م
يعلن فرا�س بن عطا اللـه الطه ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركـــــة التكنولوجيا احلقيقية �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1149004 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة 
وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدول الأزرق للتقنية البيئية  �س.م.م
يعلن فرا�س بن عطا اللـه الطه ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركــة اجلدول الأزرق للتقنية البيئية 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1158289 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
عبداللـه بن علي بن عبيد النربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للخدمات الهند�سية �س.م.م

للخدمات  مزون  ل�سركـــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـه  النربي  عبيد  بن  علي  بن  عبداللـه  يعلن 
الهند�سية �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1589938 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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اإبراهيم بن عبداللـه بن خمي�س العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الرافدين للم�ساريع احلديثة �س.م.م
الرافدين  امل�سفــــي ل�سركـــــة نور  العامري ب�سفـتـه  اإبراهيم بن عبداللـه بن خمي�س  يعلن 
للم�ساريع احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1104931 ، 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حمود بن �سامل احلارثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساط امللكي �ش.م.م

يعلن حمود بن �سامل احلارثي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة الب�ساط امللكي �ش.م.م ، وامل�سجلــة 
لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1219898 ، عن انتهاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان 

القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن من�سور بن علي ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ملار �س.م.م
يعلن حممد بن من�سور بن علي ال�سليمي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة م�ساريع اأبو ملار �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1205297 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة 
وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
يا�سر بن حمود بن نا�سر احلو�سني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلمائل - تو�سية

 - ل�سركـــــة م�ساريع اجلمائل  امل�سفــــي  نا�سر احلو�سني ب�سفـتـه  يا�سر بن حمود بن  يعلن 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 3191052 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع العوينات للتجارة  واملقاولت - ت�سامنية
يعلن عمر بن عبداللـه بن حممد املعمري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة روائع العوينات للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1151612 ، عـــن 
انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
نا�سر بن �سامل بن �سعيد املرزوقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عزام املرزوقي للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن نا�سر بن �سامل بن �سعيد املرزوقي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــــة اأبو عزام املرزوقي للتجارة 
عـــن   ،  1157013 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقاولت 
انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اأحمد بن خمي�س بن خادوم الرئي�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادوم واأولده للتجارة - تو�سية
يعلن اأحمد بن خمي�س بن خادوم الرئي�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأحمد بن خمي�س بن خادوم 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 3232794  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  واأولده للتجارة - تو�سية 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
عادل بن �سامل بن حممد اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سويق املتحدة �س.م.م

يعلن عادل بن �سامل بن حممد اخلرو�سي ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركـــــة معامل ال�سويق املتحدة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1084774 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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اإبراهيم بن عبداللـه بن عبدالرحيم املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار ال�سغري للتجارة واملقاولت �س.م.م
يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن عبدالرحيم املقبايل ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة البحار ال�سغري 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 3198359  اأمانة ال�سجل  لـــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة واملقاولت �س.م.م 
عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حممد بن �ساعن بن حممد الرو�سدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن �ساعن بن حممد الرو�سدي واأولده للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن �ساعن بن حممد الرو�سدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة حممد بن �ساعن بن 
حممد الرو�سدي واأولده للتجـارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــــــاري 
بالرقـــم 1081343 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا 

امل�سفــيلأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حممد بن �سعيد ال�سمي�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآثري للخدمات الفنية �س.م.م

يعلن حممد بن �سعيد ال�سمي�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة الآثري للخدمات الفنية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1064170 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة 
وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
اأمين بن علي بن علي الربماين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق جمي�س للتجارة واملقاولت �س.م.م

يعلــن اأميــن بن علــي بــن علــي الربماين ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركــــة اآفـــاق جميـــ�ش للتجــــارة 
واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1010021 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عامر بن مطر بن را�سد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما مكة للتجارة - ت�سامنية
بــن را�سد املقبايل ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركـة �سمــا مكـــة للتجـــارة -  يعلــن عامــر بن مطــر 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1064677 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
�سامل بن حممد بن حمد العلوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حممد بن عبدالرحمن وعلي بن عبداللـه اخلطيب للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن حممد بن حمد العلوي ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركـــــة حممد بن عبدالرحمن 
وعلي بن عبداللـه اخلطيب للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري 
بالرقـــم 3077071 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا 

امل�سفــيلأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإبراهيم بن �سامل بن حممد اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت النه�سة احلديثة �س.م.م

النه�سة  �سوت  ل�سركـــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـه  اخلرو�سي  حممد  بن  �سامل  بن  اإبراهيم  يعلن 
احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1075332 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
وليد بن حممد بن �سامل البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة وليد بن حممد بن �سامل البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن وليد بن حممد بن �سامل البلو�سي ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركـــــة وليد بن حممد بن �سامل 
البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام  ، عـــن انتهــاء   3221385

امل�سفــياملــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عبداللـه بن �سعيد بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور البا�سم للم�ساريع املتميزة - تو�سية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن حممد اجلابري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة النور البا�سم للم�ساريع 
املتميزة - تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1135789 ، عـــن انتهــاء 
اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
من�سور بن م�سعود بن خلف البحري 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سيف م�سعود خلف واإخوانه - ت�سامنية
يعلن من�سـور بن م�سعود بن خلف البحري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سيف م�سعــود خلـــف 
عـــن   ،  1147196 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - واإخوانه 
انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن 

امل�سفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
خالد بن �سيف بن �سامل الندابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة البحرين الوطنية �ش.م.م

الندابي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة لوؤلوؤة البحرين الوطنية  يعلن خالد بن �سيف بن �سامل 
اأعمـــال  انتهــاء  عـــن   ، بالرقـــم 1020210  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �ش.م.م 
الت�سفيــة وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــي التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلناح الطائر �ش.م.م
يعلن خالد بن �سيف بن �سامل الندابي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة اجلنـــاح الطائــــر �ش.م.م ، 
الت�سفيــة  اأعمـــال  انتهــاء  ، عن  بالرقـــم 1723294  الـتجــاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
وزوال الكيـــان القانونـي لل�سركــة وفقـــا لأحكــام املــــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي 
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