
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1303(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

            وزارة الإ�سكـــــان
�سادر فـي 2019/7/21 باإ�سدار الالئحة التنفـيذية  قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/72 
لنظام ح�ساب ال�سمان مل�سـروعات التطوير العقاري .

                                   وزارة التجــارة وال�سناعـــة
�سادر فـي 2019/7/11 باعتبــار موا�سفــة قيا�سية  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2019/128 

خليجية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة .
                      وزارة القــوى العاملــة 

�سادر فـي 2019/7/25 با�ستمرار اإيقاف الت�سريح  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2019/385 
ب�سفة  العمانية  غري  العاملة  القوى  با�ستقدام 

موؤقتة فـي بع�ض املهن .
                                                           جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي 
�سادر فــي 2019/7/22 باإ�سـدار الالئحـة التنفـيذيـة  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/1 

لقانـون نظـم املدفوعـات الوطنيـة .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 25 ذو القعــدة 1440هـ                                                   املـوافـــــــق 28 يوليــــــــــو 2019م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة
وزارة العـــــدل

قرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/5/7 باإعــالن تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة .
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 

اإعالن ب�شاأن طلبات براءات االخرتاع املقبولـــة .
اإعالن ب�شاأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة .

االإعالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بانتقال ملكيتها .
ا�شتــــــدراك .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط ال�سا�سعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط �ساحل اخلليج �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الفلج املميزة للتجارة �ش.م.م .

للتجــارة  الذهبيــة  القبائـــل  فلـــج  مـــوارد  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  اإعالن عن بدء 
واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن حمدان الهنائي و�سريكه للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرهون ال�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان و�سلمان اأبناء �سالم للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطر الزعفران للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل ويعقوب للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اليقني الرا�سدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الوثبة لالإعمار - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد م�سقط للت�سويق �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار جنوب ال�سرقية احلديثة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال امل�ستقبل الواعدة للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد �سامل را�سد الكيومي للمقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة املغدر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل غرب الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الظفرة احلديثة لالإعمار واالإن�ساءات - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء الردة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن هويدن بن �سامل الدرعي وولده 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خميــ�ش بن اأحمد العامري وولده للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني احلبل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم النقية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي ب�سياء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط املحافظة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن عبداللـه البلو�سي وولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن �سامل وعلي بن حممد للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البا�سق الدولية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجدان الدولية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الكون املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخر و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرن الدولية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلري الدولية للتعمري �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز بات الطبي �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�ش للخدمات الزراعية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة االأمني الطبية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيكون املحدودة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرمي املتحدة - تو�سية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

وزارة الإ�سكـــــان
قــــرار وزاري

رقــم 2019/72
باإ�ســدار الالئحــة التنفـيذيــة

لنظام ح�ساب ال�سمان مل�سـروعات التطوير العقاري

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 , 
واإلى نظام متليك ال�سقق والطبقات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 89/48 , 

واإلى نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 , 
واإلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 , 

واإلـى نظــام متـلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2006/12 , 

واإلى نظــــام ح�ساب ال�سمان مل�سروعـــــات التطويـــــر العقــــاري ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــي 
رقـــم 2018/30 , 

وبنــاء علــى مــا تقت�سيـه امل�سلحــة العامــة , 
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لنظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري , املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 18 مـن ذي القعدة 1440هـ 
املـوافــــق : 21 مـن يوليـــــــــــو 2019م 

�سيف بن محمد بن �سيف ال�سبيبي
                                                                              وزيــــر الإ�سكــــــــــــــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

الالئحة التنفـيذية لنظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطـوير العقاري

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ض 
عليه فـي نظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري .

املــادة ) 2 (

ي�صتـــرط حل�صـــول املطــور على ترخي�ص ملمار�صة التطوير العقاري من اجلهة املخت�صة ، 
ما ياأتي :

 اأ - اأن تكون لديه القدرة واملالءة املالية .

ب - اأن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .

ج - اأن يكون لديه مقر معلوم ملمار�سة ن�ساطه .

د - �سداد الر�سوم املقررة .

هـ - تقدمي اأي م�ستندات اأو بيانات تطلبها اجلهة املخت�سة .

اأن يقدم  ، على  ويكون الرتخي�ض ملدة )3( ثالث �صنوات قابلة للتجديد بال�صروط ذاتها 
طلب التجديد خالل )30( ثالثني يوما قبل انتهاء الرتخي�ص . 

املــادة ) 3 (

تتولى اجلهة املخت�سة درا�سة طلب ترخي�ض ممار�سة التطوير العقاري , والبت فـيه خالل 
املحددة  والبيانات  امل�صتندات  كافة  ، م�صتوفـيا  تقدميه  تاريخ  يوم عمل من  )30( ثالثني 
امل�ستندات  امل�ستوفـية لهذه  املادة )2( من هذه الالئحة , ول ينظر فـي الطلبات غري  فـي 

والبيانات . 
ويخطر مقدم الطلب كتابيا بنتيجة فح�ض طلبه , ويعترب فوات مدة درا�سة الطلب دون رد 

مبثابة رف�ض �سمني لطلب الرتخي�ض . 
ويجوز ملقدم الطلب التظلم من قرار الرف�ض اإلى رئي�ض اجلهة املخت�سة خالل )60( �ستني 
يومـــا مـــن تــــاريخ اإخطــــاره , اأو مـن تاريخ انق�ساء املدة امل�سار اإليها , ويعد القرار ال�سادر 

فـي التظلم نهائيا . 

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

املــادة ) 4 (

تعد اجلهة املخت�سة �سجال خا�سا يقيد فـيه املطورون املرخ�ض لهم ممار�سة التطوير العقاري .

املــادة ) 5 (

يلغى ترخي�ض ممار�سة التطوير العقاري فـي احلالت الآتية :
 اأ - فقد اأي �صرط من �صروط الرتخي�ص الواردة فـي املادة )2( من هذه الالئحة .

ب - اإذا اأخفق املطور فـي اإجناز )2( م�سروعني متتاليني للتطوير العقاري .

ج - اإذا ثبـــت عـــدم �صحــــة اأي مــــن امل�صتنــدات اأو البيانات التي ترتب عليها احل�صول 
على الرتخي�ض . 

املــادة ) 6 (

يلتزم املطور , بعد احل�سول على ترخي�ض م�سروع التطوير العقاري , بفتح ح�ساب �سمان 
اإن�ساء وتطوير امل�سروع طبقا لالتفاقية املوقعة  با�سم امل�سروع , يكون خم�س�سا لأغرا�ض 

بني امل�سرف املرخ�ض , واملطور . 
املــادة ) 7 (

يجب على املطور عند تقدمي طلب لفتح ح�ساب ال�سمان اإلى املــ�سرف املرخـــ�ض اأن يرفـــق 
بطلبه امل�ستندات الآتية : 

 اأ - ن�سخة من ال�سجل التجاري .

ب - ن�سخة من ترخي�ض امل�سروع ال�سادر من اجلهة املخت�سة .

ج - خطاب عدم ممانعة من فتح ح�ساب ال�سمان للم�سروع �سادرا من اجلهة املخت�سة .

 د - �سورة من �سند امللكية لالأر�ض اأو عقد النتفاع حمل امل�سروع , والر�سم امل�ساحي لها .

هـ - ن�سخة من العقد املربم بني املطور , وامل�ستفـيد .  

و - ن�سخة من درا�سة جدوى اقت�سادية للم�سروع .

ز - منوذج عقد البيع بني املطور وامل�سرتي .

ح - اأي م�ستندات اأو بيانات اأخرى يطلبها امل�سرف .

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

املــادة ) 8 (

يجب على املطور , وامل�سرف املرخ�ض اإبرام اتفاقية حل�ساب ال�سمان با�سم امل�سروع , ويجب 
اأن تت�سمن التفاقية البنود الآتية :

 اأ - اإلزام املطور بتوجيه امل�سرتين , وممويل امل�سروع باإيداع الدفعات فـي ح�ساب ال�سمان .

ب - امل�ستندات الواجب تقدميها قبل �سرف اأي مبالغ اإلى املطور من ح�ساب ال�سمان .

ج - طريقة توزيع ر�سيد احل�ساب فـي حال اإلغاء امل�سروع .

د - اإدارة ح�ساب ال�سمان من قبل امل�سرف املرخ�ض و�سلطاته و�سالحياته فـي الدفع 
من احل�ساب للمطور .

هـ - ربط دفعات امل�سرتين بن�سب الإجناز الفعلي لأعمال الت�سييد , والبناء .

و - عدم اإغالق ح�ساب ال�سمان اإل بعد موافقة اجلهة املخت�سة .

ز - مـــا يجيـــز للجهـــة املخت�ســـة اإبـــالغ امل�ســـرف املرخ�ض كتابيا بالمتناع عن �سرف 
اأي دفعات لحقة من ح�ساب ال�سمان من تاريخ ت�سلم امل�سرف للكتاب امل�سار اإليه .

ح - اأي بنود اأخرى يتم التفاق عليها .

املــادة ) 9 (

يجب على امل�سرف املرخ�ض الحتفاظ فـي ح�ساب ال�سمان بن�ســـبة )5%( خم�ســـة باملائـــة 
من قيمة بيع الوحدة العقارية فـي امل�سروع , ويجوز �سرف املبلغ امل�سار اإليه للمطور بعد 
انق�صاء �صنة من تاريخ ت�صجيل الوحدة العقارية با�صم امل�صرتي ، بعد تقدمي �صهادة موقعة 
مـــن مـــالك الوحــــدة العقاريـــة , وا�ست�ســــاري امل�ســـروع , تبـــني عـــدم وجـــود اأي عيــوب بناء 

فـي الوحدة العقارية .     
املــادة ) 10 (

يلتـــزم امل�ســــرف املرخـــ�ض بتزويد املطور بك�سف يت�سمن الإيرادات واملدفوعات التي متت 
 , الك�سف  بن�سخة من هذا  املخت�سة  بتزويد اجلهة  املطور  ويلتزم   , ال�سمــان  فــــي ح�ســـاب 

وذلك كل )3( ثالثة اأ�صهر . 
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املــادة ) 11 (

يجوز للجهة املخت�سة تعيني مدقق ح�سابات معتمد لكل م�سروع , على نفقة املطور تكون 
مهمته فح�ض �سجالت املطور اخلا�سة بح�ساب ال�سمان , وكافة امل�ستندات املتعلقة بامل�سروع , 

وذلك وفقا لل�صروط الآتية :
 اأ - اأن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري .

ب - األ تقل مدة خربته عن )3( ثالث �صنوات .

املــادة ) 12 (

 , التنفـيذ  املخت�سة جدول مبراحل  اجلهة  اإلى  يقدم  اأن  امل�سروع  فـي  البدء  قبل  املطور  يلتزم 
ا�ست�ساري  يكـــون معتمدا من  اأن  علـــى   , بها  املرتبط  الزمني  والربنامج   , اإجنازها  ون�سب 

امل�سروع .
املــادة ) 13 (

ل يجوز للمطور الإعالن اأو الرتويج لبيع الوحدات العقارية فـي امل�سروع اإل بعد احل�سول 
على موافقة اجلهة املخت�صة ، �صريطة تقدمي الآتي : 

 اأ - ما يفـيد قيام املطور بفتح ح�ساب ال�سمان لدى اأحد امل�سارف املرخ�سة .

ب - ك�سف يت�سمن عدد الوحدات العقارية امل�ستمل عليها امل�سروع , والبيانات املتعلقة 
بها , ومنها املوقع , وامل�ساحة .

ج - ما يفـيد باأن املبالغ املودعة فـي ح�ساب ال�سمان ل تقل عن )20%( ع�سرين باملائة 
مـــن التكلفـــة الإجماليـــة للم�سروع , ويدخل فـي ح�ساب هذه الن�سبة قيمة اأر�ض 

امل�سروع اململوكة للمطور , اأو ما اأجنزه من اأعمال بناء .

املــادة ) 14 (

والرتويج  الإعالن  لأغرا�ض  ال�سمان  فـي ح�ساب  املودعة  املبالــغ  مـــن  ال�ســـرف  يجـــوز  ل 
للم�سروع مبا يزيد على )3%( ثالثة باملائة من هذه املبالغ .

املــادة ) 15 (

ل يجوز للمطور التنازل عن الرتخي�ض املمنوح للم�سروع لطـــرف اآخـــر اإل بعـــد موافـــقة 
اجلهة املخت�سة . 
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املــادة ) 16 (

يعد املطور منوذج عقد بيع الوحدات العقارية فــــي امل�ســروع , على اأن يعتمــد مــن اجلهــة 
املخت�سة , ويجب اأن يت�سمن الآتي : 

 اأ - ا�سم املطور , وعنوانه .

ب - ا�سم امل�سروع الذي تقع فـيه الوحدة حمل التعاقد .

ج - بيانات الوحدة , وم�ساحتها الإجمالية , ون�سيبها من م�ساحة الأر�ض , والأجزاء 
امل�سرتكة , مع اإرفاق ر�سم م�ساحي يو�سح ذلك .

د - مكونات التق�سيم الداخلي للوحدة , ونوع الت�سطيب والديكورات , ونوعية الأبواب 
والنوافذ , واملرافق ال�سحية والكهربائية وغري ذلك من التجهيزات .

هـ - ثمن الوحدة ، واأي مبالغ اأخرى يتم التفاق عليها .

و - جدول يو�سح �سداد الدفعات ح�سب ن�سبة اإجناز امل�سروع , اأو الوحدة العقارية .

ح�سب  الدفعات  ب�سداد  امل�سرتي  قيام  عدم  حال  فـي  التعوي�ض  فـي  املطـــور  حـــق   - ز 
اجلدول املتفق عليه فـي العقد اأو التاأخر فـي ال�سداد .

ح - حق امل�سرتي فـي التعوي�ض فـي حال تاأخر املطور عن البدء بامل�سروع , اأو توقفه 
عن التنفـيذ , اأو تاأخره فـي التنفـيذ دون اأي عذر مقبول .

ط - اأي �صروط اأخرى يتم التفاق عليها .

املــادة ) 17 (

ح�ساب  فــي  العقاريـــة  الوحـــدة  ب�ســراء  املتعلقة  املالية  الدفعات  اإيداع  امل�سرتي  على  يجب 
بتزويد  املطور  ويلتزم   , امل�سروع  اإجناز  ن�سب  الدفعات ح�سب  �سداد  ال�سمان وفقا جلدول 

امل�سرتين بن�سب اإجناز امل�سروع , ومراحله كل )3( ثالثة اأ�صهر .

املــادة ) 18 (

يجب على املطور تزويد امل�سرف املرخ�ض باأ�سعار الوحدات العقارية التي مت بيعها , وبكافة 
التفا�سيل املتعلقة بها .   
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املــادة ) 19 (

يجــب علـــى امل�سرف املرخ�ض حتديد رقم مرجع لكل وحدة عقارية فـي ح�ساب ال�سمان , 

حمددا فـيه رقم الوحدة العقارية .

املــادة ) 20 (

مـــع عـــدم الإخـــالل بحكـــم املـــادة )9( مـــن هـذه الالئحة , يحق للمطور �سحب كافة املبالغ 

من ح�صاب ال�صمان بعد اإجناز امل�صروع بالكامل ، �صريطــة تقديــم تقريــــر مــن ا�صت�صـــاري 

امل�سروع معتمد من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 21 (

يلتـــزم املطـــور بت�سجيل الوحدة العقارية با�سم امل�سرتي خالل )6( �صتــة اأ�صهـــر مـــن تاريـــخ 

حترير �صهادة اإمتام البناء للم�صروع من البلدية املخت�صة .

املــادة ) 22 (

ال�سجالت  وبكافة   , بهــــا  والحتـــفاظ   , ال�سمــــان  ح�ساب  تعامالت  بت�سجيل  املطور  يلتزم 

اخلا�سة بامل�سروع ملدة )5( خم�ض �سنوات اعتبارا من تاريخ اإقفال ح�ساب ال�سمان , ويجب 

عليه ت�سليم اجلهة املخت�سة ن�سخة من هذه ال�سجالت بناء على اإخطار كتابي �سادر منها .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة
قــرار وزاري

رقم 2019/128
باعتبار موا�صفة قيا�صية خليجية موا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 11/ 2017 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة , 
واعتماد هيكلها التنظيمي , 

القيا�سية موا�سفات قيا�سية  املوا�سفات  باعتبار بع�ض  الوزاري رقم 95/230  القرار  واإلى 
عمانية ملزمة , 

واإلى القرار الوزاري رقم 2000/146 باعتبار موا�سفة قيا�سية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة , 
واإلى القرار الوزاري رقم 2010/32 باعتبار موا�سفات قيا�سية خليجية موا�سفات قيا�سية 

عمانية ملزمة )لوائح فنية( , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة , 

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

تعترب املوا�سفة القيا�سية اخلليجية رقم )GSO 1943/2016( اخلا�سة مبتطلبات ال�سالمة 
فـي م�ستح�سرات التجميل ومنتجات العناية ال�سخ�سية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة .

املــادة الثانيــــة
تفر�ض غرامـــة اإداريـــة ال تتجــــاوز )1000( األف ريال عماين على كــــل من يخالـــف اأحكـــام 

هذا القرار , وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .

املــادة الثالثــــة
تلغى القرارات الوزارية اأرقام : 95/230 , و2000/146 , و2010/32 , كما يلغى كل ما يخالف 

هذا القرار , اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعـــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به بعد انق�ساء )6( �ستة اأ�سهر من اليوم 

التايل لتاريخ ن�سره .

�صـدر فـي :   8  مـن ذي القعـــــدة 1440هـ
املـوافــــق : 11 مـن يوليـــــــــــــــــو 2019م

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي
وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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وزارة القــوى العاملــة 

قــرار وزاري

رقــم 2019/385

با�ستمرار اإيقاف الت�سريح با�ستقدام

القوى العاملة غري العمانية ب�سفة موؤقتة فـي بع�ض املهن

ا�ستنـادا اإلــى قانـــون العمـــل ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــــــم 2003/35 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2019/73 باإيقاف الت�سريح با�ستقدام القوى العاملة غري العمانية 

ب�سفـة موؤقتة فـي بعـ�ض املهن ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ت�ستمــر فتـــرة اإيقـــاف الت�سريـــح با�ستقـــدام القوى العاملة غري العمانيـــة ب�سفـــة موؤقتـــة 
فـي من�ساآت القطاع اخلا�ض للمهن املحددة فـي امللحق املرفق بالقرار الوزاري رقم 2019/73 ، 

ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى، تبداأ من 5 اأغ�سط�ض 2019م .

املــادة الثانيــــة

ين�سـر هــــذا القــرار فـي اجلــريـــدة الر�سميــة .

�سدر فـي : 22 من ذي القعـــــدة 1440هـ

املوافــــق : 25 من يوليــــــــــــــــو 2019م

عبداللـه بن نا�سر بن عبداللـه البكري

                                                                          وزيـــــــــــــر القــــــــــوى العاملـــــــــــــة
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جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
قــــرار 

رقـــم 2019/1
باإ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون نظـم املدفوعـات الوطنيـة

ا�ستنادا اإلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 
واإلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/8 ، 

واإلـى قـــرار جملـــ�س حمافظـــي البنـــك املركــــزي العمانــي رقـــم م م/5/18/12/183/2999 ، 
بتاريـــخ 2018/12/17م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقــرر

املــادة الأولــــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون نظم املدفوعات الوطنية ، املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

ي�ســدر الرئيــ�س التنفـيــذي للبنك املركـــزي العمانــي النمـــاذج والتعليمات الالزمــــة لتنفـيــذ 
اأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعــة

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

�صـدر فـي : 19 من ذي القعـدة 1440 هـ
املوافـــــق : 22 من يوليـــــــــــــو 2019 م

�صلطان بن �صامل بن �صعيد احلب�صي
نائــــــــب رئيــــــــ�س جملــــــــ�س املحافظـــــــني
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الالئحـة التنفـيذيــة لقانــون نظـم املدفوعــات الوطنيـة

الف�صــل الأول

اأحكــام عامــــة

املــادة )1 (

�سداد  على  الدال  بالإي�سال  الالئحة م�سحوبة  فـي هذه  عليها  املن�سو�س  الطلبات  تقدم 
ر�ســــم الطلــــب والدرا�ســـة املقــــرر ، ومرفقا بها البيانـــات وامل�ستنــدات املحــددة ، ول يرتتـــب 

على تقدميها اأي التزام على البنك املركزي العماين .

املــادة ) 2 (

اإذا كانت  اإل  ل يجوز النظر فـي الطلبات املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة والبت فـيها 
 ، كــل طلــب  فـيها بح�ســـب طبيعــة  املن�سو�ص عليها  واملتطلبات  ال�سروط  م�ستوفــاة جميع 

والغر�س منه .
 ول يجوز ملقدم الطلب ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة ، اأو امل�ستندات املقدمة منه اإذا مت رف�س 

الطلب �سراحة اأو �سمنا .

املــادة ) 3 (

يجــــوز التظلــــم من القرارات ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحــة خــالل مــدة اأق�ساهـــا 
)60( �ستون يوما من تاريخ علم املتظلم اليقيني بالقرار ، ويعترب عدم الرد على التظلم 

خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�سا له .

الف�صــل الثانــي

اأحكــام م�صرتكــة للرتاخيــ�س

املــادة )4 (

يحظــــر مزاولــــة اأي ن�ســـاط يتعلق بنظم املدفوعات دون احل�ســـول علـــى ترخيــــ�ص بـــذلك 
وفق اأحكـــام قانــــون نظـــم املدفوعات الوطنيــــة ، وهـــذه الالئحـــة ، والقـــــرارات والتعليمـــات 

التي ي�سدرها البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 5 (

ي�سدر الرتخي�س ملدة )1( �سنة واحدة بقرار من جمل�س املحافظني خالل مدة ل تتجاوز 
)120( مائة وع�سرين يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع املتطلبات وال�سروط ، 

واإل اعترب الطلب مرفو�سا .
ويجـــوز جتديـــد الرتخيــ�س ملـــدة اأو ملــــدد مماثلة بنـــاء علــى طلـب يقــدم علـى النمــوذج املعــد 

لهذا الغر�س فـي موعد اأق�ساه )90( ت�سعون يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�س .
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه ، 

واإل اعترب الطلب مرفو�سا .
ويراعــــى عنــد التجديــد وفــاء املرخـــ�ص لـــه بجميـــع التزاماتـــه ، ف�سال عن ا�ستيفائــه جميع 

املتطلبات وال�سروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .

املــادة ) 6 (

يقوم البنك املركزي العماين باإخطار طالب الرتخي�س اأو املرخ�س له - بح�سب الأحوال - 
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص اأو جتديده ال�سروط واملتطلبات املن�سو�ص عليها 
فـي هذه الالئحة ، والقرارات ، والتعليمات التي ي�سدرها البنك املركزي العماين فـي هذا 
ال�ساأن ، باأوجه النق�ص فـي طلبه ، ومنحه مهلة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

اإخطاره ال�ستكمال اأوجه النق�ص ، واإال حفظ الطلب .

املــادة ) 7 (

يحق للبنك املركزي العماين اأن يطلب من طالب الرتخي�س اأي تو�سيحات اأو معلومات 
اإ�سافـية متى راأى ذلك �سروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص ، وذلك خالل اأجل ال يتجاوز 
واملتطلبات  ال�سروط  جميع  الرتخي�ص  طالب  ا�ستيفــاء  تاريـــخ  مـــن  يومـــا  ثالثـــني   )30(
املركزي  البنك  ي�سدرها  التي  والتعليمات  والقرارات  الالئحة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�س 

العماين فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 8 (

املقرر خالل مدة ل تزيد على )30( ثالثني  يجب على املرخ�س له �سداد ر�سم الإ�سدار 
يومــا من تاريخ املوافقة على طلــب الرتخيــ�س اأو جتديــده ، واإل اعتبــر طلـــب الرتخيــ�س 
اأو التجديد كاأن مل يكن ، وال ترتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 9 (

اإذا توفــــي ال�سخ�س الطبيعــــي املرخ�س لــــه ، وكان الرتخيـــ�س �ساريـــا ، فاإنـــه يجــوز لورثتــه 
اأو اأحدهم احللول حمله خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ الوفاة ، على اأن 
والبيانات  بامل�ستندات  الغر�س م�سحوبا  لهذا  املعد  النموذج  بذلك على  تقدمي طلب  يتم 

التي يحددها البنك املركزي العماين .
ويكون للبنـــك املركـــزي العماين رفـــ�ص الطلب اإذا مل تتوفر فـي الطالب جميع املتطلبات 

وال�سروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .

املــادة ) 10 (

راأ�س  باملائة من  اأكرث من )5%( خم�سة  الو�سية  اأو  ال�سخ�س الطبيعي باملرياث  اإذا متلك 
مال ال�سخ�س العتباري املرخ�س له ، ورغب فـي ا�ستمرار هذا التملك ، فاإنه يتعني عليه 
تقدمي طلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س م�سحوبا بامل�ستندات والبيانات التي 
يحددها البنك املركزي العماين ، وذلك خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ 

علم الطالب مبا اآل اإليه بطريق املرياث اأو الو�سية .
ويكــــــون للبنــــك املركـــزي العمانــــــي رفـــــ�ص الطلـــب اإذا لـــم تتوفـــر فـــي الطالــــب ال�ســــــروط 

التي ي�سعها فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 11 (

يقــدم طلــب موافقة البنــك املركـــزي العماين على قيام املرخ�س لــــه بالتنـــازل عــن حقوقــــه 
والتزاماته اإلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�س ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات 

وامل�ستندات االآتية : 
�سورة من الرتخي�س .  - 1

اأ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .  - 2

حتديد احلقوق واللتزامات املطلوب التنازل عنها .  - 3

ا�سم املتنازل اإليه ، والغر�س من التنازل .  - 4

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

املــادة ) 12 (

يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�س له بالتنازل عن الرتخي�س 

ال�سادر له اإلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�س ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات 

وامل�ستندات االآتية : 

�سورة من الرتخي�س .  - 1

اأ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .  - 2

�ســــورة من عقد التاأ�ســي�ص والنظـــام االأ�سا�سي وال�سجل التجاري وفــق اآخر تعديــل   - 3

اإذا كان �سخ�سا اعتباريا .

ما يفـيد ا�ستيفاء املتنازل اإليه ال�سروط واملتطلبات ذاتها املن�سو�ص عليها فـي هذه   - 4

الالئحة للرتخي�س ابتداء .

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 13 (

يبــت فـي طلـــــب التنازل عـــن الرتخيــ�س اأو عــن احلقـــوق واللتزامات النا�سئــة عنـــه خــــالل 

مدة ل تتجاوز )60( �ستني يوما ، واإل اعترب الطلب مرفو�سا .

املــادة ) 14 (

ي�سرتط ملنح املوافقة على قيام املرخ�ص له بالتنازل عــن الرتخي�ص ال�سادر له اإلى الغري 

مــا ياأتي : 

وفاء املرخ�س له بجميع التزاماته وقت التنازل ، وعلى الأخ�س التزاماته املالية .  - 1

التزام املتنازل له ب�سروط الرتخي�ص وبالوفاء بجميع االلتزامات املن�سو�ص عليها   - 2

فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية ، وهذه الالئحة .

اأي �سروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 3
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املــادة ) 15 (

فـي حالة املوافقة على التنازل الكلي عن الرتخي�ص ، تنتقل اإلى املتنازل اإليه جميع احلقوق 
واللتزامات املرتتبة على الرتخي�س .

اإليه م�ســوؤول م�سوؤوليــة  وفـي حالـــة التنازل اجلزئي يكون كل من املرخ�س لـــه واملتنــازل 
اأمـــام البنك املركزي العمانـــي عن الوفـاء بجميع اللتزامات املن�سو�س عليها  ت�سامنيــــة 

فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية ، وهذه الالئحة .
وفـي جميع االأحـــوال ، ال يجوز للمرخ�ص لـــه املطالبة با�ستـــرداد اأي ر�ســــوم اأو مقابـــل مالـــي 

اأو اأي مبالغ يكون قد �سددها للبنك املركزي العماين . 

املــادة ) 16 (

ل يجوز ملــن تنازل عن الرتخي�س اأو عن ن�سيبه فـي ح�سة اأو اأ�سهم املرخ�س لــــه التي تزيد 
علـــى )25%( خم�ســة وع�سرين باملائة اأن يتقدم بنف�سه اأو بوا�سطة �سخ�س اعتبـــاري ميلكـــه ، 
اأو ي�ساهم ، اأو ي�سارك فـيه بطلب احل�سول عــلى ترخيـــ�ص اآخــر اإال بــعد انق�ســـاء )1( �سنــة 

واحدة من تاريخ املوافقة على التنازل .

املــادة ) 17 (

يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�ص له مبزاولة الن�ساط املرخ�ص 
بــــه فـي غري املقر املرخـــ�س بـــه على النموذج املعد لهذا الغر�س ، علـــى اأن ي�ستمـــل الطلــــب 

على البيانات وامل�ستندات االآتية : 
العنوان التف�سيلي للمقر املقرتح .  - 1

�سند امللكية ، اأو عقد الإيجار .   - 2

املخطط الهند�سي للمقر املقرتح .  - 3

تقريـــر تف�سيلـــي ي�ستمل على الـتاأثريات املتوقع حدوثهـــا علــى النظــام ، واخلدمــات   - 4
املقدمة .

اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5
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الف�صـــل الثالـــث

ترخيــ�س ت�صغيـــل النظـــام

املــادة )18 (

ال يجــوز منــح ترخي�ص ت�سغيل النظام اإال اإذا كـــان طالـــب الرتخيـــ�ص م�ستوفـيـــا ال�ســــروط 
االآتية : 

اأن يتخذ �سكل �سركة وفق اأحكام القوانني املعمول بها ، والقرارات املنفذة لها .  - 1

اأن ي�ستوفـي راأ�ص املال الذي يحدده جمل�ص املحافظني من حني الآخر .  - 2

اأن تكون لديه الكفاءة الفنية لت�سغيل النظام .  - 3

اأن ي�سمن �سالمة العمليات التي جتري فـي النظام .  - 4

اأي �سروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 19 (

يقدم طلب احل�سول على ترخي�س ت�سغيل النظام اإلى البنك املركزي العماين على النموذج 
املعد لهذا الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

�ســــورة مـــن عقـــد التاأ�سيـــ�س ، والنظــــام الأ�سا�ســــي لل�سخـــ�س العتبـــاري ، وال�سجــــل   - 1
التجاري له وفق اآخر تعديل .

قواعد حوكمة ت�ستمل بوجه خا�ص على ما ياأتي :   - 2

الهيكل التنظيمي املقرتح على اأن ي�ستمل بوجه خا�ص على هيكل االإدارة . اأ - 

التدقيق الداخلي ، وتقنية املعلومات ، واملهام املنوطة بهما . ب - 

االإجـــراءات التـــي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�ســل االأمــوال ، ومتويـــل   - 3
الإرهاب .

ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�س .  - 4

تقرير تف�سيلي الآلية عمل النظام والتقنيات امل�ستخدمة .  - 5

بيان باأ�سماء امل�ساركني فـي ال�سخ�س العتباري اأو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�سركات   - 6
امل�ساهمة الذين ميلكون اأ�سهما فـي راأ�س ماله تتجاوز ن�سبتها )5%( خم�سة باملائة .
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بيان باأ�سماء رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة ، وامل�سوؤولني التنفـيذيني وموؤهالتهم ،   - 7
ومديــــري العمـــوم ونوابهـــم ، على اأن يتمتع كل منهـــم بح�ســـن ال�سيـــرة وال�سمعـــة ، 
واأال يكـــون قــــد �سبـــق احلكــــم عليـــــه فــــي جنايـــة ، اأو فــــي جرميـــة خملــــة بال�ســــرف 

اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

بيان تف�سيلي بالأ�سخا�س املتوقع م�ساركتهم فـي النظام .  - 8

ن�سخة من القواعد املتعلقة بت�سغيل النظام .  - 9

10 - خطة عمل لل�سنوات اخلم�ص القادمة ت�ستمل بوجه خا�ص على كيفـية اإدارة املوارد 
الب�سرية مبا يت�سمن كفايتها لت�سغيل النظام بكفاءة وفعالية ، على اأن ترفق بهذه 

اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى . 

بيان تف�سيلي بالأ�سعار املقرتح حت�سيلها لقاء اخلدمات املزمع تقدميها .  - 11

اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 12

املــادة ) 20 (

يجب اأن تت�سمن القواعد املتعلقة بت�سغيل النظام امل�سار اإليها فـي البند )9( من املــادة )19( 
من هذه الالئحة على الأخ�س ما ياأتي : 

�سروط واإجراءات و�سوابط امل�ساركة فـي النظام ، واحلقوق وااللتزامات املتبادلة .  - 1

التقنية امل�ستخدمة فـي ت�سغيل النظام ، ومقايي�ص جودة وكفاءة اخلدمة .  - 2

�سمان عدم التمييز بني م�ستخدمي النظام .  - 3

ال�سيا�سات والتدابري الأمنية التي تكفل حماية النظام وتاأمني البيانات واملعلومات   - 4
من اأي اخرتاق اإلكرتوين ، اأو ولوج �سخ�س غري م�سرح له اإليها ، وطرق ومواعيد 

اإبالغ البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك اأو حماولة اإحداثه .

اأو خلل فني فـي النظام  اإدارة االأزمات ملواجهة حاالت الطوارئ اأو حدوث اأعطال   - 5
مبـــا ي�سمـــن عدم توقــــف العمل فـي النظــام وا�ستمرار ت�سغيلــه بكفــاءة وفاعليــة ، 

ورفع التقارير ب�ساأنها اإلى البنك املركزي العماين .

اآلية ا�ستعادة البيانات اأو املعلومات فـي حالة فقدانها الأي �سبب من االأ�سباب .  - 6
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التدابيــــر التـــي تكفـــل احلــــد مــــن املخاطـــر املرتبطــــة بت�سغيــــل النظــــام كمخاطـــــــر   - 7

ال�سيولة ، وخماطر �سعر ال�سرف ، واملخاطر الناجمة عن العمليات املتعلقـــة باأوامر 

الدفع ، واأدوات الدفع ، والت�سوية ، واملقا�سة . 

اآليات واإجراءات البت فـي الطلبات املتعلقة باالأخطاء التي تقع فـي النظام ، وطرق   - 8

معاجلتهـــا علـــى اأن تكـــون متفقـــة مــع مــــا يقره البنـــك املركزي العماين من قواعد 

فـي هذا ال�ساأن .

االإجراءات الكفـيلة حلماية وتاأمني العمليات التي جتري فـي النظام .  - 9

�سعر اخلدمة وطريقة التح�سيل .  - 10

اآليات واإجراءات البت فـي ال�سكاوى التي يقدمها امل�سارك ومزود اخلدمات ب�سبب   - 11

يتعلق بت�سغيل النظام واإدارته ، وطرق حل املنازعات .

وللبنك املركزي العماين قبول اأو رف�ص هذه القواعد ، اأو طلب اإجراء التعديالت الالزمة 

عليها مبا يتفق و�سيا�ساته وتوجهاته املتعلقة بنظم املدفوعات . 

املــادة )21 (

يجـــب علـــى امل�سغــــل فـي حالـــة رغبته فـي اإجـــراء اأي تغييــر فـي النظـــام مبا يوؤثر على هيكله 

اأو ت�سغيله اأو اإدارته اأن يقدم طلبا بذلك اإلى البنك املركزي العماين على النموذج املعد لهذا 

الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

�سورة من الرتخي�س .  - 1

اأ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .  - 2

تقرير تف�سيلي ي�ستمل على التغيريات املراد اإجراوؤها ، والـتاأثريات املتوقع حدوثها   - 3

على النظام ، واخلدمات املقدمة .

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 4

ويخطر امل�سغل امل�سارك قبل اإجراء التغيري خــالل مــدة ال تقـــل عـــن )30( ثالثـــني يومـــا 

من تاريخ احل�سول على موافقة البنك املركزي العماين على الطلب .
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الف�صــــل الرابــــع

ترخيــــ�س مــــزود اخلدمـــات

املــادة )22 (

ال يجوز منــح ترخي�ص مزود اخلدمات اإال اإذا كان طالب الرتخي�ص م�ستوفـيــــا ال�ســــروط 
االآتية : 

اأن ي�ستوفـي راأ�ص املال الذي يحدده جمل�ص املحافظني من حني الآخر .  - 1
اأن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقدمي خدمات املدفوعات .  - 2

اأن ي�سمــــن �سالمـــة الأمـــوال التــــي يت�سلمــها من م�ستخدمي خدمــــات املدفوعــــات   - 3
اأو مـــن غريهــم وتكون ذات �سلــــة بتقدمي هذه اخلدمات ، وبقائها منف�سلة متامـــا 
عـــــن اأر�ســــــدة اأي طــــــرف اآخــــر ، ف�ســــــال عن �سمــــان اإمكانيــــة تتبــع هـــذه االأمـــــوال 

فـي اأي وقــــت .
اأن يكون لديه عدد كاف من العاملني املوؤهلني فـي جمال خدمات املدفوعات .  - 4

اأي �سروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 23 (

يقدم طلب احل�سول على ترخي�س مزود اخلدمات اإلى البنك املركزي العماين على النموذج 
املعد لهذا الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

اأو عقد التاأ�سي�س ، والنظام  - 1  ،  �سورة من البطاقة ال�سخ�سية لطالب الرتخي�س 
االأ�سا�سي ، وال�سجل التجاري وفق اآخر تعديل اإذا كان �سخ�سا اعتباريا .

ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�س . - 2
بيان تف�سيلي بنوع خدمات املدفوعات املزمع تقدميها ، والأ�سعار املقرتح حت�سيلها  - 3

مقابل كل خدمة .
خطة عمل ت�ستمل بوجه خا�ص على ما يثبت املقدرة على توظيف املوارد الب�سرية ،  - 4

وو�سع النظم واالإجـراءات التي تكفل �سري العمل ب�سكــــل منتظــــم و�سليــــم ، علــــى اأن 
ترفق بهذه اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى ، اأو املوازنات 
اإذا كان مقدم طلب  والتقارير املالية املدققة لل�سنوات الثالث الأخرية فـي حالة 

الرتخي�ص مرخ�سا له من البنك املركزي العماين مبزاولة ن�ساط اآخر . 
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قواعد حوكمة ت�ستمل بوجه خا�ص على ما ياأتي :  - 5

ال�سالحيـــــات  بــــني  والتـــــوازن  بال�سفافـيــة  يتميز  وا�ســـــح  تنظيمــــي  هيكـــــل  اأ - 

وامل�سوؤوليات .

التدابري التي تكفل احلد من املخاطر املرتبطة بخدمات املدفوعات ، واآليات  ب - 

الرقابة الداخلية التي ت�سمن �سالمة النواحي الإدارية واملالية واملحا�سبية ، 

على اأن تتنا�سب تلك التدابري واالآليات مع طبيعة وحجم وم�ستوى تعقيد 

خدمات املدفوعات املزمع تقدميها . 

ج - تقنية املعلومات .

االإجــراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�سل االأمـــوال ، ومتويل  - 6

الإرهاب .

واملعلومـــات  - 7 البيانــات  التــي ت�سمن حماية  الالزمـــة  االإجراءات  يفـيـــد و�ســـع   ما 

من اخرتاقها اأو الولوج اإليها من قبل اأ�سخا�س غري م�سرح لهم بذلك ، وطرق 

ومواعيد اإخطار البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك ، اأو حماولة اإحداثه .

ومواجهة  - 8 اإدارة  كيفـية  حتدد  التي  واالإجراءات  االآليات  على  ت�ستمل  عمل  خطة 

حالت الطوارئ ، ورفع التقارير ب�ساأنها اإلى البنك املركزي العماين . 

بيان باأ�سماء امل�ساركني فـي ال�سخ�س العتباري اأو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�سركات  - 9

امل�ساهمة الذين ميلكون اأ�سهما فـي راأ�س ماله تتجاوز ن�سبتها )5%( خم�سة باملائة .

 بيان باأ�سماء رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة ، وامل�سوؤولني التنفـيذيني وموؤهالتهم ،  - 10

على اأن يتمتع كل منهم بح�سن ال�سرية وال�سمعة ، واأل يكون قد �سبق احلكم عليه 

فـي جناية ، اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

 اآليات واإجراءات البت فـي ال�سكاوى التي يقدمها م�ستخدمو خدمات املدفوعات ،  - 11

وطرق حل املنازعات .

اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين . - 12
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الف�صــــل اخلامــــ�س
ال�صتعانـــة بالغري وتعيني الوكــالء ووكيــل الت�صويــة

املــادة )24 (

ال يجوز للم�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك اأن ي�سند اأحد اأن�سطته اخلا�سعة الأحكام قانون 
نظم املدفوعات الوطنية اإلى الغري ، اأو اأن يعني وكيال له ، اأو وكيل الت�سوية اإال مبوافقة 

كتابية من البنك املركزي العماين .
 املــادة )25 (

يقدم طلب ال�ستعانة بالغري للقيام ببع�س الأعمال اأو تعيني وكيل على النموذج املعد لهذا 
الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

، والنظـــام  التاأ�سيـــ�س  اأو عقــــد   ، اأو الوكيــل  �سورة من البطاقة ال�سخ�سية للغري   - 1
االأ�سا�سي ، وال�سجل التجاري وفق اآخر تعديل اإذا كان �سخ�سا اعتباريا .

اآليات واإجراءات الرقابة الداخلية املزمع اإعمالها من قبل الغري اأو الوكيل ، والتي   - 2
تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سل االأموال ، ومتويل االإرهاب .

بيان باأ�سماء املديرين ، وامل�سوؤولني التنفـيذيني للغري اأو الوكيل ، وموؤهالتهم .  - 3

ما يدل على الكفاءة الفنية ، واملالءة املالية للغري ، اأو الوكيل .  - 4

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

 املــادة )26 (
يقدم طلب تعيني وكيل الت�سوية على النموذج املعد لهذا الغر�س ، مرفقا به ن�سخة من 
القواعد املتعلقة باإجراء الت�سوية ، وال تكون املوافقة على تعيني وكيل الت�سوية نافذة اإال 
بعد اأن يوافـي البنك املركزي العماين بن�سخة من اتفاقية يربمها مع امل�سغل وامل�ساركني 
الذين قاموا بفتح ح�سابات لديه الإجراء عمليات الت�سوية ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما 
وامل�سغل  الت�سوية  والتزامات وكيل  التفاقية حقوق  تت�سمن  اأن  ، على  املوافقة  تاريخ  من 
وامل�ساركني املتعلقة بعمليات الت�سوية ، وفـي جميع االأحوال يلتزم وكيل الت�سوية باإخطار 

البنك املركزي العماين باأي تعديل يطراأ على التفاقية . 
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املــادة )27 (

يحق للبنك املركزي العماين اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة للتحقق من �سحة البيانات 
وامل�ستندات املتعلقة بتعيني الغري اأو الوكيل ، كما يكون له حق طلب اإي�ساحات من امل�سغل 

اأو مزود اخلدمات ب�ساأن هذه البيانات اأو امل�ستندات . 

املــادة )28 (

يكــون للبنــك املركــزي العمانــي مطلـــق التقدير فـي املوافقة اأو عدم املوافقـــة علــى طلـــب 
ال�ستعانة بالغري للقيام ببع�س الأعمال ، اأو تعيني وكيل ، اأو وكيل الت�سوية ، على اأن يبت 
وال�سروط  املتطلبات  ا�ستيفائه جميع  تاريخ  �ستني يوما من  الطلب خالل )60(  فـي هذا 

املقررة ، واإل اعترب الطلب مرفو�سا .

املــادة ) 29 (

مع عدم الإخالل بحكم املــادة )28( من هذه الالئحة ، يجوز للبنك املركزي العماين عدم 
ت�سغيلية  باأعمال  للقيام  بالغري  بال�ستعانة  اخلدمات  مزود  اأو  امل�سغل  قيام  على  املوافقة 
جوهرية متى راأى اأن ذلك يوؤثر على جودة وكفاءة اخلدمة ، اأو على جودة الرقابة الداخلية ، 
اأو على اأدائه املالــــي ، اأو علـــى قدرتــــه فـي الوفـــاء بالتزاماتـــه ، اأو كـــان من �ساأن ذلك احلـــد 

من قدرة البنك املركزي العماين فـي الإ�سراف والرقابة على نظم املدفوعات . 

املــادة )30 (

يجب علـــى امل�سغــــل اأو مزود اخلدمات فـي حالة ال�ستعانة بالغيـــر للقيـــام ببعــ�س الأعمـــال 
اأن يراعي االآتي : 

اأال تت�سمن اال�ستعانة تفوي�سا مب�سوؤوليات االإدارة العليا للم�سغل اأو مزود اخلدمات .  - 1

بقــــاء امل�سغـــل ومــزود اخلدمات ملتزما ب�سروط الرتخي�ص ال�سادر لـــه ، وباأحكــام   - 2
قانون نظم املدفوعات الوطنية ، وهذه الالئحة .

م�ستخدمي  اأو مزود اخلدمات جتاه  امل�سغل  والتزامات  على عالقة  التاأثري  عدم   - 3
النظام اأو خدمات املدفوعات .
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املــادة ) 31 (

 ، ال�سادرة بتعيني الغري  املوافقات  املركزي العماين جميع  تقيد فـي �سجل خا�ص بالبنك 
، ويجوز لذوي ال�ساأن االطالع على هذا ال�سجل  ، وبياناتهم  ، ووكالء الت�سوية  والوكالء 

وفق ال�سوابط واالإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .
وال يكون البنك املركزي العماين م�سوؤوال عن عدم �سحة بيانات الوكالء الواردة فـي ال�سجل 

متى كانت راجعة خلطاأ امل�سغل اأو مزود اخلدمات الذي قدم البيانات .

املــادة ) 32 (

العماين على طلب  املركزي  البنك  فـي حالة موافقة  امل�سغل ومزود اخلدمات  يجب على 
اأو تعيني وكيل له ، اأو وكيل الت�سوية اأن يتخذ  اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ص االأعمال ، 
 ، الوطنية  املدفوعــــات  باأحكــــام قانـــون نظم  التــي ت�سمـــن امتثالهم  املنا�سبـــة  االإجــــراءات 
وهذه الالئحة ، وب�سيا�سات وتوجيهات البنك املركزي العماين املتعلقة بنظـم املدفوعـــات ، 

ومبتطلبات مكافحة غ�سل االأموال ، ومتويل االإرهاب .
 املــادة )33 (

ال يرتتـب على قيــــام امل�سغل ومزود اخلدمات باال�ستعانــة بالغيــر للقيــام ببعـــ�ص االأعمـــال ، 
اأو تعيني وكيل له ، اأو وكيل الت�سوية انتفاء م�سوؤوليته عن االأعمـــال اأو االأفعـــال التي يقـــوم 

بها الغري ، اأو الوكيل ، اأو وكيل الت�سوية .

املــادة ) 34 (

يجب على امل�سغل ومزود اخلدمات التاأكد من قيام الوكيل الذي عينه باإخطار م�ستخدمي 
النظام اأو خدمات املدفوعات بعمله كوكيل له .

املــادة ) 35 (

يجب على وكيل الت�سوية اأن يقوم بفتح ح�سابات م�سرفـية منف�سلة عن ح�ساباته االأخرى 
بغر�ص اإجراء الت�سوية .

وي�سع وكيل الت�سوية القواعد الت�سغيلية الالزمة الإدارة هذه احل�سابات امل�سرفـية ، على اأن 
تت�سمـــن هــذه القواعد احلد من خماطر الت�سوية واالئتمان وال�سيولــة ، ويبــرم اتفاقيــات 
مع امل�سغل اأو مزود اخلدمات - بح�سب االأحوال - تبني وقت نهائية املدفوعات ، ووقت اإجراء 
العماين  املركزي  البنك  القواعد واالتفاقيات على  يتم عر�ص هذه  اأن  ، على  التحويالت 

للموافقة عليها .

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

املــادة ) 36 (

يجب على وكيل الت�سوية اأن يقدم اإلى البنك املركزي العماين التقارير التي يطلبها منه ، 
وتكون ذات �سلة بعمله ، وذلك وفــــق املواعيـــد واالإجراءات التي يحددهــــا البنـــك املركــــزي 

العماين . 

املــادة )37 (

يجب على امل�سغــل ومزود اخلدمــات اإخطــار البنــك املركــزي العمانـــي على الفـــور فـي حالـــة 
قيامه باإنهاء مهمة الغري ، اأو الوكيل ، اأو وكيل الت�سوية .

املــادة ) 38 (

يكون للبنك املركزي العماين اإنهاء مهمة الغري ، اأو الوكيل ، اأو وكيل الت�سوية ، و�سطب 
ا�سمه فـي االأحوال االآتية : 

اإذا طلب امل�سغل اأو مزود اخلدمات ذلك .  - 1
اإذا ثبت احل�سول على موافقة البنك املركزي العماين على تعيني الغري ، اأو الوكيل ،   - 2
اأو وكيل الت�سوية عن طريـــق الغــــ�ص ، اأو التدليــ�ص ، اأو التزويــــر ، اأو تقديــــم بيانـــات ، 

اأو معلومات غري �سحيحة .
اإذا تبني قيام الغري اأو الوكيل اأو وكيل الت�سوية باأعمال غري م�سروعة .  - 3

اإذا كـــــان ذلك �سروريـــــــا حلمايـــــة م�ستخدمـــــي النظــــام اأو خدمــــــات املدفوعـــــات ،   - 4
اأو اإذا تطلبت امل�سلحــة العامة اإنهاء مهمة الغري ، اأو الوكيــــل ، اأو وكيــل الت�سويـــة ، 

و�سطب ا�سمه .
ويكون للبنك املركزي العماين ن�سر قراره ال�سادر بال�سطب بالو�سيلة التي يراها منا�سبة . 

الف�ســـــل ال�ســــاد�س

ال�سمــــان املالـــــي

املــادة ) 39 (

يلتـــزم امل�سغــل ، ومـزود اخلدمـــات ، وامل�سارك بتقدمي �سمان مايل ل�سالــــح البنـــك املركــــزي 
العماين بالقيمة واملدة التي يحددها ، فـي ميعاد ال يتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 
اإخطاره بـــذلك ، وذلك ل�شمـــان ح�شــن تنفـيـــذ �شـــروط الرتخي�ص ، والوفــــاء بااللتـزامــــات 

املن�سو�ص عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .
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املــادة ) 40 (

يجوز للبنك املركزي العماين اخل�سم من قيمة ال�سمان املايل للوفاء باأي من التزامات 
امل�سغل ، اأو مزود اخلدمات ، اأو امل�سارك ، وفـي حالة اخل�سم يجب ا�ستكمال قيمة ال�سمان 

خالل الأجل الذي يحدده البنك املركزي العماين .

املــادة ) 41 (

ل يجوز رد قيمة ال�سمان املايل اإل بعد انق�ساء الرتخي�ص اأو اإلغاء امل�ساركة فـي النظام ، 
والتاأكــد مــن الوفـــاء بجميـــع اللتزامات املن�سو�ص عليها فـي الرتخيـــ�ص وقانـــون نظـــم 
املدفوعات الوطنية ، وعلى الأخ�ص اللتزامات املالية ، ويقدم طلب ال�سرتداد اإلى البنك 
املركزي العماين على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، مرفقا به امل�ستندات التي يحددها البنك 

املركزي العماين .

املــادة ) 42 (

يجــوز للبنــك املركـــزي العمانـــي التنفـيذ على ال�سمــان املالــي املــودع لديــه فـي حالــة اإخـــالل 
امل�سغل ، اأو مزود اخلدمات ، اأو امل�سارك باأي من التزاماته .

الف�ســـل ال�سابـــع

الإ�ســــراف والرقابــــــة

املــادة )43 (

يكون للبنك املركزي العماين و�سع القواعد واملعايري وال�سوابط املتعلقة بنظم املدفوعات ، 
والأن�سطة املرتبطة بها ، واإ�سدار النقود الإلكرتونية ، مبا ي�سمن حت�سني وتطوير كفاءة 

واأمان نظم املدفوعات وتعزيز الثقة بها ، وحتقيق ال�ستقرار املايل بال�سلطنة .

املــادة ) 44 (

يعد البنك املركزي العماين �سجال يقيد فـيه الرتاخي�ص ال�سادرة ، على اأن ي�سمل القيد 
رقم الرتخي�ص ، ونوعه ، وتاريخ اإ�سداره ، ومدته ، وبيانات ومعلومات وافـية عن املرخ�ص 
لـــه ، واملقـــر الـــذي يزاول فـيــه الن�شاط املرخ�ص به ، وغريهــــا من البيانـــات واملعلومات ذات 
ال�سلة بالرتاخي�ص ، ول يجوز الطالع على هذا ال�سجل اإل باإذن كتابي من البنك املركزي 

العماين .
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املــادة ) 45 (

يخ�ســع املرخــ�ص لـــه وامل�سارك وكل من ي�سنــد اإليـــه اأحـــد اأن�سطته من الغيـــر ، اأو الوكــــالء 
الإ�سراف البنك املركزي العماين ، ورقابته فـيما يتعلق باالأعمال املرخ�ص بها اأو ذات ال�سلة 
بنظم املدفوعات ، ويجب على كل منهم ت�سهيل مهمة من يندبه البنك املركزي العماين 
الإجراء التفتي�ص على هذه االأعمال ، واأن يقدم اإليه جميع ما يطلبه من بيانات اأو معلومات 
اأو �سجالت اأو م�ستندات اأو مرا�سالت اأو غري ذلك ، ون�سخها ، ومتكينه من فح�ص االأجهزة 
واملعــــدات ، والدخــــول اإلى النظــــــام واملبانـــي واملن�ســــاآت ، واأن ي�ستجيــــــب لطلبـــات احل�ســـــور 

متى طلب منه ذلك . 

املــادة ) 46 (

يجب على امل�سغل ومزود اخلدمات االحتفاظ فـي املقر املرخ�ص به مبا ياأتي : 
الرتخي�ص ، وال�سجل التجاري وفق اآخر تعديل .  - 1

حما�سر اجتماعات جمل�ص االإدارة وقراراته .  - 2
ال�شجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�ص به .  - 3

الدفاتر احل�سابية ، والبيانات اخلا�سة باملركز املايل ، وتقارير مدققي احل�سابات .  - 4
البيانات وامل�ستندات االأخرى التي يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 47( 

 ، امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك االحتفاظ بالدفاتر وال�سجالت احل�سابية  يجب على 
وملــــدة )10(  بالنظام طبقا لو�سائـــل ماأمونــــــة ومنا�سبـــة  ال�سلــــة  ال�سجـــالت ذات  وجميــــع 
ع�سر �سنوات ، ويكون للبنك املركزي العماين ولذوي ال�ساأن حق االطالع على هذه الدفاتر 

وال�سجالت متى طلبوا ذلك .

املــادة ) 48( 

يجب على امل�سارك ومزود اخلدمات اإخطار البنك املركزي العماين وامل�سغل قبل اتخاذ اأي 
اإجراء يرتتب عليه اإنهاء اأعمالهما ، اأو اإعادة تنظيمهما خالل مدة ال تقل عن )30( ثالثني 
يوما ، على اأن يت�سمن االإخطار بيانا بالتاأثريات املتوقع حدوثها على الغري ، ويكون للبنك 
املركزي العماين اتخاذ جميع االإجراءات التي تكفل املحافظة على �سالمة النظام ، وت�سمن 

وفاء مزود اخلدمات وامل�سارك بجميع التزاماتهما .
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املــادة ) 49 (

يجــــب علــى امل�سغـــل ومزود اخلدمـات االإعــالن عــــن �سعــــــر اخلدمـــة وطريقـــــة التح�سيـــــل 

بعد موافقة البنك املركزي العماين ، ووفق القواعد التي ي�سعها فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 50 (

يكون للبنك املركــزي العماين احلق فـي حتديــد احلديـــن االأدنـــى واالأق�سى ملعدل العمــوالت 

التي يتقا�ساها املرخ�ص له مقابل اخلدمات التي يوؤديها .

املــادة ) 51 (

يجــب علـــى امل�سغـــل االإف�ســـاح الكامل للم�ســـارك عن القواعــد التي و�سعها لت�سغيل النظام 

واإدارته وفقا للقواعد واالإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .

املــادة ) 52 (

يكون للبنك املركزي العماين اأن ي�سع حدا اأق�سى لعدد العمليات التي ميكن اإجراوؤها عرب 

النظـــام ، اأو التــــي جتري على ح�ساب النقود االإلكرتونية ، واأدوات الدفـــع املرتبطة بهــا مبــا 

فـي ذلك عدد احل�سابات واأدوات الدفع التي يجوز مل�ستخدمي النقود االإلكرتونية امتالكها .

املــادة ) 53 (

يكون للبنك املركزي العماين احلق فـي اأن يطلب من املرخ�ص له باإ�سدار النقود االإلكرتونية 

تزويـــده بتقاريـــر عـــن ح�سابـــات النقــود االإلكرتونيــــة ، وذلك وفقــــا لالإجـــراءات واالأو�ســـاع 

التي يحددها . 

املــادة )54 (

يكون للبنك املركزي العماين اأن يتعاون مع اجلهات وال�سلطات اخلارجية املعنية بالرقابة 

واالإ�ســـراف علـــى نظـــم املدفوعــات مبــا فـي ذلك تبادل البيانات واملعلومات حول اخلدمات 

والعمليات املتعلقة بنظم املدفوعات .
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الف�ســــل الثامــــن

اأمتتـــــــــة ال�سيكـــــات

املــادة )55 (

ي�شرتط فـي ال�شيك املر�شل عرب النظام من م�شرف اإلى م�شرف اآخر الإجناز عمليات الدفع 
التي تتم وفق اأحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية االآتي : 

يحددها  التي  االأجنبية  العمالت  باإحدى  اأو   ، العماين  بالريال  حمررا  يكون  اأن   - 1
البنك املركزي العماين .

اأن يكون مرمزا بالرتميز املعتمد .   - 2

اأن يكــــــون خمتومـــــا بخاتــــــم امل�سرف املقـــدم لل�سيـــــك �ســـواء اأكــــــان اخلاتـــــم يدويـــــا   - 3
اأم اإلكرتونيـــــا ، علــــى اأن يكـــون اخلاتــــــم ب�ســـــورة وا�سحـــة ، ومقـــروءة ، واأال يخفـــي 

اأيـــا من بيانات ال�سيك .

اأال يكــــــون تالفـــــــا اأو ممزقــــا ، اأو يت�سمــــــن اإ�سافـــــة اأو تعديــــــال اأو ك�سطـــا اأو طم�ســــا   - 4
فـي بياناته دون وجود توقيع ال�ساحب عليها . 

اأن يكون مطابقا للموا�سفات الفنية اخلا�سة بالنظام .  - 5

اأي �شروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .   - 6

املــادة )56 (

 ، لل�سيك  املقدم  امل�سرف  بياناتها  بتعبئة  يقوم  اإلكرتونية  �سهادة  بال�سيك  ترفــق  اأن  يجب 
ويكون هــــذا امل�ســرف م�ســوؤوال م�سوؤوليــــة كاملــــة عن �سحة البيانات التي تت�سمنهــا تــلك 

ال�سهادة .
ويحدد البنك املركزي العماين ما يجب اأن ت�ستمله ال�سهادة االإلكرتونية من بيانات .

املــادة ) 57 (

يجب على امل�سرف املقدم لل�سيك االلتزام باالآتي : 
اإر�سال �سورة وا�سحة لل�سيك من اجلانبني ، مرفقا به ال�سهادة االإلكرتونية .  - 1

االحتفاظ باأ�سل ال�سيك الذي مت �سرفه ومرفقاته ملدة )10( ع�سر �سنوات .  - 2
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تزويد امل�سرف امل�سحوب عليه باأ�سل ال�سيك ومرفقاته متى طلب منه ذلك كتابة .  - 3
هذه  من   )55( املــادة  فـي  عليها  املن�شو�ص  ال�شروط  ال�شيك  ا�شتيفاء  من  التاأكد   - 4
املدفوعات  نظم  قانون  ا�ستلزمها  التي  البيانات  على  ا�ستماله  وكذلك   ، الالئحة 

الوطنية ، وذلك قبل اإر�ساله عرب النظام .
اإعادة اأ�سل ال�سيك اإلى امل�ستفـيد فـي حالة رف�سه من قبل امل�سرف امل�سحوب عليه   - 5
الأي �سبــــب من االأ�سبــــاب ، مرفقـــا بـــه �سهـــادة م�ستخرجــــة مــــــن النظـــــام ت�ستمـــل 

على بيانات ال�سيك ، و�سورته من االأمام واخللف ، و�سبب رف�سه .

املــادة ) 58 (

يجب على املرخ�ص له بت�سغيل النظام االلتزام باالآتي : 
ت�سلم �سورة ال�سيك ومرفقاته املر�سلـــة من اأحد امل�سارف ، واإر�سالهما اإلى امل�سرف   - 1

امل�سحوب عليه عرب النظام .
االحتفــــاظ ب�ســـورة ال�سيــــك ، ومرفقاتــــه ، وجميــــع العمليــــات التـــي متـــت ب�ساأنــــه   - 2

فـي النظام فـي �سجل اإلكرتوين ملـــدة )10( ع�ســر �سنوات .
رفــــ�ص ال�سيــــك فـي حالــــة تقدميــــه مــــن م�سرفـــــني خمتلفــــني ، اأو فــــي احلـــــاالت   - 3

التي يقررها البنك املركزي العماين .
ت�سلـــــــم رد امل�ســـــــرف امل�سحـــــــوب عليـــــــه واإر�سالـــــه اإلـــــى امل�ســــرف املقـــــدم لل�سيـــــك ،   - 4

على اأن يحتفظ بن�سخة منه فـي �سجل اإلكرتوين ملدة )10( ع�سر �سنوات .

املــادة ) 59 (

يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه االلتزام باالآتي : 
ت�سلـم �ســورة ال�سيـــك املر�ســـل عرب النظام ومرفقاتــــه ، ومراجعتهمـــا مــــن جميــــع   - 1

النواحي .
الرد بالقبول اأو الرف�ص ، مع بيان �سبب الرف�ص .  - 2

املــادة ) 60 (

فـي حالة رف�ص ال�سيك )3( ثالث مرات الأي �سبب من االأ�سباب ، فال يجوز اإعادة تقدميه 
مرة اأخرى عرب النظام اإال فـي احلاالت التي يحددها البنك املركزي العماين ، دون اأن يخل 

ذلك من جواز تقدميه لل�سرف خارج النظام .
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الف�ســل التا�ســع

اخل�ســــــم املبا�ســــــر

املــادة )61 (

يجوز لل�سخـــ�ض )الدافـــع( اإ�ســـدار اأمــــر باخل�سم املبا�سر للغري )امل�ستفـيــد( بغـــر�ض دفـــع 
م�ستحقاته ، �سواء كانت متغرية القيمة اأو ثابتة . 

ويكون الأمر باخل�سم املبا�سر مبوجب تفوي�ض قابل للإلغاء ، اأو غري قابل للإلغاء .

املــادة ) 62 (

يجــب علـــى امل�ســرف امل�سحــوب عليـــه اإلغــاء التفويــــ�ض باخل�ســـــم املبا�ســـر القابـــل للإلغــــاء 
متى طلب منه الدافع ذلك قبل )3( ثلثة اأيام عمل على الأقل من تاريخ ا�ستحقاق اخل�سم ، 
ويتحمل امل�سرف امل�سوؤولية كاملة عن خ�سم اأي مبالغ تنفـيذا لأمر باخل�سم املبا�سر طلب 

الدافع اإلغاءه .

املــادة ) 63 (

ل يجـــوز اإلغـــاء التفويـــ�ض باخل�ســم املبا�ســـر غري قابل للإلغــاء اأو اإيقافـــه موؤقتـــا اإل بنـــاء 
على طلب كتابي من الدافع ، واحل�سول على موافقة كتابية من امل�ستفـيد .

وا�ستثنــاء مـــن ذلك ، يجـــوز للم�سرف امل�سحـــوب عليه - من تلقاء نف�ســه - اإلغاء التفوي�ض 
باخل�سم املبا�سر غري قابل للإلغاء ، وذلك فـي حالة وفاة الدافع ، اأو فقد اأهليته ، اأو جتميد 

ح�سابه فـي الأحوال املقررة قانونا اأو التي يقررها البنك املركزي العماين .

املــادة ) 64 (

يجب اأن يت�سمن التفوي�ض باخل�سم املبا�سر البيانات الآتية : 

كلمة التفويــ�ض باخل�ســم املبا�ســر قابـــل للإلغــــاء ، اأو غري قابــــل الإلغـــاء - بح�ســب   - 1
الأحوال - مكتوبة فـي منت الأمر ، وباللغة التي كتب بها .

ا�سم من يلزمه الدفع )امل�سرف امل�سحوب عليه( ، و�سعاره .  - 2

تاريخ اإن�ساء التفوي�ض باخل�سم املبا�سر .  - 3

ا�سم الدافع وبياناته ال�سخ�سية .  - 4
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رقم احل�ساب امل�سرفـي للدافع .  - 5

اأمرا غري معلق على �شرط بدفع مبلغ معني ، وفرتات الدفع وتاريخه .  - 6

ا�سم امل�ستفـيد ، ورقم ح�سابه امل�سرفـي .  - 7

توقيع الدافع .   - 8

اأي بيانات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 9

املــادة ) 65 (

يجب على م�سرف امل�ستفـيد اللتزام بالآتي : 
اإر�سال التفوي�ض باخل�سم املبا�سر اإلى م�سرف امل�سحوب عليه .  - 1

التاأكد من �سحة اإدخال بيانات التفوي�ض باخل�سم املبا�سر فـي النظام .  - 2

الحتفـــاظ باأ�سل التفوي�ض باخل�ســـم املبا�ســر الذي انتهت فرتات الدفـــع املحـــددة   - 3
فـيه ملـــدة )10( ع�سر �سنوات .

اإعــادة اأ�ســل التفويــ�ض باخل�سم املبا�سر اإلى امل�ستفـيــد فـي حالـــة رف�ســه مــن قبــل   - 4
امل�ســــرف امل�سحــــوب عليه لأي �سبـــب من الأ�سبـــاب ، مرفقـــا بــه �سهــادة م�ستخرجــة 
من النظام ت�ستمل على بيانات التفوي�ض باخل�سم املبا�سر ، و�سورته من الوجهني ، 

و�سبب رف�سه .

املــادة ) 66 (

يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه اللتزام بالآتي : 
التاأكد من ا�ستيفاء التفوي�ض باخل�سـم املبا�ســـر البيانـــات التـــي ا�ستلزمتهــا املـادة   - 1

)64( من هذه اللئحة .

التحقق من �شحة املعلومات التي يديل بها الدافع ، ومطابقتها بالبيانات التي قام   - 2
الدافع بتعبئتها فـي التفوي�ض باخل�سم املبا�سر ، وكذلك مطابقة توقيع الدافع 

مع توقيعه املعتمد لديه .

الوفاء باملبلغ املحدد فـي التفوي�ض باخل�سم املبا�سر فـي موعد ا�ستحقاقه اإذا كان   - 3
متوفــرا فـي ح�ســاب الدافع ، وحتويله اإلى احل�ساب امل�سرفـي للم�ستفـيد فور اإجراء 

عملية اخل�سم .
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املــادة ) 67 (

فـي حالـــة عــــدم الوفاء باملبلــغ املحــدد فـــي التفوي�ض باخل�سم املبا�ســر غيـر القابــل للإلغــاء 
فـي ميعاد ا�ستحقاقه لأي �سبب من الأ�سباب ، يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه ت�سليم بيان 

ي�ستمل على اأ�سباب الرف�ض متى طلب منه امل�ستفـيد اأو م�سرفه ذلك .

املــادة ) 68 (

اإذا حالــــت دون تقديـــم التفويـــــ�ض باخل�ســــم املبا�ســـر اأو تقديـــــم اأداة اخل�ســـــم املبا�ســــــر   - 1
فـي النظـــام فـــي امليعـــاد املقــرر لــــذلك قــــوة قاهــرة ل ميكــن دفعهـــا ، اأو التغلــب عليهــا ، 

فـيمتد هذا امليعاد .

يجـــب علـــى امل�ســـرف امل�سحـــوب عليـــه اأن يخطـــر دون اإبطـــاء م�ســرف امل�ستفـيـــد بالقــــوة   - 2
القاهرة ، وعليه الوفاء باملبلغ املحدد فور زوالها .

اإذا ا�ستمرت القوة القاهرة اأكرث من )15( خم�سـة ع�سر يومــا حم�سوبة من تاريــخ اليـــوم   - 3
الذي قام فـيه امل�سرف امل�سحوب عليه باإخطار م�سرف امل�ستفـيد بوقوعها ، جاز الرجوع 

على الدافع مبا�سرة .

ول يعتبـــــــر مـــــن قبيــــل القــــــــوة القاهـــرة الأمـــــور ال�سخ�سيـــــة البحتــــة املتعلقـــــة بالدافــــع ، 
اأو بعلقة الدافع بامل�سرف امل�سحوب عليه . 

الف�ســــل العا�ســــــر

النقـود الإلكرتونيــة

املــادة )69 (

ل تعد من قبيل النقود الإلكرتونية ما ياأتي : 
النقود الإلكرتونية التي يقت�سر ا�ستخدامها داخل �سبكة مغلقة ، بحيث ي�سدرها ،   - 1

ويقبلها �سخ�ض واحد .

العملت الرقمية ، والفرتا�سية .  - 2

املــادة ) 70 (

ل يجوز منح ترخي�ض اإ�سدار النقود الإلكرتونية اإل اإذا كان طالب الرتخي�ض م�ستوفـيا 
ال�شروط الآتية : 
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اأن يكـــون حا�ســـل على ترخي�ض مزود خدمات ، اأو اأن يكــون م�سرفــا مرخ�سا لـــه   - 1

وفق اأحكام القانون امل�شرفـي .

اأن ي�ستوفـي راأ�ض املال الذي يحدده جمل�ض املحافظني من حني لآخر .  - 2

اأن تكون لديه الكفاءة الفنية ، وامللءة املالية .  - 3

األ يكـــــون قــــد �شبــــق لــــه احلـــ�شول علــــى ترخيــــ�ص اإ�شـــدار النقــود الإلكرتونيـــة ،   - 4

ومت اإلغاوؤه لأي �سبب من الأ�سباب .

اأي �شروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 71 (

لهذا  املعد  النموذج  على  الإلكرتونية  النقود  اإ�سدار  ترخي�ض  على  احل�سول  طلب  يقدم 

الغر�ض ، على اأن ي�ستمل الطلب على امل�ستندات الآتية : 

�سورة - بح�سب الأحوال - من ترخي�ض مزود اخلدمات ، اأو الرتخي�ض امل�سرفـي .  - 1

ما يدل على الكفاءة الفنية ، وامللءة املالية لطالب الرتخي�ض .  - 2

اأي م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 3

املــادة ) 72 (

للمبلغ  م�ساوية  العماين  بالريال  نقدية مقومة  بقيمة  الإلكرتونية  النقود  اإ�سدار  يجب 

الذي يتلقاه املرخ�ض له من اجلمهور ، وفـي جميع الأحوال يجب األ تزيد قيمة النقود 

الإلكرتونية امل�سدرة على )5%( خم�سة باملائة من قيمة النقد املتداول فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 73 (

ل يجوز ا�ستخدام الأموال املح�سلة من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�سدرها 

املرخ�ض له فـي منح قرو�ض اأو تقدمي ت�سهيلت ائتمانية لأي �سخ�ض .

كما ل يجوز ا�ستخدام تلك الأموال باأي �سكل يوؤدي اإلى زيادة فـي مقدار القيمة املحددة 

للنقود الإلكرتونية . 
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املــادة )74 (

البنك  ل�سالح  مايل  �سمان  تقدمي  الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  له  املرخ�ض  على  يجب 

املركـــــزي العماين بالقيمة ، واملــــدة التي يحددهـــا ، فـي ميعـــاد ل يتجـــاوز )30( ثلثــــني 

يومـــا من تاريخ اإخطاره بذلك ، وذلك ل�شمان ح�شن تنفـيذ �شروط الرتخيــ�ص ، والوفــاء 

باللتزامات املن�سو�ض عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .

املــادة ) 75 (

يجــب على املرخـــ�ض لـــه باإ�ســدار النقـــود الإلكرتونيــة و�ســع القواعـــد التــي حتـــدد حقــــوق 

وواجبات م�ستخدمي النقـــود الإلكرتونيــة ، واآليـــات قبــول النقود الإلكرتونية كاأداة دفع 

وردها ، على اأن يتم اعتماد القواعد والآليات من البنك املركزي العماين .

املــادة ) 76 (

يجب على املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري اللزمة حلماية الأموال 

التي يتلقاها من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�سدرها مبا فـي ذلك اإيداعها 

فـي ح�ساب م�سرفـي خا�ض ومنف�سل عن احل�سابات الأخرى التي ميتلكها ي�سمى " ح�ساب 

عهدة " ، مبا ي�سمن اإدارة تلك الأموال ب�سكل م�ستقل . 

املــادة )77 (

يجب على املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري اللزمة جتاه م�ستخدمي 

النقود الإلكرتونية مبا ي�شمن حتقيق متطلبات مكافحة غ�شل الأموال ، ومتويل الإرهاب .

املــادة ) 78 (

ل يجوز للمرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اأن ي�سند اإلى الغري عملية اإ�سدار النقود 

الإلكرتونيـــة اإل مـــــن خـــــلل النظــــام املرخـــ�ض بـــه ، وبعـــد احلــ�سول علـــى موافقـــة كتابيــــــة 

من البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 79 (

يلتــزم املرخــ�ض لـــه باإ�سدار النقود الإلكرتونية ب�سمان �سرية البيانات واملعلومات املالية 
اخلا�سة مب�ستخدمي النقود الإلكرتونية مبا فـي ذلك التعاملت التي يجرونها .

املــادة ) 80 (

يجـــب علــى املرخــ�ض لـــه باإ�ســـدار النقــود الإلكرتونيــة اتخـــاذ جميـــع الإجراءات التي تكفل 
اأمن و�سلمة الأدوات والأنظمة التي ت�ستخدم فـي اإ�سدار النقود الإلكرتونية ، وتداولها . 

املــادة )81 (

يجب على املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اأن مي�سك الدفاتر احل�سابية وال�سجلت 
احل�سابية  الدفاتر  عن  منف�سلة  تكون  اأن  على   ، الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  ال�سلة  ذات 

وال�شجالت املتعلقة مبزاولة اأي ن�شاط اآخر مرخ�ص به .

املــادة ) 82 (

يلتزم املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية باتخاذ التدابري التي تكفل احلد من املخاطر 
خماطر  ذلك  مبا  الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  املرتبطة  املخاطر  من  وغريها  الت�سغيلية 

ال�سيولة .

املــادة ) 83 (

وطريقة  اخلدمة  �سعر  عن  يعلن  اأن  الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  له  املرخ�ض  على  يجب 
التح�سيل ، بعد موافقة البنك املركزي العماين على ذلك .

املــادة ) 84 (

يجـــب علــى املرخــ�ض لــــه باإ�ســـدار النقـــود الإلكرتونيـــة و�سع التدابري اللزمة التي تكفل 
رد املبالــغ مل�شتخدمــي النقـود الإلكرتونيــة فـي حالــــة توقفه الدائم عن مزاولـــة الن�شـــاط 

املرخ�ض به ، اأو اإلغاء الرتخي�ض ال�سادر له ، اأو انق�سائه لأي �سبب من الأ�سباب .
كما يجب عليه و�سع اآليات واإجراءات البت فـي ال�سكاوى التي يقدمها م�ستخدمو النقود 

الإلكرتونية .
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الف�ســـل احلـــادي ع�ســـر

اجلـــزاءات الإداريــــة

املــادة )85 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )5000( خم�سة اآلف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 
املواد )34 و 36 و 49 و 56 و 57 و 58 و 59 و 75 و 83( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 86 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 
املواد )35 و 47 و 62 و 63 و 65 و 66 و 67 و 81 و 84( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 87 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )15000( خم�سة ع�سر األف ريال عماين على كل من يخالف 
اأحكام املواد )79 و 80 و 82( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 88 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )20000( ع�سرون األـــف ريــال عمانــي على كل من يخالف 
اأحكام املواد )48 و 76 و 77 و 78( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 89 (

يكون للبنك املركزي العماين فـي حالة ثبوت خمالفة اأحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية ، 
وهذه اللئحـــة اأن يتخذ اأحد الإجراءات الآتية اأو بع�سها اأو كلهــــا بح�ســـب حجـــم املخالفــــة 

وج�سامتها : 
اإزالة املخالفة على نفقة املخالف .  - 1

التحفــــظ على الأمــــوال واملعـــدات والأجهـــزة والأدوات التـــي ا�ستعملـــت اأو املعــــدة   - 2
لل�ستعمال فـي اجلرمية حلني �سدور حكم من املحكمة املخت�سة .

منع املخالف من القيام باأي معامالت تتعلق بالن�شاط املرخ�ص به .  - 3

التجميد اأو احلجز على احل�سابات املفتوحة لدى البنك املركزي العماين ، اأو امل�سغل .  - 4

اإلغاء الرتخي�ض .  - 5
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وزارة العـــــدل

قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2019/5/7

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/5 بتاريخ 2019/7/9م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقة على تاأ�سي�س �سركة / البو�سعيدي ، الرحيلي واحلارثي حمامون وم�ست�سارون فـي القانون 

) �سركة مدنية للمحاماة  ( .

املــادة الثانيـــة

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

�شـدر فـي : 6 / 11 / 1440هـ 
املـوافــــق : 9 /    7  / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري  
                                                                                   وكيــــــــل وزارة العـــــــــــدل                                                                                     

رئيـــــــــــ�س جلنـــــــــــة قبــــــــول املحاميـــــــــــن
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عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اإنه فـي يوم الإثنني املوافق 2019/6/17م اتفــق املحامون )ال�سركاء( املذكورون اأدناه على 

تاأ�سيــ�س �سركة مدنية للمحاماة ، تكـون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون 

املحاماة ال�ســادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 96/108 ، واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر 

ب�شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شيـ�س ال�شركات املدنية للمحاماة . 

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكون ا�سم ال�سركة : البو�سعيـــدي ، الرحيلــــي واحلارثي حمامــون وم�ست�ســارون فـي القانون 

) �سركة مدنية للمحاماة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فــــي حمافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 

اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

اجلن�شية  حمل الإقامة/العنــــوان ال�شــــــــــم م

اخلو�س - م�سقط عماين �سلطان بن حمد بن �سليمان الرحيلي 1

الأن�سب - م�سقط عماين عبدالعزيز بن �سعيد بن علي احلارثي 2

اخلو�س - م�سقط عماين حممود بن حماد بن حميد البو�سعيدي 3

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

غـــر�ض ال�شركــــة 
املــادة ) 4 (

واأعمــال   ، القانونيـــة  املحامــاة واال�ست�ســارات  باأعمــال  القيــام  ال�سركــة فـي  يتحـدد غــــر�ض 
الوكالـــة عـــن االآخريـــن فــــي الدعـــــاوى واالأعمــــال القانونيـــــة االأخــــرى الكفيلـــــة بحفــــظ 
وا�ستــرداد حقوق موكليهم والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمــل 
فــي جمــال احلقــوق اخلا�ســة بامللكيــة الفكريــــة ، وال�سناعيـــة ، وحمايتهـــا وت�سجيلهــا ، وكل 
الهيئات  اأمام  ال�ســاأن  اأو عــــن ذوي  االأعمــــال املرتبطة مبهنـــة املحامــاة مــن احل�ســـور مــع 
الق�سائيـة ، وهيئـات التحكيـــم واالدعاء العام واللجان االإداريــة ذات االختـ�سا�ض الق�سائي ، 
وجهـــــات التحقيــق الر�سميــة االأخــرى ، والدفـــــاع عنهــــم فــي الدعــــــاوى التي ترفـــــع منهـــم 
اأو عليهــــم ، واإبــــداء الـــراأي وامل�ســــورة القانونيــــة لطالبيهــــا ، و�سياغـــــة العقـــــود ، واتخـــاذ 

االإجراءات القانونية ب�ساأنهــــا .
مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (
تبــــداأ ال�سركــــــة اأعمالــهــــا فـي )يونيــــــو 2019( ، وت�ستمــــر اإلــــى اأن يتـــــم حلهــــــا اأو ت�سفيتهــــــا 

طبقـــا للقواعـــد املقـــررة لذلـــك .
راأ�ض مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (
راأ�ض مــــال ال�سركـــــة )9.000( ت�سعة اآالف ريــــال عمانــي ، مق�ســــم اإلــى )3( ثالث ح�ســ�ض 
بقيمــة ا�سميـــــة وقدرها )3.000( ثالثة اآالف ريال عمانــــي للح�سة الواحدة ، وفقا لالآتي :

الن�شبـــة اال�شــــــــــم م
3.000 �سلطان بن حمد بن �سليمان الرحيلي 1
3.000 عبدالعزيز بن �سعيد بن علي احلارثي 2
3.000 حممود بن حماد بن حميد البو�سعيدي 3

كيفيـة توزيــع االأربــاح واخل�شائــر 
املــادة ) 7 (

توزع االأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�ض مال ال�سركة .
وفـي حالــة وجــود خ�ســائر فـي اإحــدى ال�سنــوات ترحــل اإلـى ال�سنـة التاليـة ، وال تـوزع االأربـاح 

اإال بعد تغطية خ�سائر ال�سنــوات ال�سابقة . 
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مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

اأ - يتولــى اإدارة ال�سركــــة املحامي / عبدالعزيز بن �سعيد بن علي احلارثي .

يتولى املدير اإدارة وت�سييـر اأعمال ال�سركة وفــقا لهذا العقـــد وقانون املحامـاة والقرارات  ب - 
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة .

يعمل املديـر علـى حتقيـق اأغــرا�س ال�سركــة ، ويكون له فـي �سبيـل ذلـك تقديـم املقرتحـات   ج - 
والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي :

ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها .  - 1

2 - تقديــم التو�سيـــات اخلا�ســة بامليزانيـــات واحل�سابـــات ، وذلك فـي اإطـــار الربامــج 
وامليزانيات املعتمدة .

اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية .  -3

اقرتاح اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .   - 4

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين .

6 - اختــيار وتعيــني واإنهــاء خدمــات موظفــي ال�سركــة مـــن املحامـــني وامل�ست�ساريـــن 
وغريهم ، وذلك ح�سب مقت�سيات العمل وبالعتماد امل�سبق من قبل بقية ال�سركاء . 

د - ي�ســـاأل املدير ب�سفـــة �سخ�سيــة جتـــاه ال�سركــة اأو الغيـر عـن خمالفـة الأنظمــة واللوائــح 
اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة .

هـ - ل يجــوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ، ولكن له اأن يطلع بنف�سه 
فـي مركز ال�سركة على �سري اأعمالها ، واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها ، واأن يوجـــه 

الن�سح ملديرها مامل يتم التفاق على خالف ذلك .

يجـب علـى املدير فــي حـال رغبته اعتزال الإدارة اأن يخطر ال�سركاء بذلك قبل �سهرين  و - 
على الأقل من تاريخ العتزال ، واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة نتيجة 

اعتزاله .

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته .

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 9 (

اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ، ويلتزمون باأ�سول املهنة .

ب - ل يجـوز لل�سريـك دون موافقـة باقي ال�سركاء اأن ميـار�س حل�سابـه اخلـا�س اأو حل�ساب 
الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها .

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 
عو�س لأي من ال�شركـاء ، وب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين اإذا كان التنازل للغري ، 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل .

ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريـــك ، ويجـــوز لهــــم خــــالل )6( �ستة  د - 
اأ�سهــر من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم ، وفقا ملا يق�سي به هذا العقد .

هـ -  كــل قــرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخـــال �سركــاء جـــدد اأو زيـــادة راأ�س مـــال 
ال�سركــــــة اأو تعديـــــل ح�ســـــة ال�سريـــك فـي امل�ساركــــة فـــــي اأربـــــاح وخ�سائـــــر ال�سركـــــة ، 

يجـــب اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع .

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا .

قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء الآخرين - باأي من الأعمال الآتية :
اقرتا�س اأموال با�ســــم ال�سركــــة اأو ا�ستغالل �سمـــان خـا�س بها اأو ال�ستفـــادة منه .   - 1

اأن يتنازل اأو يحول اأو يرهن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبات اأو ديون م�ستحقة   - 2
لل�سركة . 

اأن يعـــقد اأو ينفـــذ اأو ي�سلـــم اأي تنــازل ل�ســالــــح الدائنيــــن اأو �سنـــــد اعتــــراف بـــحكم   - 3
اأو �سمـــان ، اأو �سنـــد تعويـــ�س اأو كفالـــة اأو عقـد بيـــع اأو �سـك رهــن اأو اإبــراء يتعلــق 

باأي جزء جوهري من اأ�سول ال�سركة .
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كيفيــة حــل ال�شركــة وت�شفيتهــا 

املــادة ) 11 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب الآتية : 
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها .

4 - اإذا نقــ�س عــدد ال�سركـاء عـــن احلد الأدنـى املن�ســـو�س عليـه باملــادة )2( مــن القــرار 
الوزاري رقــم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س .

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .
6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطها مدة تزيد على )6( �ستة اأ�سهر ، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها 

مهلة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها .
اأ�سبـــاب اأخــرى ينــــ�س عليــهـــا القــــرار الــــــوزاري رقــــم 99/70 ب�شــاأن ال�شـــروط  7 - اأي 

والإجـراءات الالزمـة لتاأ�سيـ�س ال�سركـات املدنيـة للمحامـاة .
تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فــي دور الت�سفيـة ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 
بالقـــــدر الــــالزم للت�سفيـــة ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفيــــة عبـــــارة 

) حتت الت�سفية ( .

تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة ، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة ، ويعترب  ج - 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفية ، ويجب على املدير 
اإبــالغ جلنــة قبـول املحامـني فــي حـال حتقـق اأي �سبـب مـن اأ�سبـاب انق�سـاء ال�سركـة ، 

وذلك خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

تتم ت�سفية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .  د - 

اإذا تقرر - لأي �سبب - اإنهاء اأعمال ال�سركة وت�سفية اأعمالها ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة  هـ - 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفيـة  بـني  والتفـــاق   ، فيهـــا  العمـــل  يجـــري  التـــي  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 12 (

فيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 ، والقرار الوزاري رقم 99/70 ب�شاأن ال�شــروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة .

املــادة ) 13 (

فــي حـــال اخلـــالف فــــي تف�سيـــر اأو تنفيـــذ بنـــود ون�ســـو�س هــــذا العقـــد ، ي�سعـــى ال�سركــاء 

اإلـى حلــه وديـــا ، فــاإذا لـم يتـــم التفــاق بينهــم يجــوز - لأي منهــم خــالل )30( ثالثني يومــا 

من تاريــخ اإر�سال اإ�سعار الت�سوية الودية - اأن يطلب تعيني حمكم ، وفقا لأحكام املر�سوم 

ال�سلطاين رقم 97/47 .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - �سلطــان بن حمــد بن �سليمـــان الرحيلــي                            التوقيع

2 - عبـدالعزيــــز بن �سعيــد بن علي احلارثـي                            التوقيع

3 - حممود بن حماد بن حميد البو�سعيدي                             التوقيع
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وزارة التجـارة وال�صناعــة

اإعـــــــــالن

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

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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)21(OM/P/2014/000069

)22(30/3/2014

)31( 541.790/ 61

)32( 30/9/2011

)33(US

تركيبات الإزالة الرغوة .)54(

فـي )57( الهواء  احتجاز  خلف�ض  وعمليات  اأ�سمنتية  برتكيبات  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

اإزالة  اأ�سمنت هيدروليكي مع تركيبات  اأ�سمنتية ت�ستمل بوجه عام على خلط  تركيبة 

اإ�سرت  منتقاة من  اإ�سرت حم�ض ع�سوي  بوليمرات  اأكرث من  اأو  واحدا  تت�سمن  رغوة 

اأك�سيد  لبوليمر  اإ�سرت حم�ض ع�سوي  اإيثيلني  بويل  اأك�سيد  لبوليمر  حم�ض ع�سوي 

بويل بروبيلني ومزيج منهما . قد حتتوي الرتكيبات اإ�سافة لذلك على اإ�سرت حم�ض 

ع�سوي لبوليمر كتلي م�سرتك من اأك�سيد اإيثيلني اأك�سيد بروبيلني .

)71(KEMIRA OYJ

)72( BAVA Luciana

MAHMOUDKHANI Amir

WILSON

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

 - 2

)21(OM/P/2015/000067

)22(17/3/2015

)31(2790182

)32( 17/9/2012

)33(CA

عملية الإزالة املكونات القابلة للتكثف من املائع على نحو اأمثل .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة الإزالة املكونات القابلة للتكثف من مائع يحتوي )57(
على مكونات قابلة للتكثف . تتعلق الطريقة بالو�سول اإلى امل�ستوى االأمثل لدرجة 
حرارة تيار تغذية مبدئي م�ستمل على املكونات القابلة للتكثف من خالل التبادل 
لت�سكيل  ال�سوائل  اإزالة  يتم   . فـيه  املوجودة  ال�سوائل  لتكثيف  والتربيد  احلراري 
تيار غاز يتم �سغطه وتربيده الحقا لتكوين تيار غاز عايل ال�سغط . يتم متدد 
جزء من تيار الغاز عايل ال�سغط لتكوين تيار �سغط منخف�ض مربد والذي يتم 
خلطه مع تيار التغذية املبدئي لزيادة تربيد وتكثيف املكونات القابلة للتكثف فـي 

تيار التغذية املبدئي .

)71(GAS LIQUIDS ENGINEERING LTD

)72( MCKAY Norman Wayne

MADDOCKS James
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)21(OM/P/2017/000017

)22(18/1/2017

)31(1456942

)32( 18/7/2014

)33(FR

عملية )54(  ، زايلني  مقتطع  جزء  من  ابتداء  النقاء  عايل  بارازايلني  الإنتاج  عملية 
ت�ستخدم وحدة ف�سل طبقة متحركة �سناعيا ووحدتي اأزمرة ، اإحداهما فـي الطور 

الغازي واالأخرى فـي الطور ال�سائل .

من )57( ابتداء  اجلودة  عايل   )paraxylene( الإنتاج  عملية  احلايل  االخرتاع  ي�سف 
ح�سة )xylenes( ، عملية ت�ستخدم وحدة ف�سل طبقة حممولة �سناعيا ووحدتي 
اأزمرة )isomerization( ، اإحداهما فـي طور غازي )gas phase( واالأخرى فـي 

. )liquid phase( طور �سائل

)71(IFP ENERGIES NOUVELLES

)72( DREUX٫ Heloise

LEINEKUGEL LE COCQ

LEFLAIVE٫ Philibert
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)21(OM/P/2011/000150

)22(17/7/2011

)31(2009/000253

)32(20/1/2009

)33(IB

طريقة ال�ستخال�ض خام برتول لزج من خزان .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ال�ستخال�ض الهيدروكربونات من خزان ، حيث )57(
فـي  ميتد  االأقل  على  واحد  حفر  ثقب  على  ت�ستمل  من�ساأة  توفـري  على  ت�ستمل 
اخلزان وحقن بخار فـي منطقة حقن فـيه وجتميع الهيدروكربونات فـي منطقة 
اإنتاج حيث تكون منطقة اإنتاج الهيدروكربونات اأ�سفل منطقة حقن البخار وحقن 
رغوة حتتوي على ج�سيمات فـي منطقة احلقن . وت�سمح الطريقة بتحكم اأف�سل 

فـي انت�سار البخار داخل اخلزان وا�ستغالل اخلزان ب�سكل اأف�سل .

)71(TOTAL S.A

 )72(ROCHON Jean
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)21(OM/P/2015/000177

)22(15 /7/2015 

)31(61753751

)32(17/1/2013

)33(US

الطبقات )54( بوليمرية وخمتلطة متعددة  اأغ�سية م�سفوفة  الإعداد  تقنيات جديدة 
وجهاز تقطري الغ�ساء .

تتوفر طريقة ت�سنيع غ�ساء م�سفوفة خمتلط متعدد الطبقة الذي ي�سمل على )57(
توفـري طبقة داعمة �سب طبقة حمبة للماء على �سطح الطبقة الداعمة و�سب 
غ�ساء  بتكوين  للطبقات  وال�سماح  للماء  املحبة  الطبقة  على  للماء  كارهة  طبقة 
م�سفوف بوليمري وخمتلط متعدد الطبقة . وكما تتوفر طريقة ت�سنيع غ�ساء 
امل�سفوفة املركبة ذي ليف اأجوف الذي ي�سمل على توفـري حملول اأول لديه بوليمر 
االأول  املحلول  وبثق  للماء  كاره  بوليمر  لديه  ثان  حملول  وتوفـري  للماء  حمب 
واملحلول الثاين لتكوين غ�ساء م�سفوفة مركبة ذي ليف اأجوف متعدد الطبقات . 
اإ�سافة اإلى ذلك ، وحدة غ�ساء باألواح ت�سفـية للتقطري الغ�سائي باالت�سال املبا�سر 
الغ�ساء  وحدة  ت�سمل  وكما   . الطبقة  متعدد  خمتلط  م�سفوفة  غ�ساء  با�ستخدام 
باألواح ت�سفـية مدخل تغذية قادر على توزيع حملول العملية لكل وحدة الغ�ساء 
ومعزاز  الغ�ساء  وحدة  كل  على  العملية  حملول  توزيع  على  قادر  را�سح  ومدخل 

متعرج الذي ي�سم قنوات تدفق وخمرج تغذية وخمرج را�سح .

)71(MEMBRANE DISTILLATION DESALINATION LTD

)72(ALMUTTIRI Saad
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)21(OM/P/2017/000133

)22(14/5/2017

)31(62/079٫967

)32(14/11/2014

)33(US

حماذاة �سمة �سورة .)54(

)57( ، التطبيقات  بع�ض  وفـي   . �سورة  �سمة  بتوفـري حماذاة  االخرتاع احلايل  يتعلق 
املعالج  توجه  تعليمات  حا�سوب  بوا�سطة  للقراءة  قابال  ملمو�سا  و�سطا  يت�سمن 
اإلى الدخول اإلى نقطة �سمة مرجعية مت�سلة مبنطقة �سديدة التباين فـي �سورة 
فرعية اأولى تت�سل بق�سم اأول لثقب حفر. وتوجد التعليمات اأي�سا توجه املعالج 
اإلى التعرف على العديد من نقاط ال�صمة املر�صحة فـي �صورة فرعية ثانية مت�صلة 
بق�سم ثان لثقب احلفر بجوار الق�سم االأول لثقب احلفر ، مع ترجيح كون كل من 
نقاط ال�صمة املر�صحة مت�صلة باملنطقة �صديدة التباين . وتوجد تعليمات اإ�صافـية 
توجه املعالج اإلى تنقيح نقاط ال�صمة املر�صحة با�صتخدام التنقيح الكامل باملحلول 

للتو�سل اإلى نقطة �سمة مر�سحة متطابقة فـي ال�سورة الفرعية الثانية .

)71(SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

 )72(GELMAN٫ Andriy

JARROT٫ Arnaud

LARONGA٫ Robert
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)21(OM/P/2016/000026

)22(3/2/2016

)31(61/ 864827

)32(12/8/2013

)33(US

معاجلة زيوت ثقيلة لتقليل حمتوى االأولفـني .)54(

يتعلق االخرتاع بعملية لتوفـري زيـــت ثقيل معالج بـــه كثافـــة ولزوجـــة منخف�ســـة )57(
واأي�سا حمتوى اأولفـني والذي ال يزيد على )1٫0%( بالوزن . ت�ستمل العملية على 
ف�سل الزيت الثقيل االأويل اإلى جزء اأول والذي ي�ستمل ب�سفة عامة على مكونات 
بدرجة غليان منخف�سة وجزء ثان . ي�ستمل اجلزء الثاين على زيت ثقيل به قيمة 
قبل  االأويل  الثقيل  الزيت  من   )-p( قيمة  من   )%5( مبقدار  اأكرب  تكون   )-p(
ف�سل الزيت الثقيل االأويل اإلى اجلزء االأول واجلزء الثاين وتكون باجلزء الثاين 
مكونات عطرية ال تزيد على )5%( اأقل من املكونات العطرية فـي الزيت الثقيل 
االأويل قبل ف�سل الزيت الثقيل االأويل اإلى جزء اأول وجزء ثان . تتم زيادة درجة 
وبعد   . الثقيل  للزيت  واللزوجة  الكثافة  تقليل  يتم  لكي  ذلك  بعد  الثاين  اجلزء 
زيادة درجة اجلزء الثاين من املو�سى به اأن يكون هناك جزء على االأقل من اجلزء 
اأولفـني ال يزيد على  الثقيل الذي به حمتوى  الزيت  االأول يتم توفـريه ملعاجلة 
)1٫0%( بالوزن . توفر عملية ف�سل الزيت الثقيل االأويل اإلى اأجزاء اأولى وثانية 
حتقيق نق�ض كبري فـي الكثافة واللزوجة للزيت الثقيل الذي متت معاجلته بينما 

يتم احلفاظ على حمتوى اأولفـني عند م�ستوى مقبول .
)71(FRACTAL SYSTEMS INC

 )72(CHRONOPOULOS Christos

DEHKISSIA Soumaine

CHORNET Michel
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)21(OM/P/2016/000010

)22(21/1/2016

)31(61/ 856971

)32(22/7/2013

)33(US

تركيبة لل�سيطرة على الغثيان والقيء .)54(

)اأ( كمية فعالة من )57( ي�ستمل على  بنظام جرعة �سيدلية  يتعلق االخرتاع احلايل 
واحد اأو اأكرث من دوك�سيالمني نظري منه ، م�ستق منه عقار اأويل منه ناجت تاأي�ض 
منه و/اأو ملح منه )ب( كمية فعالة من واحد اأو اأكرث من )1( برييدوك�سني )2( 
نظري منه )3( م�ستق منه ، )4( عقار اأويل منه )5( ناجت تاأي�ض منه و)6( ملح من 
اأي من )1(-)5( و)ج( كمية فعالة من واحد اأو اأكرث من املركبات التي لها ال�سيغة 
)1( حيث تكون )R( عبارة عن )H PO3( اأو . يظهر النظام منحنى حركية دوائية 
حم�سن بالن�سبة ل�سيغة )Diclectin®/ Diclegis®( احلالية وهو مفـيد على �سبيل 
املثال لتخفـيف اأعرا�ض الغثيان والقيء على �سبيل املثال فـي حالة الغثيان والقيء 

. )NVP( امل�ساحب للحمل

)71(DUCHESNAY INC

)72( GALLO Michele
GERVAIS ERIC

Vranderick
ST-ONGE Jean-Luc
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)21(OM/P/2014/000062

)22(26/3/2014

)31(13/ 270.401

)32(11/10/2011

)33(US

و�سيلة تعمل باملوجات فوق ال�سوتية بنظام تو�سيل غاز متكامل .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�سف عن طرق لنزع الغاز واإزالة ال�سوائب من املعادن )57(
امل�سهورة . ميكن اأن ت�ستمل هذه الطرق على ت�سغيل و�سيلة تعمل باملوجات فوق 
ال�سوتية فـي حمام معدن م�سهور ، واإ�سافة غاز تطهري فـي حمام املعدن امل�سهور 

من خالل طرف الو�سيلة التي تعمل باملوجات فوق ال�سوتية .

)71(SOUTHWIRE COMPANY LLC

 )72(RUNDQUIST VICTOR F
GILL Kevin S
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)21(OM/P/2017/000149

)22(23/5/2017

)31(2014-238939

)32(26/11/2014

)33(JP

نظام اإدارة و�سيلة وطريقة الإجراء ال�سيانة با�ستخدام النظام .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام اإدارة و�سيلة يت�سمن : وحدة تخزين )S3( تخزن )57(

م�صبقا ، وباالرتباط مع جمموعة معلومات حتديد هوية الو�صيلة )ti( املوجودة 

والتي حتدد موقع   )Li( املوقع  ، معلومات   )1( البخار  فـي  كل وحدة حتكم  فـي 

كل وحدة حتكم فـي البخار )1( ، وتعمل وحدة التخزين )S3( اأي�سا م�سبقا على 

وفقا   )1( البخار  فـي  التحكم  بوحدة  اخلا�سة   )Wi( الت�صغيل  اأمناط  تخزين 

لت�سنيف يعتمد على نوع الو�سيلة )tai( وحالة تركيب )tbi( وحدة التحكم فـي 

البخار )1( ، وحدة ا�ستخراج بيانات )S4( م�سممة ال�ستخراج من وحدة التخزين 

)S3( معلومات املوقع )Li( من معلومات حتديد الو�سيلة )ti( بناء على معلومات 

الك�سف )?i( ، ويتم اأي�سا ت�سميم وحدة ا�ستخراج البيانات )S4( ال�صتخراج منط 

ت�سغيل مناظر )Wi( من نوع الو�سيلة )tai( وحالة الرتكيب )tbi( املحددة من 

لتوليد   )S5( ت�سغيل  معلومات  توليد  ووحدة   ،)ti( الو�سيلة  حتديد  معلومات 

معلومات الت�سغيل )X( التي تتكون من معلومات املوقع امل�ستخرجة )Li( ومنط 

الت�سغيل )Wi( لكل و�سيلة ت�ستهدف الت�سغيل .

)71(TLV CO.LTD

 )72(TANAKA Yoshiaki
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)21(OM/P/2015/000162

)22(21/6/2015

)31(20121558

)32(21/12/2012

)33(GB

مركبات متتبعة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل باقرتاح عائلة من مركبات متتبعة ع�سوية لقيا�ض الزيوت )57(
متتبعة  كمركبات  ا�ستخدامها  وكذلك  البرتول  خزانات  فـي  البئر  داخل  املتبقية 
للتق�سيم فـي خزان البرتول تتكون املركبات املتتبعة من بنزيل كحول واحد على 

االأقل له ال�سيغة )i( حيث مت اختيار كل من )R1( اإلى )R5( ب�سورة م�ستقلة من 

وCCl3( وحيث ال تكون واحدة على االأقل   H F Cl Br I CF3 CF2Cl CFCl2(

.)H( عبارة عن)R5( اإلى )R1( من

)71(RESTRACK AS

 )72(JESSHEIM Beata Krognes

DUGSTAD Oyvind

VIIG Sissel Opsahl

STRAY Helge
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
 á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/1/14
(21)OM/P/2016/00005

(44)2019/2/24
1282 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000307

C01B 17/48 , 17/69 Int. Cl. (51)

(71)1(Góæc) ∂fEG »LƒdƒæµJ ∞dƒ°ùfÉc
23

(72)

1(Góædƒg) ∂jQóæ«g ¿É«à°SÉH ƒæ«e , ¿ÉeÒL
2(Góæc) ¢S’ƒµ«f ¿ƒL , ¢ùdQÉ°S
3(É«fÉ£jôH) …ƒL ôjó∏«L
4(Góæc) »Ñ«∏«a ¿ƒµjÉe

(73)12
(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

23
(30)PCT/CA2014/050682   18/7/2014

61/847,953   18/7/2013   US
(12)´GÎNG IAGôH

(54)»°†ªM »∏jP RÉZ π≤M øe ∂«àjÈc ¢†ªM êÉàfE’ á«∏ªY
      2034/7/17  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/7/18  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

  (57) »∏jP RÉ¨d ∂«àjÈc ¢†ªM êÉàfEG á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj
 ,  RÉ¨dGh  âjõdG  ≥aôe  øe  ¬«∏Y  ∫ƒ°ü◊G  øµÁ  …òdGh  ,  »°†ªM
 ≈∏Y πªà°ûj »°†ªM »∏jP RÉZ QÉ«J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G (CG) ≈∏Y πªà°ûJh
 ≥aôe  øe  Éª¡æe  áØ«dƒJ  hCG  á°†Øîæe  âjÈc  ´GƒfCG  hCG  (H2S)
 á«∏ª©d  »°†ª◊G  »∏jòdG  RÉ¨dG  QÉ«J  ´É°†NEG  (Ü)  ,  RÉ¨dGh  âjõdG
 ,  (  SO2)  ≈∏Y  πªà°ûj  ó°ùcDƒe  RÉZ  QÉ«J  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊Gh  Ió°ùcCG
 ∂«àjÈc ¢†ªM ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ó°ùcDƒŸG RÉ¨dG QÉ«J ΩGóîà°SG (ê)h
 º°†J ¿CG øµÁh . ( SO2) øe ¢†Øîæe iƒàëÃ »∏jP RÉZ QÉ«Jh
 á∏HÉb ¢UÉ°üàeG á«∏ª©d ó°ùcDƒŸG RÉ¨dG QÉ«J ´É°†NEG É°†jCG á≤jô£dG

. OÉª°S êÉàfE’ ∂à«àjÈµdG ¢†ªM ΩGóîà°SG øµÁh . ójóéà∏d
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(11)000306
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(71)
1(É«fÉŸCG) »L ¬«c . ƒc ófBG ¢ûJEG »H ΩEG »L ¿Éªé«a »`aÉe - ¢ShGôc
2
3

(72)
1ódGQÉg , ¿ÉªNÉH
2ôéjOhQ , ¢ShÉH
3

(73)1
2

(74)
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2
3

(30)PCT/DE2014/100287           7/8/2014
    10 2013 109 500.3  30/8/2013  DE 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)á«HôM áÑcôŸ á«£‰ ƒØW IóMh
    2034/8/6  ïjQÉàH »¡àæJh  2014/8/7  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 , ¢UÉN πµ°ûH , (11) ƒØW πµ«g ≈∏Y πªà°ûJ (10) á«£‰ ƒØW IóMƒH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 , ¥Qhõc (1) áÑcôŸG π«¨°ûàd IQƒcòŸG á«£ªædG IóMƒdÉH ¬à«ÑãJ øµÁ å«M , (1) á«HôM áÑcôŸ
 ≥∏©àj ∂dòc . á«°VQCG áÑcôªc (1) áÑcôŸG π«¨°ûàd (13) á«°VQCG IOÉ«b IóMh ≈∏Y É°†jCG πªà°ûJh
 πµ°ûH (20) á«£‰ IóYÉb IóMh ≈∏Y πªà°ûJ , á«HôM áÑcôe É°Uƒ°üN , (1) áÑcôÃ ´GÎN’G
 ≈∏Y É¡Ñ«JôJ øµÁ (10) á«£‰ ƒØW IóMh ≈∏Y É°†jCG πªà°ûJh , ºbÉ£dG OGôaCG ÜÉ©«à°S’ ¢UÉN

. ¥Qhõc (1) IQƒcòŸG áÑcôŸG π«¨°ûàd á«£ªædG IóYÉ≤dG IóMh
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(12)´GÎNG IAGôH

(54)
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: á«JB’G äGƒ£ÿG ≈∏Y á«∏ª©dG πªà°ûJh

 . …óYÉb (pH) »æ«LhQó«g ºbQ …P ∫ƒ∏fi »`a ¬≤«∏©J ≥jôW øY (Y) ∫ó©e â«dƒjR á÷É©e - CG 
 ∫ƒ∏ëÃ (Y) ∫ó©ŸG â«dƒjõdG ≈∏Y …ƒàëŸG ∫ƒ∏ëŸG ádOÉ©e ≥jôW øY á≤HÉ°ùdG á÷É©ŸG ±É≤jEG - Ü 

 . ¢†eÉM ≈∏Y …ƒàëj
. á°ü∏îà°ùŸG áÑ∏°üdG (Y) ∫ó©ŸG â«dƒjõdG IOÉe π°ùZh í«°TôJ - ê

. áÑ∏°üdG (Y) ∫ó©ŸG â«dƒjõdG IOÉŸ (ÉjQÉ«àNG) ¢ü«ªëàdGh ∞«ØéàdG - O
  Ö«∏≤àdG ™e , ¢ùeÓJ ™°Vh »`a (O) Iƒ£ÿG »`a áŒÉædG áÑ∏°üdG (Y) ∫ó©ŸG â«dƒjõdG IOÉe ™°Vh - `g 

. ÊƒjC’G ∫OÉÑà∏d ∫ƒ∏fi »`a
 (Y) ∫ó©ŸG â«dƒjõdG ´ƒf øe Öcôª∏d …QÉ«àNG ¢ü«ª– hCG/h QÉ````îÑdÉH á```÷É©e á````«∏ªY AGô````LEG - h

. (Y) ∫ó©ŸG â«dƒjõdG ≈∏Y …ƒàëj õØfi ≈∏Y ∂dòH ∫ƒ°üë∏d
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 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
 á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2005 /10/9  
(21)OM/P/2005/00098

(44)2019/1/13
1276 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000300

B09C 1/06 & F23G 7/14Int. Cl. (51)

(71)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S.∫G.∫G …BG - ΩG
2

(72)

1    Ó«HÉc ¢ûcƒ«e
2   »∏àfG Ú∏L
3  ∂«aƒfÉcQÉe ¿GQhR
4  ôaƒL ∫ƒH
5  Oƒg äôHhQ
6  øJQÉe ôKQBG

(73)12
(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG

2
(30)PCT/US2004/010822   8/4/2004

10/412,720  11/4/2003   US
(12)´GÎNG IAGôH

(54)
…QGô◊G …Qƒ£dG π°üØ∏d RÉ¡Lh á≤jôW  

      2024/4/7  ïjQÉàH »¡àæJh 2004/4/8  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 (57) πª©Jh  áæ°ùfi  …QGôM  …QƒW  π°üØd  IóMƒH  ´GÎN’G  Gòg  ≥∏©àj

 ∂∏J øª°†àJh . ÖFGƒ°T É¡Hƒ°ûJ á«à– á≤ÑW øe ÖFGƒ°ûdG π°üa ≈∏Y
 äÉLQO áehÉ≤Ÿ ÖJôj ÉaÓZ …QGô◊G …Qƒ£dG π°üØ∏d áæ°ùëŸG IóMƒdG
 á≤∏©e  á÷É©e  áaôZ  ∂dòch  ,  ¥GÎM’G  ΩÉ¶f  øY  áªLÉædG  IQGô◊G
 Ió```ªYCG á£°SGƒH ±Ó¨dG ∫ÓN »`a áYƒ°Vƒe ÉeÉ“ AGƒ¡dG Üô°ùJ ó°V
 ÓFÉM øª°†àJ ∂dòch ±Ó¨dG ´Ébh á÷É©ŸG áaôZ ÚH á∏°üàe á``«eÉYO
 áYƒª› É°†jCG ∑Éægh ±Ó¨dG ´Ébh á÷É©ŸG áaôZ ÚH ™°Vƒj IQGôë∏d
 πª©Jh . á÷É©ŸG áaôZ øe QÉîÑdG πjõJ »µd áª¶àæe QÉîÑdG á∏eÉ©e
 øî°ùJ  ºK  ,  á÷É©ŸG  áaôZ  Úî°ùJ  ≈∏Y  ¥GÎM’G  ΩÉ¶f  hCG  áYƒª›
 É¡à÷É©e OGôŸG (áKƒ∏ŸG) áHƒ°ûŸG á≤Ñ£dG Iô°TÉÑe ÒZ á≤jô£Hh ÉgQhóH
 á≤Ñ£dG  »`a  IOƒLƒŸG  ÖFGƒ°ûdG  ôjÉ£àJ  »µd  ∂dPh  á÷É©ŸG  áaôZ  »`a
 áYƒª›  á£°SGƒH  ÉYÉÑJ  ó©Ñà°ùj  …òdG  QÉîÑdG  ∂dP  QÉîH  ≈dEG  áHƒ°ûŸG

. QÉîÑdG á∏eÉ©e
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(22)2016 /5/18
(21)OM/P/2016/00152

(44)2019/2/24
1282 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000308

E21B 44/02 Int. Cl. (51)

(71)
1  (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ∂fEG , õ°ù«aÒ°S »LÒæjG ¿ƒJQƒÑ«dÉg
2
3

(72)
1…O , ¿ƒ°ù«L , GÎ°ùµjO
2»é«gR , ø°S
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2013/073670   6/12/2013
(12)´GÎNG IAGôH

(54)ócCÉàdG ΩóY ÜÉ°ùM äÉ«∏ªY ΩGóîà°SÉH ôÄÑdG IôØM äÉ«∏ªY IQGOEG
    2033/12/5  ïjQÉàH »¡àæJh  2013/12/6  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 êPƒ``‰ ó```jó– ô```ÄH  Iô```ØM »```a  (BHA) ôÄÑdG  ´Éb  á©«ªŒ »`a  ºµëà∏d  äÉ«æ≤J  øª°†àJ  (57)
 äÉ«µ«eÉæjO  êPƒ‰ ≈``∏Y AÉ```æH  ,  ™bƒàe ôÄH  Iô``ØM QÉ```°ùe ó```jó– ,  (BHA) äÉ```«µ«eÉæjód

. ™bƒàŸG ôÄÑdG IôØM QÉ°ùe ócCÉJ ΩóY ójó–h , (BHA)
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´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
 á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/5/22
(21)OM/P/2016/00157
(44)2019/2/24

1282 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000309

C07C 45/50 (2006.01), C07C 45/62 (2006.01), C07C 
45/66 (2006.01), C07C 45/75 (2006.01), C07C 47/02 
(2006.01), C07C 47/19 (2006.01), C07C 49/21 (2006.01), 
C07C 51/235 (2006.01), C07C 53/126 (2006.01)

Int. Cl. (51)

(71)1 46147 - …O , 3 á°SGÎ°T - ÚdƒjQ - ƒàJhCG  : »`a á«fÉŸCG  ácô°T , ¢ûJEG  »H ΩEG  »L É«°ùchCG
 É«fÉŸCG , ¿RhÉgôHhCG

(72)1 É«fÉŸCG , ó∏«Øjôc 47802 ,40 äÉg ô°û«°ShôH : »`a ÊÉŸCG , ±ƒcQƒ«K õæ«L
2 É«fÉŸCG  ,Rôjƒe 47445 , 18 á°SGÎ°T øcƒL : »`a ÊÉŸCG , õJGÎ°S õæjÉg

(73)1
2

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

(30)2013/12/5 : ïjQÉ`àH 10 2013 020 323.6 : º`bQ  É«fÉŸCG
(2014/11/14 ïjQÉ`àH  PCT/EP 2014/003055 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(12)

(54)∫ÉfÉàæH äÉÑcôe êÉàfEG AÉæKCG áŒÉf á«Yôa äÉ≤aóJ øe ájôehõjCG ∂jƒfÉ°ùµg ¢VÉªMCG êÉàfE’ á≤jôW
    2034/11/13  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/11/14  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 π«ã«e-2 ¢†ªM …ƒà– ájôehõjCG  ∂jƒfÉ°ùµg ¢VÉªMCG  êÉàfE’ á≤jô£H ‹É◊G  ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 πjƒ– πYÉØJ ≥jôW øY , ∫ÉfÉàæH äÉÑcôŸ êÉàfE’G AÉæKCG áŒÉædG á«YôØdG äÉ≤aóàdG øe ∂jƒfÉàæH
 á«æZ IOÉe ≥aóJ ≈dEG œÉædG πYÉØàdG èjõe π°üah á«£N ÚJƒ«H äÉÑcôe øe èjõŸ π«eQƒahQó«g
 IOÉŸG ≥aóJ ¿ƒµj . ∫ÉfÉàæH - n `H á«æZ IOÉe ≥aóJ ≈dEGh ∫ÉfÉJƒ«H π«ã«e-3 h ∫ÉfÉJƒ«H π«ã«e-2 `H
 É«FÉ≤àfG ¬àLQóg ºàjh ó«gódÉeQƒa ™e πYÉØàe ∫ÉfÉJƒ«H π«ã«e-3h ∫ÉfÉJƒ«H π«ã«e-2 `H »æ¨dG
 π«ã«e-2 π°üa ºàj  .  ájQƒehõjCG  ∫ÉfÉ°ùµg äÉÑcôeh ∫ÉfÉJƒ«H  π«ã«e-2 …ƒàëj èjõe øjƒµàd
 ájôehõjCG ∂jƒfÉ°ùµg ¢VÉªMCG èjõe øjƒµàd ájôehõjCG ∫ÉfÉ°ùµg äÉÑcôe Ió°ùcCG ºàjh ∫ÉfÉJƒ«H
 ¬«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” …òdG πYÉØàdG èjõe Ò£≤J ºàj , ÓjóH . ∂jƒfÉàæH π«ã«e-2 ¢†ªM …ƒà–
 π«ã«e-2  `H  á«æ¨dG  IOÉŸG  ≥aóàd  ’hCG  á«FÉ≤àfG  áLQóg  ’hCG  ºàjh  ójÉgódÉeQƒØdG  ™e  πYÉØàdG  ó©H
 èjõe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj , Ió°ùcC’G ó©H . ájôehõjCG ∫ÉfÉ°ùµg äÉÑcôe …ƒàëj èjõe øjƒµàd ∫ÉfÉJƒ«H
 ¿ƒµj . ∂jƒfÉàæH π«ã«e-2 ¢†ªM øe áÑdÉZ áÑ°ùf ™e ájôehõjCG  ∂jƒfÉ°ùµg ¢VÉªMCG  …ƒàëj
 øjƒµàd ¬à÷É©e øµÁh ∫ÉfÉàæH äGôehõjCG øe ∫ÉN É«∏©a ¬∏°üa ≥HÉ°ùdG ∫ÉfÉJƒ«H π«ã«e-2 `dG
 π«ã«e-2 äÉÑcôe hCG ∫ƒfÉJƒ«H π«ã«e-2 , ∑ÒJƒ«H π«ã«e-2 ¢†ªM πãe IhÉ≤ædG á«dÉY äÉ≤à°ûe

  . ÚeCG π«Jƒ«H
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(22)2010/8/28
(21)OM/P/2010/00166

(44)2019/1/13
1276 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000310

H02G 3/36 , H02G 3/12 Int. Cl. (51)

(71)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ÊÉÑeƒc ódƒeôjGh GP
2
3

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ¢SG , »Kƒª«J , ¿ÉehÉH
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S , ÚØ«à°S , âdƒH …ÉK
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2009/035621   1/3/2009
        61/033,178  3/3/2008   US 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)á«°VQCG á«FÉHô¡c ≥jOÉæ°U Ö«cÎd RÉ¡L
2029/2/28  ïjQÉàH »¡àæJh  2009/3/1  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 (57) »°VQCG  »FÉHô¡c  ¥hóæ°U  á©«ªéàH  »```dÉ◊G  ´Gô```àN’G  ≥∏©àj
 É«FÉHô¡c  Ébhóæ°U  á©«ªéàdG  ø```ª°†àJh  .  á```«°VQCG  »`a  É¡Ñ«cÎd
 ∂Ñ°ûe  á©«ªŒh  á«ÑfÉ÷G  ¿GQó÷G  øe  áYƒª›  ¬H  É«°VQCG
 ≈∏Y ¥hóæ°üdG Ö«cÎH ìÉª°ù∏d á«ÑfÉ÷G ¿GQó÷G óMCÉH á≤aôe
 ∂Ñ°ûŸG  á©«ªŒ øª°†àJh .  á«fÉ°SôN á«°VQCG  hCG  á©ØJôe á«°VQCG
 ¬£Ñ°Vh á©ØJôŸG á«°VQC’G ≈∏Y »°VQC’G ¥hóæ°üdG Ö«cÎd áØ«àc
 øª°†àJ  óbh .  ∞∏àîŸG  ∂ª°ùdG  äGP  äÉ«°VQC’G  ™e ≥aGƒà«d  É«dBG
 Ö«cÎd iƒà°ùŸG §Ñ°†d á«Yôa á©«ªŒ ∂dòc ∂Ñ°ûŸG á©«ªŒ
 ô```aƒJh  .  á```«Yôa   á«```°VQCG  ≈∏Y  »````°VQC’G  »```FÉHô¡µdG  ¥hóæ°üdG
 §Ñ°†d êhOõe §Ñ°V á«dBG iƒà°ùŸG §Ñ°†d á````«YôØdG á```©«ªéàdG

. á«YôØdG á«°VQC’G ≈∏Y »°VQC’G ¥hó````æ°üdG iƒà°ùe
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(22)    2011/8/15
(21)OM/P/2011/00176 

(44)2019/2/24
1282 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000302

G01N 27/22 , 33/28 & E21B 49/08Int. Cl.8(51)
(71)1(Góædƒg) »`a.»H »Lƒdƒæµ«J ÒLÒÑeƒ∏°T

2

(72)

1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ÊƒãfCG , ƒ°ShÒæ«a
2(É°ùfôa) ¿É«à°ùjôc , ¢ùcƒæjRƒ°T
3(É°ùfôa) ¿Éj , QƒahO
4(É°ùfôa) ¬jRƒL , GÒ«°ùµ«J

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/IB2010/050858   27/2/2010
      09153710.0  26/2/2009  EP 

(12)´GÎNG IAGôH
(54)√É«ŸG áÑ°ùf ¢SÉ«≤d á≤jôWh ô©°ûà°ùe

     2030/2/26 ïjQÉàH »¡àæJh 2010/2/27  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 Ö«HÉfCG áµÑ°T »`a ≥aóàj ™FÉŸ §«∏N »`a √É«ŸG áÑ°ùf ¢SÉ«≤d ô©°ûà°ùÃ ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57)
 Ió``Mhh , »``©Lôe ¢ù``›h , ∫É``©a ¢ù``› : ≈``∏```Y ô```©°ûà°ùŸG πªà°ûj . ôÄH IôØM πNGO á∏°Uƒe
 øY  Údhõ©e  ¿ÉK  »Hô¡c  Ö£bh  ∫hCG  »Hô¡c  Ö£b  ≈∏Y  ∫É©ØdG  ¢ùéŸG  …ƒàëj  .  á```«fhÎµdEG
 §«∏N ™e ÊÉãdGh ∫hC’G ¿É«Hô¡µdG ¿ÉÑ£≤dG ¢ùeÓàj ¿CG π°†Øj , ≈dhCG ádRÉY á≤Ñ£H Éª¡°†©H
 §«∏N ¢ùeÓJ »àdG á«∏NGódG Ö«HÉfC’G áµÑ°ûd »∏NGO QGóL øe ¿ƒµàj »©LôŸG ¢ùéŸG . ™FÉŸG
 á«fhÎµdE’G IóMƒdG ¿GôbEG ºàj . á«fÉK ádRÉY á≤ÑW á£°SGƒH »©LôŸG ¢ùéŸG øY ádhõ©ŸGh ™FÉŸG
 á«fhÎµdE’G IóMƒdG …ƒà– ¿CG π°†Øjh , »©LôŸG ¢ùéŸÉHh , ÊÉãdGh ∫hC’G Ú«Hô¡µdG ÚÑ£≤dÉH

. »©LôŸG ¢ùéŸGh ∫É©ØdG ¢ùéŸG ÚH á©°ùdG ¢SÉ«≤d ájƒ©°S IóMh ≈∏Y
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(22)2015/8/5
(21)OM/P/2015/00191

(44)2019/2/24
1282 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000304

C07C 45/35 , 45/78 , 47/22Int. Cl. (51)

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

(72)
1(É«fÉŸCG) „ÉéØdƒa , ∑ƒH
2(É«fÉŸCG) „ÉéØdƒa , ÒæLhÉJ
3(É«fÉŸCG) hOhG , ÒHhôL

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/EP2014/051573   28/1/2014
     13154227.6   6/2/2013    EP

(12)´GÎNG IAGôH

(54)¢ùfÉéàe ÒZ ƒëf ≈∏Y IõØfi ÚHhôH Ió°ùcCG á«∏ªY RÉZ øe ÚdhôcC’G ádGRE’ á≤jôW
    2034/1/27 ïjQÉàH »¡àæJh 2014/1/28  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 á«∏ªY RÉZ øY ÚdhôcC’G π°üØd á«∏ª©H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 Úé°ùcCG á£°SGƒH ¢ùfÉéàe ÒZ ƒëf ≈∏Y IõØfi ÚHhôH Ió°ùcCG
 ¿É«∏¨dG  áLQO  äGP  äÉfƒµŸG  ºàj  å«M  ,  …ƒ÷G  ±Ó¨dG  øe
 É¡∏°üa  ºàj  »àdG  (∂```«∏jôcC’G  ¢†```ªM  ∂dP  »`a  ÉÃ)  á«dÉ©dG
 ÚdhôcC’G  ∞«æ°üJh  OÉªNEG  ≥jôW  øY  á÷É©ŸG  RÉZ  øY  ’hCG
 ¿É«∏¨dG  áLQO  äGP  äÉfƒµŸG  øe  Iô``«¨°üdG  Ö```°ùædG  …P  É«æ≤J
 ¢UÉ°üàe’G ≥jôW øY ∂dP ó©H É¡«∏Y π°üëàdG ºàj á°†ØîæŸG
 …òdG ÖjòŸG øe IÒ¨°U äÉ«ªc π°üa ºàj .  É≤M’ Ò£≤àdGh
 ÖfÉL ≈dEG ôeƒé«dhCG äÉÑcôe øjƒµJ , Gójó– , ¬à£°SGƒH â“
 hCG  Iõ¡LC’G  »`a  IƒZôdG  øjƒµàd  ¬∏«∏≤J  ”  …òdG  π«ŸG  áaÉ°VEG
 á©HÉàe  á«∏ªY  »`a  ájQGô◊G  ä’OÉÑŸGh  IóªYC’G  »`a  IóªYC’G
 »`a √ôjhóJ IOÉYEGh , ´GÎNÓd É≤ah , ÖjòŸG π°üa ºàj . πª©dG

. á«dÉ◊G á«∏ª©dG øª°V ™bƒŸG »`a ájƒ°†Y á∏Môe IQƒ°U
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(72)
1   (É°ùfôa) Ò«H , ∑ƒ«à°S’ƒ°S
2      (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S , ¢ùjƒd , QGR’É°S
3(Góæc) »°S , ó«ØjO , ¢ùjƒd

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2014/039083   22/5/2014
    61/828,331  29/5/2013  US 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
 óªà©J §ØædG IOÉ©à°S’ áæ°ùfi äÉ«æ≤Jh ≠«°U »`a É¡æe í∏e hCG ájƒ°†Y ¢VÉªMCG ΩGóîà°SG 

»ë£°ùdG ôJƒà∏d á°†aÉN IOÉe ≈∏Y É°SÉ°SCG
    2034/5/21  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/5/22  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 IOÉ©à°SGh á÷É©e »`a É¡eGóîà°S’ »ë£°S ôJƒJ ¢†Øfl á¨«°U ÒaƒàH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ôJƒJ  ¢†Øfl ≈∏Y »ë£°ùdG  ôJƒàdG  ¢†Øfl á¨«°U πªà°ûJ  .  »`aƒL øjƒµJ  øe …ôØM ™FÉe
 í∏eh ∫ƒµ«∏L …GO ¢†ªMh ∂jÎ«°S ¢†ªM øe QÉàfl …ƒ°†Y ¢†ªMh , ÊƒjCG ÒZ »ë£°S
 QÉHBG  øe ÌcCG  hCG  IóMGh »`a »ë£°ùdG  ôJƒàdG  ¢†Øfl á¨«°U ø≤M øµÁ . ø≤M AÉeh ,Éª¡æe
 IóMGh øe É≤M’ ájôØ◊G ™FGƒŸG IOÉ©à°SG øµÁ ºK øeh »`aƒ÷G øjƒµàdG πNGO IOƒLƒŸG ø≤◊G

. áéàæŸG QÉHB’G øe ÌcCG hCG
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 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 
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(12)´GÎNG IAGôH
(54)QÉîH ó«dƒJh á∏«≤K §Øf ´GƒfCG ¢UÓîà°S’ á«∏ªY

    2035/3/15  ïjQÉàH »¡àæJh  2015/3/16  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ´GƒfCG ¢UÓîà°SG ¥É«°S ¥É£f »`a ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y , QÉîH êÉàfE’ á«∏ª©H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
 ≈∏Y ´GÎN’G ≥∏©àj  Éªc .  á«∏ª©dG  √òg Ωóîà°ùj  ≥aôe hCG  RÉ¡éH ∂dòch ,  áHÎdG  øe á∏«≤K §Øf
 øe Éµ«∏«°S ≈∏Y …ƒàëj AÉe êÉàfEG  (CG) : ≈∏Y πbC’G ≈∏Y πªà°ûJ QÉîH êÉàfE’ á«∏ª©H ¢Uƒ°üÿG ¬Lh
 AÉŸG ≈dEG πbC’G ≈∏Y óMGh Éµ«∏«°S Ö«°SôJ §Ñãe áaÉ°VEGh (Ü) , Éµ«∏«°S ≈∏Y …ƒàëj AÉŸ (10) Qó°üe
 Ö«°SôJ §ÑãŸ (40) Qó°üe ΩGóîà°SG , (20) QÉîH ódƒe »`a ∫ƒNódG πÑb Éµ«∏«°S ≈∏Y …ƒàëj …òdG
 ≈dEG , πbC’G ≈∏Y óMGh Ö«°SôJ §Ñãeh Éµ«∏«°S ≈∏Y …ƒàëj AÉÃ OGóeE’G (ê) , πbC’G ≈∏Y óMGh Éµ«∏«°S
 ó«dƒJ (O) , (228) ∞«¶æJ AÉeh (25) QÉîH øe QÉ«J , ódƒŸG êôfl óæY , ó«dƒàd (20) QÉîÑdG ódƒe
 êQÉÿG (228) ∞«¶æàdG AÉe ≈dEG áaÉ°VEG (`g) , (20) ódƒŸG »`a (228) ∞«¶æàdG AÉe øe (25) QÉîH QÉ«J
 øe (50) πbC’G ≈∏Y óMGh Qó°üe ΩGóîà°SÉH , πbC’G ≈∏Y óMGh Éµ«∏«°S Ö«°SôJ πeÉ©d (20) ódƒŸG øe
 óMGh AÉ°û¨H í«°TôJ RÉ¡L »`a (228) ∞«¶æàdG AÉe á÷É©e (h) , πbC’G ≈∏Y óMGh Éµ«∏«°S Ö«°SôJ πeÉY
 øe (10) Qó°üŸG ≈dEG π°SôŸG AÉŸG øe (238) IòØæe IOÉe (1) ó«dƒàd Éµ«∏«°ùdG í°Tôj (30) πbC’G ≈∏Y
 ≥aôÃ ´GÎN’G ≥∏©àj Éªc . áÑ°SÎŸG Éµ«∏«°ùdG øe (270) RÉéàMG œÉf (2)h Éµ«∏«°S ≈∏Y …ƒàëŸG AÉŸG

 . á«∏ª©dG √òg Ωóîà°ùj
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¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

84865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 ájô°ü©dG ¢üFÉ°üÿG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 938 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

94392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùe ™«H

 á«æWƒdG Êô≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ωô≤dG 133 : Ü.Q 1777 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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119451 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 IQÉéà∏d ≥«àY AÉª°SCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »côª÷G ¢ü«∏îàdG ÖJÉµe
 

 IQÉéàdGh õ«ªŸG »côª÷G ¢ü«∏îà∏d ¢SQƒædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

 
 á«ŸÉ©dG óªM ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120920 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG
 

 Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG á«gGõdG êhôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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122291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d á«Hô©dG ¿Ó«ëc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122292 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d á«Hô©dG ¿Ó«ëc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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122293 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d á«Hô©dG ¿Ó«ëc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d á«Hô©dG ¿Ó«ëc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 135 : Ü.Q 228 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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122841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e

 
 …Oƒ©°ùdG ïÑ£ŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°SQóe
 

 IQÉéà∏d Gƒ«d §N ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 878 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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124352 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ

 
 IQÉéà∏d ¿ƒµdG ógóg á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

124387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. …hÉ°ûeh ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d »FÉ«ë«dG áØ«∏N øH ó«©°S øH »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 967 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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124879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. ¿OÉ©ŸGh ¢SÉëædG øe á«`aô◊G äÉéàæŸG ™æ°U

 
 IQÉéà∏d É«fódG ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 229 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. πFÉ°S ¿ƒHÉ°U
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG á¶aÉëŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   8 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126297 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ≥jô£ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T Ö∏M ∞jQ ≈¡≤e h º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 67 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   9 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e

 
 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG …ÈY …QGôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG , 512 : Ü.Q 67 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127079 : 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 , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 »KÓãdG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   10 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 , ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh
 ô``LÉàŸG  »`a áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. á«YÉæ£°U’G »∏ë∏d á°ü°üîàŸG
 

 IQÉéà∏d ºî°SC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 116:Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π°ù©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ôéØdG •ƒ«N á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   11 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe

 
 IQÉéà∏d ájÌdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th »ª°TÉ¡dG ÓM ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   12 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á«FÉ°ùædG  ÜÉ«ãdGh  ,  π«°ûdGh  á«FÉ°ùædG  äÉjÉÑ©∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  á```FõéàdÉH  ™```«ÑdG

. ájòMC’Gh Qƒ£©dGh
 

 IQÉéà∏d »bGôdG ¢SÉŸG §N á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , ≈£°SƒdG ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«Ä«H äGQÉ°ûà°SG
 

 Ω.Ω.¢T øeB’G ´É©°TE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ôeGƒ©dG π«M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   13 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG QÉë°U ÜƒæL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G ÚJÉ°ùa πª°ûJ ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ÒLCÉJ
 

 IQÉéà∏d óéŸG Qƒ°ùL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 48 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   14 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128539 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. π°ù©dG ™ª°Th π°ù©dG êÉàfEGh πëædG á«HôJ

 
 IQÉéà∏d ø£b º∏°ùe π«¡°S ¬`∏dGóÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
 

 IQÉéà∏d IóëàŸG ÒÿG ±QÉ°ûe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   15 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG  ,  ájòMCÓd á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG  ,QƒîÑdGh

. ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , ájGóÑdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe ™«H
 

 á«fGôª©dG á«æ≤àdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 217 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   16 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«fGôª©dG á«æ≤àdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```«fhÎµdE’G  äÉ```Ñ°SÉ◊G  äGó`````©eh  á```«fhÎµdE’G  äÉÑ°SÉ◊ÉH  á°UÉÿG  èeGÈdGh  Iõ¡LC’G
. á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG äGó©eh

 
 äÉµÑ°ûdG á«æ≤àd á°Só©dG §N : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   17 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG §≤°ùe ájOÉ–G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 615 : Ü.Q 95 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QÉ«Z ™£b ™«H
 

 ( ¿ÉªY ´ôa ) äGQÉ«°ù∏d á«`aÉ°VE’G AGõLC’G IQÉéàd RQƒJƒe ¿Gƒ¡H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG , 112 : Ü.Q 4162 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   18 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh äÉØ¶æŸGh ¿ƒHÉ°üdG

 
 äÉYÉæ°ü∏d è°ùØæÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

. Üƒ«Jƒj IÉæb
 

 Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   19 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. ÜÉàc

 
 Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §``≤°ùe á``¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

. ájô¡°T á∏›
 

 Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §``≤°ùe á``¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   20 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129087 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. õFGƒL

 Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

alamat50.indd   21 7/25/19   9:37 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
. áYGPE’G

 Ω.Ω.¢T ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG 118 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùf ¢ùHÓe áWÉ«N
 

 IQÉéà∏d çÓãdG äGƒNC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d á«dhódG äGƒNC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

129476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G IÉcÉëŸG áª¶fCGh á«∏°ùàdG á£°ûfCG
 

 IQÉéà∏d â«`ØYQ ó©°S øH ⁄É°S øH ó«©°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , äƒµ∏°V : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 
 á°ThôØŸG áëæLCÓd ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµe
 

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

 , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , á∏«°ü◊G 215 : Ü.Q 201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 Ió©ŸG äGhGô°†ÿGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ó«°üdGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Iô°†ëŸGh
 äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG Ió©ŸG äÉÑLƒdG
 , äGhGô°†ÿG hCG øLGhódG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë∏dG øe É°SÉ°SCG  ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG
 , QÉ°†ÿG hCG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG øLGhódG hCG Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG áØ∏¨ŸG äÉÑLƒdG
 , ≈HôŸGh ΩÓ¡dG , áXƒØëŸG hCG  áNƒÑ£ŸG hCG  áØØéŸG QÉ°†ÿG hCG ¬cGƒØdG , Ωƒë∏dG äÉ°ü∏îà°ùe

. 29  áÄØdÉH É¡Yƒbh OhóM øª°V É¡©«ªL , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¢†«ÑdG

 ´.´.Ω.¢T ájòZCÓd AÉØ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3436 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdGh ΩGóbC’G ∂«dóJh ∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

 IQÉéà∏d ‹É£¡dG ¥QÉW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ,  RQC’G  ,  ôµ°ùdG  ,  hÉcÉµdG  ,  …É°ûdG  ,  Iƒ¡≤dG  ,  áØ«`ØN äÉÑLh ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  ,  äÉjƒ∏◊G  ,  ôØjƒdG
 ,  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  ≥«bódG  ,  á«YÉæ£°UG  Iƒ¡b  ,  ƒZÉ°ùdG  ,  Écƒ«HÉàdG
 , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , è∏ãdG , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdG , ∂«c , âjƒµ°ùÑdG , äÉfhódG , Gõà«ÑdG , õÑÿG
 , πÿG , πØ∏a , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

. äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh

 …O »J ∫G.…EG »J »H ∑ƒcƒ«H øØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »àdGÒeOCG  äBG  èæ«°ûà°ùcG  Ohƒa  ,  31  -  01  #  ,  »àdGÒeOCG  ¬jG  8  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S , 0757437 IQƒaÉ¨æ°S

2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

126095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG
. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG

 …O »J ∫G.…EG »J »H ∑ƒcƒ«H øØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒaÉ¨æ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »àdGÒeOCG  äBG  èæ«°ûà°ùcG  Ohƒa  ,  31  -  01  #  ,  »àdGÒeOCG  ¬jG  8  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IQƒaÉ¨æ°S , 0757437 IQƒaÉ¨æ°S

2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 , êÉLódG ™£b , êÉLódG á∏°UƒM á©æ°üŸG êÉLódG Ωƒ◊ , (™£bh πeÉc) êÉLO , êÉLódG Ωƒ◊
 º``````◊ ô`````ZÈeÉg , êÉLódG º◊ äGôc , (Iô`````«¨°U á```©£bh ™````HÉ°UCG , ¬````«∏«`a) RƒÑfl êÉ```LO

. êÉLódG ≥fÉ≤f , êÉLódG º◊ É«fƒdƒH , êÉLódG

 ¬jG.¢SG Qƒàæ«ª«dCG QÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ƒµ°SƒH ΩhO , 3655 , ƒµ°ù«°ùfGôa hGƒL hÉgGôHCG QhOÉjÒ`a.»`a ¬jG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 303 - 88307 , »°S ¢SG - …ÉLÉàj

2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

124188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

. IÒÑc äÉ«ªµH ¢ù«dh áYÉæ°üdG »`a Ωóîà°ùJ »àdG äGRÉ¨dG á°UÉN ájƒLh á«YÉæ°U äGRÉZ

 ∂fEG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàcOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  18195 ¬jG »H ,  ¿hÉàæ«dG  ,  óØ∏H ¿ƒà∏eÉg 7201  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 á«FGô°ûdG ºFÉ°ù≤dGh ºFÉ°ù≤dGh ájõeôdG äÓª©dG Ò`aƒJ , ájó≤ædG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
 ºFÉ°ù≤dGh ºFÉ°ù≤dGh ájõeôdG äÓª©dG QGó°UEG , É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG á∏ª©dG πFGóH øe ÉgÒZh
 ºFÉ°ù≤dGh ºFÉ°ù≤dGh ájõeôdG äÓª©dG QGó°UEG , á∏ª©∏d πFGóH QGó°UEG , áª«≤dG äGP á«FGô°ûdG
 , äGhÓ©dGh õaGƒ◊Gh äBÉaÉµŸGh AÓª©dG A’h äÉ££îÃ ≥∏©àj Éª«`a áª«≤dG äGP á«FGô°ûdG
 , äGhÓ©dGh õaGƒ◊Gh äBÉaÉµŸGh AÓª©dG A’h äÉ££îÃ ≥∏©àj Éª«`a á∏ª©∏d πFGóH QGó°UEG
 õ```aGƒ◊Gh äBÉ````aÉµŸGh AÓ```````ª©dG A’h äÉ````eóNh äÉ£`````£îÃ á````≤∏©àŸG OGOô```à°S’G äÉ````eóN
 äÉYƒaóŸG  á÷É©e  äÉeóN  ,  äÉYƒaóŸG  á÷É©e  ,  äÉYƒaóŸG  IQGOEG  äÉeóN  ,  äGhÓ©dGh
 õaGƒ◊G  èeGôH  õFGƒLh  ¢Vhô©dG  äÉeƒ°üNh  á«fhÎµdE’G  áª«°ù≤dG  OGOÎ°SG  ∫É›  »`a
 ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©ŸGh (í°üædG) äGQÉ°ûà°S’Gh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh , øjôNBÓd

. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG

 Ω.Ω.P.¢T á°†HÉ≤dG º«£ØdG óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG , (1) º«£ØdG óLÉe êôH , IôjO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 91100 : Ü.¢U

2019/5/30 : 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

125818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôaGƒdG âjƒµ°ùH , á∏°Tôb , ¿ƒ°SGhôc , ∂©c , õÑN Öd , »‚ôaG õÑN , õÑN , âjƒµ°ùH

 óàª«d õjÎ°SófG É«fÉàjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ±hCG  äÉà°S  ,  170  700 -  ÉJÉµdƒc  ,  âjÎ°S  OQƒaô‚ƒg  ,  ¬jG  1/5  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , ∫É¨æH â°ùjh

2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. ¢†«Hh øLGhO

 á«æWƒdG øLGhO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 1679 : Ü.¢U , 51441 IójôH , áeÉ©dG IQGOE’G : ¿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

128968 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , ºYÉ£ŸG äÉeóN

 IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP …QƒàcÉa ÉeQhÉ°T º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 QhódG , (6+1) πfi , (102) ≈æÑe , (2) á©£b , á«`aô◊G á«°VQÉ©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , »°VQC’G

2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat59.indd   5 7/25/19   9:22 AM

-115-



(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£©dG áYÉæ°U , ô©°ûdG äÉØ«µeh , ƒÑeÉ°ûdG , ¿ƒHÉ°üdG

. Qó°üdG äÉÁôc , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG

 …O »J ∫G ,ƒc ∫Éfƒ°TÉfÎfG »c ófCG »L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ∏jÉJ , 24180 hÉ°ùéæjƒ°TÉ°T , ≠fƒcQÉH ≠fÉH , ÉÑª«H 3/2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/30 : 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

129070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£©dG áYÉæ°U , ô©°ûdG äÉØ«µeh , ƒÑeÉ°ûdG , ¿ƒHÉ°üdG
. Qó°üdG äÉÁôc , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG

 …O »J ∫G ,ƒc ∫Éfƒ°TÉfÎfG »c ófCG »L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ∏jÉJ , 24180 hÉ°ùéæjƒ°TÉ°T , ≠fƒcQÉH ≠fÉH , ÉÑª«H 3/2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 ,  ∫ÉMôJh ôØ°S ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M , ô°üÿG ÖFÉ≤M , ájhój ÖFÉ≤M
 , (Oƒ≤ædG ÖFÉ≤M) ßaÉfi , Oƒ≤ædG ßaGƒM , áë£°ùe ájó∏L ßaÉfi , ä’óÑdG äÓeÉM
 ÜÉ©dCÓd ÖFÉ≤M , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ¿DƒŸG áHôLCG , ô¡¶dG ≈∏Y ádƒªëŸG ÖFÉ≤◊G , äÓ¶ŸG
 ,  í«JÉØe ä’ÉªM ,  ∞àµdG  ÖFÉ≤M ,  ∫GƒeCÓd ÖFÉ≤M ,  ,  Ú«°VÉjôdG  ÖFÉ≤M ,  á«°VÉjôdG
 ,  ájó«∏≤J  ájó∏L  ßaÉfi  ,  ájó∏L  ßaÉfi  ,  ájó«∏≤J  ájó∏L  ÖFÉ≤M  ,  ájó∏L  ÖFÉ≤M
 ,  QÉ£eCÓd IOÉ°†e ÖFÉ≤M ,  (äGhOCÓd ÖFÉ≤M) ßaÉfi ,  ó∏÷G øe áYƒæ°üe ßaÉfi
 , »°ûe »°üY , (á©àeC’G áeÓY) ÖFÉ≤ë∏d äÉfÉ«H äÓeÉM , ôØ°S ÖFÉ≤M , ájòMCÓd ÖFÉ≤M

. 18 ∞æ°üdG /áÄØdG »`a É¡©«ªL áLQóŸGh ¿ÉªàF’G ábÉ£Ñd äÓeÉMh Ö∏Y

 óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 1110 - 1 …Gh ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL 1586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL
2019/6/9 : 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

129158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 πjhGô°S , ó∏÷G øe ¢ùHÓe , ¢ûjQ /ÖZR ¢ùHÓe , ¢SCGôdG á°ùÑdCG , Ωó≤dG á°ùÑdCG , ¢ùHÓe
 ,  IÒ°üb  πjhGô°S  ,  Ò°üb  »à–  ∫Ghô°S  ,  π«WÉæH  ,  õæ«÷G  ∫É£æH  ,  äÉà«cÉL  ,  á«à–
 ¢ùHÓe ,  (äÒ°T »J) ΩÉªcC’G  IÒ°üb ¿É°üªb ,  äÉà«cÉL ,  ¿É°üª≤dG  QhÉ°SCG  ,  ¿É°üª≤dG
 ,  IRƒ∏H  ,  (á∏«fÉa)  á«∏NGO  ¿É°üªb  ,  (äÒ°T  »J)  ΩÉªcC’G  IÒ°üb  ¿É°üªb  ,  ΩÉªcCG  ¿hóH
 , ôjô◊G hCG  ±ƒ°üdG øe ácƒÑfi ¿É°üªb äÉjRôL , ∞WÉ©e , äGQó°U , äGQó°U , äGQƒæàdG
 ¢ùHÓe ,  ôjô◊G  hCG  ±ƒ°üdG  øe ácƒÑfi ¿É°üªb ,  á«°VÉjQ  ¢ùHÓe ,  á«°VÉjQ  ¢ùHÓe
 ¢ùHÓe ,  ábô©e äGÎ°S ,  ôaƒ∏ÑdG  ,  ÚJÉ°ùa ,  äGAÉÑY ,  õØ≤dG  á°VÉjQ ¢ùHÓe ,  á«°VÉjQ
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 ´ÉØd , á«ª°SQ äÉ©Ñb , äÉ©Ñb , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«`aƒ°U äGõæc , (¥ô©∏d á°UÉe) á«∏NGO
 á≤«°V ÜÉ«K , ÜQGƒL , ¥É°ù∏d Iƒ°ùc , áeõMCG , IÒ°üb ÜQGƒL , ≥æ©dG äÉ£HQ , (á«`aƒc)
 , AÉª∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe , ±ÉØNCG , áÑbôdG äGP ájòMCG , ájòMCG , …óã∏d äÉjôjó°U , áªµfi
 ƒ``°ùµJh É```©e ™````HQC’G ™HÉ°UC’G ƒ°ùµJ ≠°SôdGh ó«∏d äGRÉØb , (¢ù```HÓe) äGRÉ```Øb , äGAÉ```Ñ©dG
 , º°ù÷G IQGôM ≈∏Y ®ÉØë∏d á«∏NGO ¢ùHÓe , (¢ùHÓe) ácƒÑfi ¢ùHÓe , GOôØæe ΩÉ¡HE’G

. 25 ∞æ°üdG /áÄØdG »`a É¡©«ªL áLQóŸG

 óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 1110 - 1 …Gh ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL , 1586: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL
2019/6/9 : 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

129159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÖFÉ≤M , ô°üÿG ÖFÉ≤M , ájhój ÖFÉ≤ëH á≤∏©àŸG á∏ª÷ÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
 , á```ë£°ùe ájó∏L ßaÉfi , ä’óÑdG äÓeÉM , ∫ÉMôJh ôØ°S ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ó«dG
 ,  ô¡¶dG  ≈∏Y ádƒªëŸG  ÖFÉ≤◊G  ,  äÓ¶ŸG  ,  (Oƒ≤ædG  ÖFÉ≤M) ßaÉfi ,  Oƒ≤ædG  ßaGƒM
 ÖFÉ≤M , , Ú«°VÉjôdG ÖFÉ≤M , á«°VÉjôdG ÜÉ©dCÓd ÖFÉ≤M , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ¿DƒŸG áHôLCG
 ,  ájó«∏≤J  ájó∏L ÖFÉ≤M ,  ájó∏L ÖFÉ≤M ,  í«JÉØe ä’ÉªM ,  ∞àµdG  ÖFÉ≤M ,  ∫GƒeCÓd
 ÖFÉ≤M) ßaÉfi , ó∏÷G øe áYƒæ°üe ßaÉfi , ájó«∏≤J ájó∏L ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi
 äÉfÉ«H äÓeÉM , ôØ°S ÖFÉ≤M , ájòMCÓd ÖFÉ≤M , QÉ£eCÓd IOÉ°†e ÖFÉ≤M , (äGhOCÓd
 ,  ¢ùHÓeh ¿ÉªàF’G  ábÉ£Ñd  äÓeÉMh Ö∏Y ,  »°ûe »°üY ,  (á©àeC’G  áeÓY) ÖFÉ≤ë∏d
 ,  á«à–  πjhGô°S  ,  ó∏÷G  øe  ¢ùHÓe  ,  ¢ûjQ  /ÖZR  ¢ùHÓe  ,  ¢SCGôdG  á°ùÑdCG  ,  Ωó≤dG  á°ùÑdCG
 QhÉ°SCG , ¿É°üª≤dG , IÒ°üb πjhGô°S , Ò°üb »à– ∫Ghô°S , π«WÉæH , õæ«÷G ∫É£æH , äÉà«cÉL
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 ¿É°üªb ,  ΩÉªcCG  ¿hóH ¢ùHÓe ,  (äÒ°T »J) ΩÉªcC’G  IÒ°üb ¿É°üªb ,  äÉà«cÉL ,  ¿É°üª≤dG
 , äGQó°U , äGQó°U , äGQƒæàdG , IRƒ∏H , (á∏«fÉa) á«∏NGO ¿É°üªb , (äÒ°T »J) ΩÉªcC’G IÒ°üb
 ¢ùHÓe , á«°VÉjQ ¢ùHÓe , ôjô◊G  hCG  ±ƒ°üdG øe ácƒÑfi ¿É°üªb äÉjRôL , ∞WÉ©e
 á°VÉjQ  ¢ùHÓe  ,  á«°VÉjQ  ¢ùHÓe  ,  ôjô◊G  hCG  ±ƒ°üdG  øe  ácƒÑfi  ¿É°üªb  ,  á«°VÉjQ
 ,  (¥ô©∏d  á°UÉe) á«∏NGO  ¢ùHÓe ,  ábô©e äGÎ°S  ,  ôaƒ∏ÑdG  ,  ÚJÉ°ùa  ,  äGAÉÑY  ,  õØ≤dG
 , ≥æ©dG äÉ£HQ , (á«`aƒc) ´ÉØd , á«ª°SQ äÉ©Ñb , äÉ©Ñb , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«`aƒ°U äGõæc
 , …óã∏d äÉjôjó°U , áªµfi á≤«°V ÜÉ«K , ÜQGƒL , ¥É°ù∏d Iƒ``°ùc , á```eõMCG , IÒ°üb ÜQGƒ``L
 , (¢ùHÓe) äGRÉØb , äGAÉÑ©dG , AÉª∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe , ±ÉØNCG , áÑ``bôdG äGP á````jòMCG , ájòMCG
 ácƒÑfi ¢ùHÓe , GOôØæe ΩÉ¡HE’G ƒ°ùµJh É©e ™HQC’G ™HÉ°UC’G ƒ°ùµJ ≠°SôdGh ó«∏d äGRÉØb
 ™«ª÷ áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóNh º°ù÷G IQGôM ≈∏Y ®ÉØë∏d á«∏NGO ¢ùHÓe , (¢ùHÓe)
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T øe ÉgÒZh âfÎfE’G ÈY É¡Áó≤J ºàj »àdGh √ÓYCG IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG
 πFÉ°Sh øe ÉgÒZh ∞JGƒ¡dGh ÊhÎµdE’G ójÈdGh , ójÈdG ºFGƒb ™«ªŒ , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG
 πµ°ûH  ójÈdG  ≥jôW  øY  ¿ÓYE’G  ,  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G  Ö∏Wh  ä’É°üJ’G
 äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G  ¬«LƒJh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’ÉH  á°UÉÿG  IQƒ°ûŸG  äÉeóN Ëó≤J  ,  ô°TÉÑe
 äÉeóN , èjhÎdGh ≥jƒ°ùàdG äÉeóNh ájÉYódG äÉeóNh ™FÉ°†ÑdG ¢VôY äÉeóN , ¿ÓYE’G
 äÉjÎ°ûe  äÉeóN  ,  ôjó°üàdG  hCG/h  OGÒà°S’G  ádÉch  äÉeóN  ,  çÉëHC’Gh  ¥ƒ°ùdG  π«∏–
 äÉeóÿG ™«ªL , ¢Vô©dG äÉ¡LGh ÚjõJh ájQÉéàdG á°ù°SDƒŸG øY áHÉ«ædÉH ™FÉ°†ÑdG AGô°Th

. 35 ∞æ°üdG /áÄØdG »`a IOQGƒdG

 óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 1110 - 1 …Gh ¬«c , ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL , 1586: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129165 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ä’Éch , ¿ÓYEGh ájÉYO , øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G
 , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , …ójÈdG Ö∏£dÉH ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 á````jQÉéàdG äÉ`````eƒ∏©ŸG Ëó≤J , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ , ¿Ó````YE’Gh á```jÉYódG OGƒ```e ô``°ûf
 ÒZ ÚcÎ°ûª∏d) ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG , (Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG  á°ù°SDƒe) Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh
 , äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ , øjôNBÓd ∞ë°üdG »`a ∑GÎ°T’G º«¶æJ , ∫ÉªYC’G º««≤J , (øjOƒLƒŸG
 , ∫É````ªYC’G øY QÉ`````ÑNC’Gh äÉ````eƒ∏©ŸG , ∫É````ªYC’G º````««≤J , ô````JÉaódG ∂```°ùe , äÉfÓYE’G ≥°üd
, ∫ÉªYC’G π≤f äÉeóN , ∫ÉªYC’G çÉëHCG , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G øY äÉjôëàdG

 , ájQÉéàdG AÉÑfC’G ä’Éch , øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G
 ¢Vô````Y , (Ú```µ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe) Ú````µ∏¡à°ùª∏d í````°üædGh á````jQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J
 ™«ªŒ  ,  QÉ©°SC’G  áfQÉ≤e  äÉeóN  ,  áFõéàdÉH  É¡©«H  äÉjÉ¨d  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≈∏Y  ™∏°ùdG
 OÉ°TQEG  á°ù°SDƒe)  Úµ∏¡à°ùª∏d  í°üædGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  ,  á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«ÑdG
 ™jRƒJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf , ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , ™∏°ùdG ¢VôY , (Úµ∏¡à°ùŸG
 ¢VhôY º«¶æJ  ,  á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  ≥FÉKƒdG  ñÉ°ùæà°SG  ,  äÉæ«©dG
 ájQÉéàdG  IQGOE’G  ,  ÒJGƒØdG  ôjô–  ,  ∫ÉªYC’G  øY  äÉjôëàdG  ,  á«éjhôJ  äÉjÉ¨d  AÉjRC’G
 äÉ°SGQO  ,  ≥jƒ°ùàdG  çÉëHCG  ,  ≥jƒ°ùàdG  ,  øjôNB’ÉH  á°UÉÿG  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ¢ü«NÎd
 »`a ∑GÎ°T’G º«¶æJ , äÉ©«ÑŸG èjhôJ hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdG
 ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , øjôNBÓd ∞ë°üdG
 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d
 ,  ÖJGhôdG  ±ƒ°ûc  OGóYEG  ,  (∫ÉªYC’G  »`a  IóYÉ°ùe) »LQÉÿG óbÉ©àdG  äÉeóN ,  »LQÉÿG
 ájQGOE’G á÷É©ŸG , QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóN , AGQB’G ´Ó£à°SG AÉàØà°S’G , OGôaC’G ∞«XƒJ
 äÉeóÿGh ™∏°ùdG AGô°T) øjôNBÓd AGô°ûdG äÉeóN , ¢Uƒ°üædG á÷É©e , AGô°ûdG äÉÑ∏£d
 ¢Uƒ°üf  ô°ûf  ,  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ΩÓaCG  êÉàfEG  ,  (iôNC’G  ∫ÉªYCÓd
 ájÉYódG IóªYCG OGóYEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ¢Uƒ°üf áHÉàc , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJ , ¿ÓYE’Gh
 , ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G , ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G , AGô°ûdG äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
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 »`a  ¿ÓYE’Gh  ájÉYó∏d  âbh  ÒLCÉJ  ,  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG  ÒLCÉJ  ,  ∫ÉªYC’G  π≤f  äÉeóN
 ,  ∫ÉªYC’G  çÉëHCG  ,  ≥FÉKƒdG  ñÉ°ùæà°SG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  ÒLCÉJ  ,  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh
 , (øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJ , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY
 ä’É°üJ’G äÉeóîH ∑GÎ°T’G º«¶æJ , ájQÉéàdG äÓëŸG äÉ¡LGh ÚjõJ , äÉæ«©dG ™jRƒJ
 , øjOƒLƒŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG , ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , øjôNBÓd
 ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ÈY ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ÈY ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG
 ¢Uƒ°üf  áHÉàc  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  åjó–  ,  á«fÓYEG  hCG  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  ájQÉéàdG

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 ∂fG õéæjódƒg ¢SÉcƒdG …ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG  QõL ,  ’ƒJQƒJ ,  ¿hÉJ ,  RÈeÉ°ûJ âfójGôJ ,  146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2019/6/9 : 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

129167 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°S áYÉæ°üd) äÉàÑãe , (äGôgƒ›) ºFÉ“ , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∂FÉÑ°S
 ≥jOÉæ°U , äGôgƒéŸG áYÉæ°üd RôN , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áª°ShCG hCG Ú°TÉ«f , (ó«dGh Ö«÷G
 øe á«YòL πcÉ«g , (äGôgƒ›) áæjõ∏d ¢ù«HÉHO , (äGôgƒ›)QhÉ°SCG , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe
 ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°S Ö∏Y , ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°ùd Ö∏Y , á°ù«`Øf ¿OÉ©e
 , (äGôgƒ›) IÒ¨°U »∏M , äÉYÉ°S π°SÓ°S , (äGôgƒ›) á«∏°ù∏°S óFÓb , (AGógEÓd)
 ¢SÉ«b äGhOCG , (á≤«bO äÉàbDƒe) äGÎeƒfhôc , (äÉYÉ°S) (á∏é°ùe äÉàbDƒe) äÉaGôZƒfhôc
 ,  ájó≤f  ™£b ,  áYõà› äGôgƒ› , äÉYÉ°S  Ö∏Y ,  ≥æ©dG  äÉWQ ∂HÉ°ûe ,  á≤«bódG  âbƒdG
 •ƒ«```N  ,  á`°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  IÒ¨°U  π«KÉ“  ,  •GôbCG  ,  ¢SÉe  ,  ΩÉªcCG  (§HGôe)  äÉeÉeR
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 áYÉæ°üd)áYÉ°S  ÜQÉ≤Y  ,  (íØ°üe)  ¥hô£e  hCG  ∫ƒ¨°ûe  ÒZ  ÖgP  ,  (äGôgƒ›)á«ÑgP
 π«µ°ûJ ∂FÉÑ°S , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe äÉ©Ñ≤∏d »∏M , (ó«dGh Ö«÷G äÉYÉ°Sh §FÉ◊G äÉYÉ°S
 äGôgƒ› , (≥jOÉæ°U) äGôgƒ› Ö∏Y , äGôgƒ› , (äGôgƒ›)êÉY , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe
 ,  (≥jOÉæ°U)  äGôgƒ›  Ö∏Y  ,  äGôgƒ›  ,  Ió∏≤e  äGôgƒ›  ,  ôØ°UC’G  ¿Éeô¡µdG  øe
 äÉ≤∏M ,  (áæ«ªK ÒZ äGôgƒ›) Ió∏≤e äGôgƒ› , ôØ°UC’G  ¿Éeô¡µdG  øe äGôgƒ›
 , á«°ù«FQ äÉYÉ°S , ΩÉªcCG  (§HGôe) äÉeÉeR , (IÒ¨°U π°SÓ°S hCG  IÒ¨°U »∏M)í«JÉØª∏d
 QÉéMCG)  »````fƒàjR  õ∏a ,  (äGôgƒ›)óFÓb ,  äÉ````«dGó«e ,  (äGôgƒ›) Iô```«Ñc äÉ«dGó«e
 øe »∏M , (äGôgƒ›) »∏M , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe äÉ©Ñ≤∏d »∏M , áæjR ¢ù«HÉHO , (áÁôc
 äGôgƒ›) Ió∏≤e äGôgƒ› , ΩƒjOÓH , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ájòMCG »∏M , Oƒ°SC’G ¿Éeô¡µdG
 äÉYÉ°S áYÉæ°üd)∫hóæH , •ƒ¨°†ŸG ¿Éeô¡µdG øe ÅdB’ , (äGôgƒ›) ÅdB’ , (áæ«ªK ÒZ
 äÉ£HQ  ¢ù«HÉHO  ,  áæjR  ¢ù«HÉHO  ,  (äGôgƒ›) ¢ù«HÉHO  ,  (ó«dGh  Ö«÷G äÉYÉ°Sh  §FÉ◊G
 , ΩƒjOhQ , áÁôc QÉéMCG , ádƒ¨°ûe ∞°üf hCG ádƒ¨°ûe ÒZ á°ù«`Øf ¿OÉ©e , (õ∏a) ÚàdÉH , ≥æ©dG
 , á```«°†a •ƒ```«N , áæ«ªK ¿OÉ©e øe ájòMCG »∏M , á``Áôc ¬```Ñ°T QÉéMCG , (äGôgƒ›) ”GƒN
 ¢†```HGƒf , (á```Áôc QÉéMCG)(πæ«Ñ°S)¢ûî∏H ,  (áëØ°üe)ábhô£e hCG  á``dƒ¨°ûe ÒZ á°†a
 ¿OÉ©e øe IÒ¨°U Ö°üf , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe Ö°üf , (á«°†a ∑Ó°SCG)ádhõ¨e á°†a , äÉYÉ°S
 á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe •ƒ«N , á«°ùª°T äÉYÉ°S , ó«dG äÉYÉ°ùd Qƒ«°S , â«bƒJ äÉYÉ°S , á°ù«`Øf
 , (äGôgƒ›) IÒ¨°U »∏M , ≥æ©dG äÉ£HQ ¢ù«HÉHO , ≥æ©dG äÉ£HQ ∂HÉ°ûe , (äGôgƒ›)
 , äÉ`````YÉ°S , äÉ````YÉ°S Qƒ«°S , äÉYÉ°ù∏d Qƒ∏H , äÉYÉ°S π```°SÓ°S , äÉYÉ°S Ö∏Y , äÉ```YÉ°S QGƒ```°S

. ój äÉYÉ°S , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe á«æa ∫É¨°TCG , (äGôgƒ›) á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe ∑Ó°SCG

 ∂fG õéæjódƒg ¢SÉcƒdG …ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , RÈeÉ°ûJ âfójGôJ , 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ÜQƒc èæjóæjÉa ¿ƒ«LÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  30328  É«LQƒL  ,  ÉàfÓJCG  ,  1100  âjƒ°S  ,  ∞jGQO  ófƒeÉg  ,  980  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«LQƒL

2019/6/23 : 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

129534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 πjhGô°S , ó∏÷G øe ¢ùHÓe , ¢ûjQ /ÖZR ¢ùHÓe , ¢SCGôdG á°ùÑdCG , Ωó≤dG á°ùÑdCG , ¢ùHÓe
 ,  IÒ°üb  πjhGô°S  ,  Ò°üb  »à–  ∫Ghô°S  ,  π«WÉæH  ,  õæ«÷G  ∫É£æH  ,  äÉà«cÉL  ,  á«à–
 ¢ùHÓe ,  (äÒ°T »J) ΩÉªcC’G  IÒ°üb ¿É°üªb ,  äÉà«cÉL ,  ¿É°üª≤dG  QhÉ°SCG  ,  ¿É°üª≤dG
 ,  IRƒ∏H  ,  (á∏«fÉa)  á«∏NGO  ¿É°üªb  ,  (äÒ°T  »J)  ΩÉªcC’G  IÒ°üb  ¿É°üªb  ,  ΩÉªcCG  ¿hóH
 , ôjô◊G hCG ±ƒ°üdG øe ácƒÑfi ¿É°üªb äÉjRôL , ∞WÉ©e , äGQó°U , äGQó°U , äGQƒæàdG
 ¢ù````HÓe , ô````jô◊G hCG ±ƒ°üdG øe á```cƒÑfi ¿É```°üªb , á«°VÉjQ ¢ùHÓe , á«°VÉjQ ¢ùHÓe
 ¢ùHÓe ,  ábô©e äGÎ°S ,  ôaƒ∏ÑdG  ,  ÚJÉ°ùa ,  äGAÉÑY ,  õØ≤dG  á°VÉjQ ¢ùHÓe ,  á«°VÉjQ
 ´ÉØd , á«ª°SQ äÉ©Ñb , äÉ©Ñb , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«`aƒ°U äGõæc , (¥ô©∏d á°UÉe) á«∏NGO
 á≤«°V ÜÉ«K , ÜQGƒL , ¥É°ù∏d Iƒ°ùc , áeõMCG , IÒ°üb ÜQGƒL , ≥æ©dG äÉ£HQ , (á«`aƒc)
 , AÉª∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe , ±ÉØNCG , áÑbôdG äGP ájòMCG , ájòMCG , …óã∏d äÉjôjó°U , áªµfi
 ƒ```°ùµJh É`````©e ™HQC’G ™``HÉ°UC’G ƒ°ùµJ ≠°SôdGh ó«∏d äGRÉ````Øb , (¢ùHÓe) äGRÉ```Øb , äGAÉ```Ñ©dG
 , º°ù÷G IQGôM ≈∏Y ®ÉØë∏d á«∏NGO ¢ùHÓe , (¢ùHÓe) ácƒÑfi ¢ùHÓe , GOôØæe ΩÉ¡HE’G

. 25 ∞æ°üdG /áÄØdG »`a É¡©«ªL áLQóŸG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d ∫Éfƒ°TÉfÎfG ¿ƒàdGh : º``````````````````````````````````°SÉH

¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿ÉÁÉc ófGôL , ¿hÉJ ƒ«LQƒL , 1586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉÁÉc QõL , 1110 - 1 …Gh ¬«c 
2019/6/23 : 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

126103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  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 ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

 ∫.Ω.¢T ≠fódƒg ΩCG »H/ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ähÒH , C ∑ƒ∏H , ∫hC’G ≥HÉ£dG , Îæ°S ÉæjQÉe »àfƒe , ÉehQ ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd

2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG

 ∫.Ω.¢T ≠fódƒg ΩCG »H/ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ähÒH , C ∑ƒ∏H , ∫hC’G ≥HÉ£dG , Îæ°S ÉæjQÉe »àfƒe , ÉehQ ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd

2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

126105 : 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.¢T ≠fódƒg ΩCG »H/ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ähÒH , C ∑ƒ∏H , ∫hC’G ≥HÉ£dG , Îæ°S ÉæjQÉe »àfƒe , ÉehQ ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd

2019/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat59.indd   15 7/25/19   9:22 AM

-125-
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127262 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«∏ëàdG  äÉeóNh  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿGh Üƒ°SÉ◊G èeGôHh Iõ¡LCG º«ª°üJh ôjƒ£J äÉeóNh åëÑdGh »YÉæ°üdG

. á«°ùØf É¡YGƒfCG áaÉµH äGQÉ°ûà°S’Gh

 ∫G QG ¢SG/»H …G ¢SG ¢ùàµà«cQCG ¢ùµjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , ÉeQÉH 43122 , ¬jG /4 ¢ùjÈeG iO â°ùµ«dG É«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôZCÓd á«Ñ°ûY äÉØ£à≤e , á«f’ó«°üdG ¢VGôZCÓd »µ∏e ΩÓg , á«ÑW ¢VGôZC’ ájhOC’G
 ¢VGôZCÓd á«FÉ«ª«µdG ∞°TGƒµdG , á«ÑW äÉjÉ¨d á«FGòZ äÓªµe , »FGhódG …É°ûdG , á«Ñ£dG
 äÓªµe/¿ÉàµdG  QòH âjR ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG  á«ªë∏d äÓªµe ,  ájô£«ÑdG  hCG  á«Ñ£dG
 , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ∞ØéŸG ΩÉ©£dG ó«ªŒ , ¿ÉàµdG QòH âjR ≈∏Y …ƒà– á«FGò¨dG á«ªë∏d

. á«ÑW äÉjÉ¨d äGƒ°ûM , á«ÑW äGOÉª°V

ôjó°üJh OGÒà°SÓd „É«é°ûJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 …O »J ∫G , áë°üdG äÉéàæeh ájhOC’G

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 „Éé«gR 310003 hõ‚Ég , OhQ ¿É°û‚GhR çQƒf , èæjó∏H »°S ΩCG OR : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe πµ°T »`a É¡Ñ«WôJh ÉgójóŒh Iô°ûÑdG í«àØàd ó∏÷ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
 , ¬Lƒ∏d ≥«MÉ°ùeh äÉØ¶æe , Úeó≤dGh ÚbÉ°ùdGh ≥æ©dGh º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d π«dÉfih äÉÁôch
 , ¬LƒdGh º°ù÷G π«°ùZh ∂Yód OGƒeh ≥«MÉ°ùe , ΩÉª◊G ¿ƒHÉ°Uh Iô°ûÑdG í«àØàd ≥«MÉ°ùe

. áNƒî«°û∏d IOÉ°†ŸG äGô°†ëà°ùŸGh äÉÁôµdG , º°ù÷Gh §HE’G â– íFGhôdG äÓjõe

 ø°ûjQƒHQƒc ¢TÓÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ƒ«æ«`aCG  11ôfQƒc  âjÎ°S  28  ,  èæjó∏«H  ƒ«∏HO  ,  ¢ùeÉÿG  QhódG  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , »à«°S è«LÉJ , »à«°S ∫ÉHƒ∏L ƒ«°SÉØ«fƒj

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

129015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 Üƒ°SÉ◊G π«¨°ûJ èeGôH , ≈≤«°SƒŸG π«ª– äÉØ∏e , Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG
 á∏HÉb)ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  äÉ≤«Ñ£J  ,  (πjõæà∏d  á∏HÉb)  á````«fhÎµdEG  äÉ````YƒÑ£e  ,  á```∏é°ùe
 á∏HÉb èeGôH) Üƒ°SÉë∏d èeGôH , •É≤°SEG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉë∏d äÉª¨f øjõîJ RÉ¡L , (πjõæà∏d
 Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ,  (á«Fôe  ,  á«Jƒ°U)  á›óe  ¢UGôbCG  ,  äƒ°üdG  äGÈµe  ,  (πjõæà∏d
 á«©ª°S  º«∏©J  Iõ¡LCG  ,  äƒ°üdG  π«é°ùJ  Iõ¡LCG  ,  äƒ°üdG  π«é°ùJ  äÓeÉM  ,  (á∏é°ùe)

. (èeGôH) Üƒ°SÉë∏d á∏é°ùe èeGôH , ájô°üHh

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ÈY ™∏°ùdG  ¢VôY ,  Ò¨dG ídÉ°üd äÉ©«ÑŸG  èjhôJ ,  ∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
 ájÉYódG  ¢VGôZC’  §«£îàdG  äÉeóN  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ¢VGôZC’  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh
 ¿ÓYEÓd  äÉbhCG  ÒLCÉJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ¿ÓYEGh  ájÉYO  ,  ¿ÓYE’Gh
 º«¶æJ  ,  Üƒ°SÉM áµÑ°T  ≈∏Y âfÎfE’G  ÈY ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  ä’É°üJ’G  §FÉ°Sh  ≈∏Y

. Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

129017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

, Üƒ°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ Qƒ°üdGh πFÉ°SôdG åH , ÊƒjõØ`∏àdG åÑdG , »µ∏°SÓdG åÑdG , »YGPE’G åÑdG
 á«fÉµeEG  Ò`aƒJ  ,  (ó©H  øY  ä’É°üJ’G  äÉeóN)  á«fhÎµdE’G  äGô°ûædG  äÉMƒd  äÉeóN
 á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈dEG Ωóîà°ùŸG ∫ƒ°Uh á«fÉµeEG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
 äÉeóN , ó©H øY á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ™e ∫É°üJÓd äÓ«°UƒJ Ò`aƒJ , (äÉeóÿG hOhõe)
 Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊ÉH á«`aô£dG äÉjÉ¡ædG ÈY ä’É°üJ’G , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG , »Jƒ°üdG ójÈdG
 Ò`aƒJ , á«ªbôdG äÉØ∏ŸG ∫É°SQEG , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG ∫É°SQEG , âfÎfE’G ≈∏Y äÉjóàæe

. âfÎfE’G ≈∏Y á°TOQódG ±ôZ
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 »æ¡ŸG  OÉ°TQE’G  ,  (πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ)  â``fÎfE’G  ô```ÑY  á```«fhÎµdE’G  äÉ````YƒÑ£ŸG  ô````«`aƒJ
 áHÉàc , (¬«`aÎdG hCG º«∏©à∏d) äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , (º«∏©àdG hCG ÖjQóàdG ∫É› »`a IQƒ°ûŸG)
 ,  π«ªëà∏d ¢ù«dh âfÎfE’G ÈY ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ ,  QÉÑNC’G »∏°SGôe äÉeóN , ¢Uƒ°üædG
 OGóYEG  ,  (º«∏©J)  äÉ«ÁOÉcC’G  ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  âfÎfE’G  ÈY  ƒjó«`a  ™WÉ≤e  Ò`aƒJ
 , ƒjQÉæ«°ùdG áHÉàc , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ AÉjRC’G ¢VhôY º«¶æJ , (ÖjQóàdG) πª©dG ¢TQh ó≤Yh
 »ë°üdG …OÉædG äÉeóN , (º«∏©àdG hCG ¬«`aÎdG) …OÉædG äÉeóN , º«∏©àdG , ≈≤«°SƒŸG êÉàfEG
 ,  á«ª«∏©àdG  hCG  á«`aÉ≤ãdG  ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ ,  (á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh áë°üdG  ÖjQóJ)
 äÉÑàµŸG äÉeóN , äGô“DƒŸG º«¶æJh Ö«JôJ , á«°üî°T á«ª«∏©J äÉjóàæe º«¶æàJh Ö«JôJ
 , (¬«`aÎ∏d) äÓØë∏d §«£îàdG , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG , ÊƒjõØ`∏àdG ¬«`aÎdG , á∏≤æàŸG
 èeGôH Ò`aƒJ , Ö∏£dG óæY ƒjó«`ØdG π≤f äÉeóNh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≥aóJ , á«◊G èeGÈdG
 êÉàfEG , á«◊G èeGÈdG êÉàfEG , Ö∏£dG óæY ƒjó«`ØdG áeóN ÈY πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ á«fƒjõØ∏J
 åÑdG Ò`aƒJ , ô°TÉÑŸG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG êÉàfEG äÉeóN Ò`aƒJ , á«◊G á«fƒjõØ`∏àdG èeGÈdG
 Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y »YGPE’G ¬«`aÎdG Ò`aƒJ ,  âfÎfE’G ≈∏Y ìô°ùŸGh ≈≤«°Sƒª∏d ô°TÉÑŸG
 ,  »YGPE’G  ¬«`aÎdG  ,  âfÎfE’Gh  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’Gh  åÑdGh  ¿ƒjõØ`∏àdG  á£°SGƒH  ¬∏«¨°ûJh

. á«fƒjõØ`∏àdGh á«YGPE’G èeGÈdG êÉàfEG

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 §FÉ°SƒdG  ≈dEG  ájOÉŸG  §FÉ°SƒdG  øe  äGóæà°ùŸG  hCG  äÉfÉ«ÑdG  πjƒ–  ,  Üƒ°SÉ◊G  á›ôH
 åëÑdG  äÉcôfi Ò`aƒJ  ,  áeóîc äÉ«›ÈdG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  Ö«côJ  ,  á«fhÎµdE’G
 èeGôH º«ª°üJ , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH åjó– , âfÎfE’G ÈY

. á«HÉë°S áÑ°SƒM , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH áfÉ«°U , ôJƒ«ÑªµdG

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

129021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 ¢ù```HÓŸG  á````fGõN  º````«eÉ°üJ  äGQÉ````°ûà°SG  ,  á«YÉªàL’G  äÉÑ°SÉæŸG  »`a  (á≤aGôŸG)  áÑMÉ°üŸG
 ,  ±ÉaõdG º°SGôe Ö«JôJh º«¶æJ ,  èjhõàdG ä’Éch äÉeóN , IóYGƒŸG äÉeóN , á«°üî°ûdG
 ÒLCÉJ  ,  âfÎfE’G  ÈY á«YÉªàL’G  äÉµÑ°ûdG  äÉeóN ,  (áÑMÉ°üŸG)  á«YÉªàL’G  á≤aGôŸG
 ôJƒ«Ñª`µdG  èeGôH  ¢ü«NôJ  ,  á©FÉ°†dG  äÉµ∏àªŸG  ´ÉLQEG  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y äÉbÉ£ædG  AÉª°SCG

. (á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG)

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , Üƒ°SÉ◊G π«¨°ûJ èeGôH , ≈≤«°SƒŸG π«ª– äÉØ∏e , Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG
 á∏HÉb)ô````Jƒ«Ñª````µdG è``eGôH äÉ≤«Ñ£J , (π````jõæà∏d á```∏HÉb) á```«fhÎµdEG äÉ````YƒÑ£e , á```∏é°ùe
 á∏HÉb èeGôH) Üƒ°SÉë∏d èeGôH , •É≤°SEG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉë∏d äÉª¨f øjõîJ RÉ¡L , (πjõæà∏d
 Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ,  (á«Fôe  ,  á«Jƒ°U)  á›óe  ¢UGôbCG  ,  äƒ°üdG  äGÈµe  ,  (πjõæà∏d
 á«©ª°S  º«∏©J  Iõ¡LCG  ,  äƒ°üdG  π«é°ùJ  Iõ¡LCG  ,  äƒ°üdG  π«é°ùJ  äÓeÉM  ,  (á∏é°ùe)

. (èeGôH) Üƒ°SÉë∏d á∏é°ùe èeGôH , ájô°üHh

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

129023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÈY ™∏°ùdG  ¢VôY ,  Ò¨dG ídÉ°üd äÉ©«ÑŸG  èjhôJ ,  ∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
 ájÉYódG  ¢VGôZC’  §«£îàdG  äÉeóN  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ¢VGôZC’  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh
 ¿ÓYEÓd  äÉbhCG  ÒLCÉJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ¿ÓYEGh  ájÉYO  ,  ¿ÓYE’Gh
 º«¶æJ  ,  Üƒ°SÉM áµÑ°T  ≈∏Y âfÎfE’G  ÈY ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  ä’É°üJ’G  §FÉ°Sh  ≈∏Y

. Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg õ‚GƒL , âcÎ°ùjO 
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 IóYÉ°ùÃ  Qƒ°üdGh  πFÉ°SôdG  åH  ,  ÊƒjõØ```∏àdG  åÑdG  ,  »µ∏°SÓdG  åÑdG  ,  »YGPE’G  åÑdG
 ,  (ó```©H  øY  ä’É°üJ’G  äÉ```eóN)  á````«fhÎµdE’G  äGô```°ûædG  äÉ````Mƒd  äÉ`eóN  ,  Üƒ°SÉ◊G
 áµÑ°T ≈dEG Ωóîà°ùŸG ∫ƒ°Uh á«fÉµeEG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á````«fÉµeEG ô````«`aƒJ
 á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ™e ∫É°üJÓd äÓ«°UƒJ Ò`aƒJ , (äÉeóÿG hOhõe) á«ŸÉY Üƒ°SÉM
 á«`aô£dG äÉjÉ¡ædG ÈY ä’É°üJ’G , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG , »Jƒ°üdG ójÈdG äÉeóN , ó©H øY
 äÉØ∏ŸG ∫É°SQEG , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG ∫É°SQEG , âfÎfE’G ≈∏Y äÉjóàæe Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊ÉH

. âfÎfE’G ≈∏Y á°TOQódG ±ôZ Ò`aƒJ , á«ªbôdG

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 »æ```¡ŸG  OÉ````°TQE’G  ,  (π``jõæà∏d  á``∏HÉb  Ò``Z)  âfÎfE’G  ÈY  á«fhÎµdE’G  äÉYƒÑ£ŸG  Ò`aƒJ
 áHÉàc , (¬«`aÎdG hCG º«∏©à∏d) äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , (º«∏©àdG hCG ÖjQóàdG ∫É› »`a IQƒ°ûŸG)
 ,  π«ªëà∏d ¢ù«dh âfÎfE’G ÈY ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ ,  QÉÑNC’G »∏°SGôe äÉeóN , ¢Uƒ°üædG
 OGóYEG  ,  (º«∏©J)  äÉ«ÁOÉcC’G  ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÒZ  âfÎfE’G  ÈY  ƒjó«`a  ™WÉ≤e  Ò`aƒJ
  ƒjQÉæ«°ùdG áHÉàc , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ AÉjRC’G ¢VhôY º«¶æJ , (ÖjQóàdG) πª©dG ¢TQh ó≤Yh
 »ë°üdG  …OÉædG  äÉeóN ,  º«∏©àdG  hCG  ¬«`aÎdG  …OÉædG  äÉeóN ,  º«∏©àdG  ,  ≈≤«°SƒŸG  êÉàfEG
 ,  á«ª«∏©àdG  hCG  á«`aÉ≤ãdG  ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ ,  (á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh áë°üdG  ÖjQóJ)
 äÉÑàµŸG äÉeóN , äGô“DƒŸG º«¶æJh Ö«JôJ , á«°üî°T á«ª«∏©J äÉjóàæe º«¶æàJh Ö«JôJ
 , (¬«`aÎ∏d) äÓØë∏d §«£îàdG , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG , ÊƒjõØ`∏àdG ¬«`aÎdG , á∏≤æàŸG
 èeGôH Ò`aƒJ , Ö∏£dG óæY ƒjó«`ØdG π≤f äÉeóNh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ≥aóJ , á«◊G èeGÈdG
 êÉàfEG , á«◊G èeGÈdG êÉàfEG , Ö∏£dG óæY ƒjó«`ØdG áeóN ÈY πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ á«fƒjõØ∏J
 åÑdG Ò`aƒJ , ô°TÉÑŸG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG êÉàfEG äÉeóN Ò`aƒJ , á«◊G á«fƒjõØ`∏àdG èeGÈdG
 Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y »YGPE’G ¬«`aÎdG Ò`aƒJ ,  âfÎfE’G ≈∏Y ìô°ùŸGh ≈≤«°Sƒª∏d ô°TÉÑŸG
 ,  »YGPE’G  ¬«`aÎdG  ,  âfÎfE’Gh  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’Gh  åÑdGh  ¿ƒjõØ`∏àdG  á£°SGƒH  ¬∏«¨°ûJh

. á«fƒjõØ`∏àdGh á«YGPE’G èeGÈdG êÉàfEG

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õ‚GƒL , âcÎ°ùjO »¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 §FÉ°SƒdG  ≈dEG  ájOÉŸG  §FÉ°SƒdG  øe  äGóæà°ùŸG  hCG  äÉfÉ«ÑdG  πjƒ–  ,  Üƒ°SÉ◊G  á›ôH
 åëÑdG  äÉcôfi Ò`aƒJ  ,  áeóîc äÉ«›ÈdG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  Ö«côJ  ,  á«fhÎµdE’G
 èeGôH º«ª°üJ , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH åjó– , âfÎfE’G ÈY

. á«HÉë°S áÑ°SƒM , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH áfÉ«°U , ôJƒ«ÑªµdG

 óàª«d , ƒc »LƒdƒæµJ ∑Qhƒàf »gõ«dƒg õ¨fGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

»¡fÉ¡«J , OQÉØ«dƒH ƒÑ‚Gƒg 309.ƒf , ¬jCG 3 - 7 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , hƒg õ‚GƒL , âcÎ°ùjO 

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

125568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

. äÉfGƒ«◊G ¢TGôØd äÉéàæe

 …O »J ∫EG ,ƒc ÜhôL ófÉØcƒH ¿hQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∑GQ „ÉH , âcÎ°ùjO - Ö°S Ωƒ∏«°S , OhQ Ωƒ∏«°S , QhÉJ.¬«H.»°S 313 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ∏jÉJ , ∑ƒµfÉH , âcÎ°ùjO

2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127185 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 ì.Ω.¢T ≠æjójôJôjh »Ñ«H ≠æ«°TƒZ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 12 - 7 ¬«c ¬jG »L ºbQ πfi ÚæàdG ¥ƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2019/3/21 : 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

127326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 , á«FGhO äƒjR , á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«ÑW äGô°†ëà°ùe , á«FGhO äGô°†ëà°ùe
 , á«ÑW hCG  á«LÓY äÉjÉ¨d ájò¨J äGô°†ëà°ùe , ájô°ûÑdG ¢VGôZCÓd ájhOCG  ,  á«FGhO äÉHhô°ûe
 , ájô£ØdG ¢VGôeCÓd IOÉ`°†e äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ºgGôe , á«FGòZ äÓªµe
 äGô`````°†ëà°ùe , á````«ÑW äÉ`````jÉ¨d ájƒ«M äGô°†ëà°ùe , á«ÑW äÉjÉ¨d á«ª°ù∏H äGô°†ëà°ùe
 á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe , á«ÑW äÉjÉ¨d á«FÉ«ª«c äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°U äÉjÉ¨d á«FÉ«ª«c
 á`````«FÉ«ª«c  äGô````°†ëà°ùe  ,  ájô£«H  hCG  á«ÑW  äÉjÉ¨d  á````«ÑW  ∞°TGƒc  ,  ájô£«ÑdG  äÉjÉ¨∏d

. á«f’ó«°U

 Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG Rô°ûæ«`a ÉeQÉa ¢SG ΩG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á≤°T , 125 ≈æÑe , 1702 ´QÉ°T , 317 á©£b , á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , áeÉæŸG , 619

2019/3/26 : 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

alamat59.indd   25 7/25/19   9:22 AM

-135-



(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127327 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ájÉYódG  ,  »ÑàµŸG  •É°ûædG  π«©ØJh  ∫ÉªYC’G  ¬«LƒJh  IQGOEGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN
 ,  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Éch  äÉeóN  ,  ¿ÓYE’Gh
 äÉeóN ,  ≥jƒ°ùJ  ,  äÉæ«©dG  ™jRƒJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe  ô°ûf  ,  á«FÉYO  OGƒe  º«ª°üJ
 äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , äÉ©«ÑŸG èjhôJ hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG
 ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , Üƒ°SÉ◊G
 áHÉàc , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ∞JÉ¡dG ÈY

. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf

 Ω.Ω.P á°†HÉ≤dG Rô°ûæ«`a ÉeQÉa ¢SG ΩG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á≤°T , 125 ≈æÑe , 1702 ´QÉ°T , 317 á©£b , á«°SÉeƒ∏HódG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , áeÉæŸG , 619

2019/3/26 : 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

127400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ≥∏©àJ iôNCG äÉYƒ≤æe , …É°T ´GƒfCGh ÜÉ°ûYCGh ¬cGƒa äÉYƒ≤æe

 …O »J ∫EG (»J »`a ¬«H) äQƒÑ°ùcEG »J Qƒ∏«°SÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µfÓjÒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉµfÓjÒ°S , GOƒ¨fCG , ’ƒª«fÓ«c , ÉKGhÉe GQGófÉHÉjójh , 6/143 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/28 : 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

alamat59.indd   26 7/25/19   9:22 AM

-136-



(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdEG í«JÉØe , á«fhÎµdEG ∫ÉØbCG

 …O »J ∫G , ƒc ∂«J ∑ƒdÎfG ΩÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ΩGQGôH hCG hCG ΩCG 1/138 , 1/10 , 1/8 äÉà°SEG ∫ÉjÎ°SófEG ¿ƒNÉ°ùJƒeÉ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ∏jÉJ , 74000 ¿ƒNÉ°ùJƒeÉ°S , ≠fGƒe , …É°SÉJ OhQ 2

2019/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

127976 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ájòZCGh  OGƒe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«ë°U  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£«Hh  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe
 á«ªë∏d äÓªµe , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCGh …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM
 , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ≤°üd , ¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG
 äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e

. ÜÉ°ûYCG

 äQR QÉ«Z Qõ°ù«Zƒ«Z õ«ZEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô› : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ôéŸG , 38 - 30 äƒj iQƒJõ°ùjÒc , â°ùHGOƒH 1106 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : 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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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ,  IôcGòdG  äÉMƒd  ,  IÒ¨°U  äÉfÉ«H  äÉ÷É©e  ,  ôJƒ«ÑªµdG  ÜÉ©dCG  ä’BG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  AGõLCG
 ,  ájƒjó«`ØdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ,  äÓÑc ,  í«JÉØe äÉMƒd ,  äÉ°TÉ°T  ,  ¢VôY äÉ°TÉ°T
 äÉYÉª°S  ,  äGÒeÉc  ,  á«ªbQ  ájƒjó«`a  äÓ¨°ûe ,  ájô°üH  äÓ¨°ûe ,  ¢UGôbC’G  äÓ¨°ûe
 õcôe Iõ¡LCG øe ∞dCÉàJ »àdGh á«ªbôdG ‹õæŸG ¬«`aÎdG áª¶fCG , á«°†eh äÓ¨°ûe , ¿PC’G
 ºª°üŸG »°üî°ûdG ôJƒ«ÑªµdG á«æ≤J ≈∏Y óªà©J »àdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG á°UÉîHh , §FÉ°SƒdG
 äÉeƒ∏©eh  âfÎfE’Gh  äƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh  »ªbôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  ™e  πYÉØà∏d  πãªà°ùŸGh
 Iõ¡LCGh á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  äÓé°ùeh äƒ°üdG  äGÈµeh ¿ƒjõØ∏àdG  äÓÑ≤à°ùeh äÉfÉ«ÑdG
 ôJƒ«ÑªµdG  øjõîàd  ÖFÉ≤Mh  á«ªbôdG  ≈≤«°SƒŸG  äÓ¨°ûŸ  ƒjÒà°S  áª¶fCGh  º«î°†àdG

. á«bGƒdG ∫ƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG á«£ZCGh ∫ƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG ßaÉfih

 ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : 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

128253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
. ô¡X ÖFÉ≤Mh ájó∏L ßaÉfi , ÖFÉ≤M

 ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : 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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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. äÉà«cÉLh ¿É°üªb , »bGƒW , äÉ©Ñb á°UÉîHh ¢ùHÓe

 ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : 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

128256 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ÒZ ÉeÓaCGh ƒjó«`a ™WÉ≤e øª°†àJ »àdG âfÎfE’G áµÑ°T ™bGƒe äÉHGƒH Ò`aƒJ äÉeóN
 »µÑ°ûdG åÑdG Ò`aƒJ , ¬«`aÎdG äÉeóN , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ∫É› »`a á°UÉîHh πjõæà∏d á∏HÉb
 ,  ƒjó«`ØdGh  ΩÓaC’G  ™WÉ≤eh ΩÓaC’G  êÉàfEG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  ÜÉ©dCG  ä’É› »`a  πjõæà∏d  πHÉb  ÒZ
 á∏HÉb  ÒZ  ÉeÓaCGh  ƒjó«`a  ™WÉ≤e  øª°†àJ  »àdG  âfÎfE’G  áµÑ°T  ™bGƒe  äÉHGƒH  Ò`aƒJ
 ôJƒ«ÑªµdG á›ôHh á«fhÎµdE’G ôJƒ«ÑªµdG äÉeƒ°SQ äÉeóN ä’É› »`a á°UÉîHh πjõæà∏d

. ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh

 ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/29 : 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

alamat59.indd   29 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ,  IôcGòdG  äÉMƒd  ,  IÒ¨°U  äÉfÉ«H  äÉ÷É©e  ,  ôJƒ«ÑªµdG  ÜÉ©dCG  ä’BG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  AGõLCG
 ,  ájƒjó«`ØdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ,  äÓÑc ,  í«JÉØe äÉMƒd ,  äÉ°TÉ°T  ,  ¢VôY äÉ°TÉ°T
 äÉYÉª°S  ,  äGÒeÉc  ,  á«ªbQ  ájƒjó«`a  äÓ¨°ûe ,  ájô°üH  äÓ¨°ûe ,  ¢UGôbC’G  äÓ¨°ûe
 õcôe Iõ¡LCG øe ∞dCÉàJ »àdGh á«ªbôdG ‹õæŸG ¬«`aÎdG áª¶fCG , á«°†eh äÓ¨°ûe , ¿PC’G
 ºª°üŸG »°üî°ûdG ôJƒ«ÑªµdG á«æ≤J ≈∏Y óªà©J »àdG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG á°UÉîHh , §FÉ°SƒdG
 äÉeƒ∏©eh  âfÎfE’Gh  äƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh  »ªbôdG  ¿ƒjõØ∏àdG  ™e  πYÉØà∏d  πãªà°ùŸGh
 Iõ¡LCGh á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  äÓé°ùeh äƒ°üdG  äGÈµeh ¿ƒjõØ∏àdG  äÓÑ≤à°ùeh äÉfÉ«ÑdG
 ôJƒ«ÑªµdG  øjõîàd  ÖFÉ≤Mh  á«ªbôdG  ≈≤«°SƒŸG  äÓ¨°ûŸ  ƒjÒà°S  áª¶fCGh  º«î°†àdG

. á«bGƒdG ∫ƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG á«£ZCGh ∫ƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG ßaÉfih

 ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/4/29 : 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

128258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. äÉà«cÉLh ¿É°üªb , »bGƒW , äÉ©Ñb á°UÉîHh ¢ùHÓe

 ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/4/29 : 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

alamat59.indd   30 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÓeÉM  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡∏d  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  hCG  á∏é°ùŸG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH
 äBÉaÉµŸÉH á≤∏©àŸG äÓeÉ©ŸG ∫ÉNOE’ É«dBG hCG/h É«Fôe IAhô≤e á«°ù«WÉæ¨eh ájô°üH äÉfÉ«H

. á«ªbôdG äÉàaÓdG , á°UÉîHh , á«fhÎµdEG ¢VôY äÉ°TÉ°T , õFGƒ÷Gh

 óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Úe 171 , óàª«d (…BG »`a »H) õ«°ù«`aÒ°S âjQƒHQƒc â°SGôJÎfCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 QõL , 1110»L »`a , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 4041 : Ü.¢U , âjÎ°S

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG
2019/5/5 : 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

128364 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 äGô````°ûf , ™```jRƒàdG äGô°ûf , äÉÑ«àµdG , ádOC’G , äÓ````éŸG , á````°UÉîHh , á```YƒÑ£e äGQƒ``°ûæe
. (Qƒ°üe π«dO) äÉLƒdÉàc , á«fÓYEG

 óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Úe  171  óàª«d  (…BG  »`a  »H)  õ«°ù«`aÒ°S  âjQƒHQƒc  â°SGÎfCG  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a ’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhQ 4041 : Ü.¢U âjÎ°S

á«fÉ£jÈdG
2019/5/5 : 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

alamat59.indd   31 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGQÉ°ûà°SG , (äÉ©«ÑŸG èjhôJ) ≥jƒ°ùàdG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , Úµ∏¡à°ùŸG A’h èeGôH IQGOEG
 ,  õFGƒ÷Gh  äBÉaÉµŸG  èeGôH  ∫É›  »`a  á°UÉîHh  ,  AÓª©dG  A’h  áª¶fCG  º«¶æàd  ∫ÉªYC’G
 ¿Éª°V  ±ó¡J  ájQÉŒ  ¢VhôY  ,  ájQÉéàdG  AÓª©dG  A’h  èeGôH  OGóYE’  äÉcô°Th  äÉcGô°T
 AGô°T á«∏ªY øe É¡ª°üN øµÁ »àdG äÉeƒ°üÿGh äBÉaÉµŸG ºFÉ°ùb ¢VhôY , AÓª©dG A’h
 ,  âfÎfE’G  ™bGƒe  ≥jôW  øY  ∫ÉªYC’G  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  äÉeóÿG  Ëó≤J  hCG  ™FÉ°†ÑdG
 äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ , ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , á°UÉîHh , á«éjhÎdG äÉeóÿG
 ájÉYódG  áª¶fCGh  á«ªbôdG  äÉàaÓdG  áª¶fCG  IQGOEGh  π«¨°ûJh  ôjƒ£J  ,  á«fÓYEGh  ájQÉŒ
 , á«fhÎµdEG πFÉ°Sh ÈY á«fÓYEG áMÉ°ùe Ò`aƒJ , á°UÉîHh , øjôNBÓd á«ªbôdG ¿ÓYE’Gh
 , ádOC’G , á«fÓYE’G äÉfÉ«ÑdG , á«fÓYE’G äGô°ûædG , á°UÉîHh , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ™jRƒJ
 ¿Ó````YE’Gh á```jÉYódG äÓ```ªM ô```jƒ£J , äÉàaÓdG ∫ÓN øe ¿Ó````YE’Gh á````jÉYódG , äÉ``æ«©dG
 , ∞ë°üdG , ƒjOGôdÉH áYGPE’G , »µÑ°ûdG åÑdG , »∏ÑµdG ¿ƒjõØ∏àdÉH åÑdG ∫ÓN øe áeó≤ŸG
 á```«FÉYO äÉ````≤°ü∏e , á`````«LQÉÿG ájÉYódG äÉàa’ , âfÎfE’G ÈY ájGôdG äÉfÓYEG , äÓéŸG

. äÓaÉ◊G äÉfÓYEGh á«fóŸG AÉ«MC’G ´QGƒ°T »`a áØãµe

 óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  âjÎ°S Úe 171 ,  óàª«d  (…BG  »`a  »H) õ«°ù«`aÒ°S  â°SGôJÎfCG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 4041 : Ü.¢U

á«fÉ£jÈdG
2019/5/5 : 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

alamat59.indd   32 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ºµëàdG  äÉMƒd  ójóëàdÉHh  ÇQGƒ£dG  ä’ÉM  »`a  AÓNE’G  Iõ¡LCGh  ≥jô◊G  QGòfEG  Iõ¡LCG

. ≥jô◊G QGòfEÉH

 ∂fG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG πjƒ«fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG ,  7950 ,  »°SÒLƒ«f ,  õæjÓH ¢ùjQƒe ,  QƒHÉJ ´QÉ°T 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/5/12 : 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

128609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 Iõ¡LCG , á«µ∏°Sh á«µ∏°S’ ºµ– äGóMh º°†J »àdG ‹õæŸG ‹B’G π«¨°ûàdGh ¿ÉeC’G áª¶fCG
 áª¶fCGh  AGƒ¡dG  ∞««µJh  ájƒ¡àdGh  áÄaóàdG  áª¶fCGh  äƒ°üdGh  IAÉ°VE’ÉH  ºµ–  äÉ«›ôHh
 ÉgÒZh AÉ«°TC’G âfÎfEG äÉ≤«Ñ£Jh äÉµÑ°ûdG Iõ¡LCGh á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh áeÓ°ùdGh øeC’G
 ºµëà∏d πjõæà∏d á∏HÉb ádÉ≤f äÉ≤«Ñ£J , ÖJÉµŸGh ∫RÉæŸG »`a ºµëàdGh áÑbGôŸG äÉ≤«Ñ£J øe
 AÉ«°TC’G âfÎfEG äÉ≤«Ñ£Jh ∫õæª∏d ‹B’G π«¨°ûàdGh ¿ÉeC’G Iõ¡LCG áÑbGôeh πjó©Jh IQGOEGh

. ó©H øY

 ¢ûJEG »H ΩEG »L »LƒdƒæµJ õdhÎæc ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ∫ÉØæjGQ  ΩCG  ¿RhÉ¡jƒf  8212 ,  21 ¬``°SGÎ°T ,  ¢ù``fhôH  ¿ƒ``a  Qƒàµa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Gô°ùjƒ°S

2019/5/14 : 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

alamat59.indd   33 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊ , ∑Éª°SC’G , Ωƒë∏dG
 , ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒa , äÉ«Hôe , (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h
 Ωƒ◊ , á«∏≤e ÉWÉ£H , ¿ƒ°ûf’ º◊ , ΩÉ©£∏d ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊G
 á◊É°U äƒjR , Ióª› äGhGô°†N , Ióª› êÉLódG Ωƒ◊ , Ióª› øLGhO Ωƒ◊ , Ióª›

. πcCÓd

 »`a.»H óædƒg ROƒa ÜÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , âcÉÑeCG hOEG ∂jQóæg »J »H 3341 , 84 ≠jƒæ∏«Zhôa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

128982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , ∫ÉªYC’G ≥FÉ≤M »°ü≤J , ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e , ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G º««≤J äÉeóN
 , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , ∫ÉªYC’G º«¶æJh IQGOEG »`a äGQÉ°ûà°SG
 äGDƒÑ```æàdG , á```«æ¡ŸG ∫É```ªYC’G äGQÉ```°ûà°SG , ∫É```ªYC’G çÉ```ëHCG , ∫É````ªYC’G º````«¶æJ äGQÉ````°ûà°SG
 ,  (∫ÉªYC’G)  ≥FÉ≤M  »°ü≤J  ,  (ájOÉ°üàb’G)  äGDƒÑæàdG  ,  IAÉØµdG  »`a  AGÈÿG  ,  ájOÉ°üàb’G
 ,  á«YÉæ°üdG  hCG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IQƒ°ûŸG  äÉeóN

. ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG çÉëHCG

 É¡àµdÉŸ óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T QÉªãà°SÓd ô°†NC’G »HO ¥hóæ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
 Ω.Ω.P.¢T á°†HÉ≤dG ô°†NC’G »HO ¥hóæ°U á«dhódG ábÉ£∏d GÒªL

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

2019/5/29 : 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

alamat59.indd   34 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ¢ShDhQ  QÉªãà°SG  ,  Iô°ùª°ùdG  ,  (á«dõæŸG)  á«`aô°üŸG  ∫ÉªYC’G  ,  á«`aô°üŸG  ∫ÉªYC’G  äÉeóN
 ,  (äGQÉ≤©dGh  á«`aô°üŸG  ∫ÉªYC’Gh  ÚeCÉàdG)  ‹ÉŸG  º««≤àdG  ,  á«dÉŸG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  ∫GƒeC’G
 , (äGQÉ≤©dGh á«`aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh ÚeCÉàdG) ‹ÉŸG º««≤àdG , á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , ¿ƒjódG ™«H
 , á«dÉŸG ¢Vhô≤dG , ¿Éª°†H ¢Vhô≤dG , ∫GƒeC’G ¢ShDhQ QÉªãà°SG , ä’ÉØµdG , ∫GƒeC’G QÉªãà°SG

. ájÉ°UƒdG , ‹OÉÑàdG πjƒªàdG , á«dÉŸG IQGOE’G

 É¡àµdÉŸ óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T QÉªãà°SÓd ô°†NC’G »HO ¥hóæ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
 Ω.Ω.P.¢T á°†HÉ≤dG ô°†NC’G »HO ¥hóæ°U á«dhódG ábÉ£∏d GÒªL

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

2019/5/29 : 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

129443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∫ÉªYC’G ä’É› »`a ájQÉŒ äÉeƒ∏©eh äÉéàæe º°†J »àdG ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG ó≤Yh Ö«JôJ
. ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh

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

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

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat59.indd   35 7/25/19   9:22 AM
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(1303) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ¢TQhh ¢ü°ü◊Gh äGhóædGh äÉÑ°SÉæŸG º«¶æJh ó≤Yh Ö«JôJ ójóëàdÉHh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 äÉeÓ©dÉH á«YƒàdGh ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’É› »`a äGô“DƒŸGh ¢VQÉ©ŸGh πª©dG
 ä’É›  »`a  πª©dG  äGhóf  ó≤Yh  Ö«JôJ  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  ÖjQóàdG  ΩRGƒd  ™jRƒJh  ájQÉéàdG
 äGô“DƒŸG  ó≤Yh  Ö«JôJ  ,  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dÉH  á«YƒàdGh  ≥jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG

. ájQÉéàdG äÉeÓ©dÉH á«YƒàdGh ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’É› »`a á«ª«∏©àdG

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

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

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

alamat59.indd   36 7/25/19   9:22 AM
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 33844
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/11/1م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 897 فـي 2009/10/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : الريان املتحدة �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اخلنجر للعطور والبخور

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 875 ر.ب : 211

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/10م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 28911
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/3/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 778 فـي 2004/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : كارديوم اإنرتنا�سيونال اإيه جي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كوريفـيو انرتنا�سينوال ا�س ايه ار ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالي�س دي�س الب�س 4 ، 1201 جينيفا ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/5/16م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 76914

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/12/15م

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

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون بني تكنلوجيز كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جي بي تي اإيروتك كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 70 وي�ست مادي�سون �سرتيت ، �سويت 4400 ، �سيكاغو ، اإلينوي 

60602 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 76915

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/9/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1013 فـي 2013/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون بني تكنلوجيز كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جي بي تي اإيروتك كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 70 وي�ست مادي�سون �سرتيت ، �سويت 4400 ، �سيكاغو ، اإلينوي 

60602 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م

-148-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 77516

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1016 فـي 2013/6/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جون بني تكنلوجيز كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جي بي تي اإيروتك كوربوري�سن

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 70 وي�ست مادي�سون �سرتيت ، �سويت 4400 ، �سيكاغو ، اإلينوي 

60602 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1715

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1992/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 485 فـي 1992/8/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اورينت توكي كابو�سيكي كاي�سا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سيكو اب�سون كابو�سيكي كاي�سا )�سيكو اب�سون كوربوري�سن(

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 - 6 �سينجوكو 4 - ت�سوم ، �سينجوكو- كو ، طوكيو ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/6/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 86635

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1090 فـي 2015/2/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة بي�سان لتجارة الأدوات املنزلية

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة املنارة ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1991 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 57721

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/4/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيلو �ستي�سرني برودكت�س برايفـيت ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيك ت�سيلو )اإنديا( برايفـيت ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بلـــــــوت رقـــــــم 711/ 1234 �سومنـــــــــاث رود ، دابهـــــــل ، 396210 

دامــــان ، الهنـــد
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117470

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1245 فـي 2018/5/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة خط الثقة للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأجنحة اليمامة لل�سفر وال�سياحة �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ساللة ، حمافظة ظفار 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/21م
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مـــادي عنـــد ن�سر رقم براءة اخرتاع 
 ،  )1294( العـــدد  الر�سميـة  اجلريـدة  فـي  املن�سـور   ،  )OM/P/2009/000007( رقـم  للطلب 

ال�سادر بتاريخ 20 من رم�سان 1440هـ ، املوافق 26 من مايو 2019م ، اإذ ورد كالآتي : 

رقم الرباءة : 262

وال�سحيــــح هـــــو :

رقم الرباءة : 263

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط ال�سا�سعة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اخلطــــــوط  �شركـــة  بت�شفـيـــة  يقــــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - الإقليمي  املكتب  يعلـن 
الـتجـاري بالرقـم  اأمانــة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـــة  ال�سا�سعــــة للتجـــارة واملقاوالت �ش.م.م 
116789٢ ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢019/6/1٢م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـيـر  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�صقط - بناية �صماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط �صاحل اخلليج �ش.م.م

اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــة خـــط �ساحــل  يعلـن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - 
اخلليج �ش.م.م , وامل�شجلـــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجـاري بالرقـم 184٢5٢8 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢019/7/8م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
اخلوير - خلف بنك م�صقط - بناية �صماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اإبراهيم بن اأحمد بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق الفلج املميزة للتجارة �ش.م.م
املميزة  الفلج  رونق  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  البلو�سي  بن علي  اأحمد  بن  اإبراهيم  يعلـن 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1256456  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للتجارة 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شحار - حمافـظــة �شمال الباطنة

�ش.ب : 245 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99760362

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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة موارد فلج القبائل الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيم بن اأحمد بن علي البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــــة مــوارد فلــج القبائــــل 
الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1157210 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شحار - حمافـظــة �شمال الباطنة

�ش.ب : 245 ر.ب : 322
هاتـف رقــم : 99760362

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمود بن حمدان بن حارب الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حمود بن حمدان الهنائي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

�سركـــة حمــود بن حمـــدان  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الهنائي  يعلـن حمود بن حمدان بن حارب 
الهنائي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 1027783 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة �شحار - حمافـظــة �شمال الباطنة
�ش.ب : 819 ر.ب : 319

هاتـف رقــم : 99337024
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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة مرهون ال�شعيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
ال�سعيدي  مرهون  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الهنائي  حارب  بن  حمدان  بن  حمود  يعلـن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1071591 ، 
وللم�سفـــي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شحار - حمافـظــة �شمال الباطنة

�ش.ب : 819 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99337024

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�شفــي
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خلفان بن �شالم بن �شليم اليعربي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خلفان و�شلمان اأبناء �شالم للتجارة - ت�شامنية
اأبناء  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خلفان و�سلمان  يعلـن خلفان بن �سالم بن �سليم اليعربي 
 ،  5106150 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  �سالم 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اإزكي - حمافـظــة الداخلية

�ش.ب : 320 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 99370029

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�شفــي

اأحمد بن حممد بن جمعة االإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عطر الزعفران للتجارة - ت�شامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عطر الزعفران  اأحمد بن حممد بن جمعة الإ�سماعيلي  يعلـن 
وفقا   ،  1206064 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :
والية نزوى - حمافـظــة الداخلية 

هاتـف رقــم : 92394569
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�شفــي
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يعقوب بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة في�شل ويعقوب للتجارة - ت�شامنية
يعلـن يعقوب بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة في�سل ويعقوب 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1053141 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم : 99005733

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�شفــي

يعقوب بن حمود بن حميد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اليقني الرا�شدي للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلـن يعقوب بن حمود بن حميد الرا�سدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو اليقني الرا�سدي 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1172160 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم : 99022055

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�شفــي
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نا�صر بن علي بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الوثبة لالإعمار - ت�صامنية
 - للإعمار  الوثبة  خط  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املالكي  حمود  بن  علي  بن  نا�سر  يعلـن 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقــــم 1135691 ، وفقــــا التفـــــاق 
اأمام  الت�سفـية  ال�سركـة فـي  ، وللم�سفـــي وحـــده حق متثيـــل  املوؤرخ ٢019/7/7م  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنــــوان االآتـي : 
والية القابل - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

هاتـف رقــم : 93499995
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن حمدان بن حممد احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رواد م�صقط للت�صويق �ش.م.م

يعلـن حممد بن حمدان بن حممد احلجري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رواد م�سقط للت�سويق 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 13٢3058 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 1080 ر.ب : 133 اخلوير
هاتـف رقــم : 99020320

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�سالح بن را�سد بن م�سلم الرا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار جنوب ال�سرقية احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلـن �سالح بن را�سد بن م�سلم الرا�سبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأنوار جنوب ال�سرقية 
احلديثة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1221190 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/7/10م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 10 ر.ب : 412

هاتـف رقــم : 97218880
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع ال�سبخة للتجارة - ت�سامنية
ال�سبخة  طالئع  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الرا�سبي  م�سلم  بن  را�سد  بن  �سالح  يعلـن 
للتجـــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1063622 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/7/10م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 10 ر.ب : 412

هاتـف رقــم : 97218880
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

-159-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

حممد بن جمعة بن خمي�ش البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجيال امل�صتقبل الواعدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن حممــد بن جمعـــة بن خمي�ش البلو�ســي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأجيـــال امل�ستقبـــــل 
الواعدة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1٢50075 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢019/3/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 95115063
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

را�صد بن �صامل بن را�صد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة را�صد �صامل را�صد الكيومي للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن را�سد بن �سامل بن را�سد الكيومي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة را�سد �سامل را�سد الكيومي 
للمقــــاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1٢٢٢137 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيـر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 95536332

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صفية بنت عامر بن نا�صر ال�صوافية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة املغدر للتجارة - ت�صامنية
تعلــن �سفية بنت عامر بن نا�سر ال�سوافية ب�سفـتها امل�سفــية ل�سركــة درة املغدر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1044361 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــية

نا�صر بن علي بن حمود املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة معامل غرب الدريز للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن نا�سر بن علي بن حمود املالكي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة معامل غرب الدريز للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1126911 ، عــن 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة اأجواء الظفرة احلديثة لالإعمار واالإن�صاءات - ت�صامنية
احلديثة  الظفرة  اأجواء  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  املالكـي  حمود  بن  علي  بن  نا�سر  يعلــن 
للإعمار واالإن�ساءات - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1125270 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

زاهر بن حممود بن حممد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء الردة للتجارة - ت�صامنية
يعلــن زاهر بن حممود بن حممد البو�سعيدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة �سياء الردة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 5119839 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي
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�صليم بن عبداللـه بن هويدن الدرعي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبداللـه بن هويدن بن �صامل الدرعي وولده للتجارة - ت�صامنية 

يعلــن �سليم بن عبداللـه بن هويدن الدرعي  ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة عبداللـه بن هويدن بن 
�سامل الدرعي وولده للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 

5054567 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

خمي�س بن اأحمد بن خما�س العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خمي�س بن اأحمد العامري وولده للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن خمي�س بن اأحمد بن خمــا�س العامــري ب�سفــته امل�سفـــي ل�سركــــة خمي�س بن اأحــمد 
العامري وولده للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري 

بالرقـــم 5034388 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

عبدالعزيز بن حمد بن نا�صر العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة رياحني احلبل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلــن عبدالعزيــز بن حمــد بن نا�سر العامــري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــة رياحيـــن احلبـــل 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 5108640 ، 

عــن انتهاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة ن�صائم النقية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن عبدالعزيـــز بن حمــد بن نا�ســر العامـــري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــــة ن�سائـــم النقيــــة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1152201 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

- 3 -

�صامل بن �صيف بن هديب التميمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيافـي ب�صياء للتجارة - ت�صامنية
يعلــن �سامل بن �سيف بن هديب التميمي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـة فيافـي ب�سياء للتجارة - 
اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 5114071 ، عــن انتهـاء اأعمـال  ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

�صامل بن خمي�س بن را�صد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابط املحافظة للتجارة - ت�صامنية
يعلــن �سامل بن خمي�س بن را�سد الفزاري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة روابط املحافظة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1070124 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

علي بن عبداللـه بن اأحمد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن عبداللـه البلو�صي وولده للتجارة - تو�صية

يعلــن علي بن عبداللـه بن اأحمد البلو�سي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة علي بن عبداللـه البلو�سي 
وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3097234 ، عــن 

انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�صفــي

علي بن حممد بن م�صبح املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبداللـه بن �صامل وعلي بن حممد للتجارة - ت�صامنية

يعلــن علي بن حممد بن م�سبح املقبايل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة عبداللـه بن �سامل وعلي بن 
حممد للتجارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3007383 ، عــن 

امل�صفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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حممد بن اإ�سماعيل بن عبداللطيف الكمايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البا�سق الدولية �ش.م.م
يعلــن حممد بن اإ�سماعيل بن عبداللطيف الكمايل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة البا�سق الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1044155 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�سفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
املعت�سم بن مالك بن �سامل الهنائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوجدان الدولية �ش.م.م

الدولية  الوجدان  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـته  الهنائي  �سامل  بن  مالك  بن  املعت�سم  يعلــن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1172725 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�سفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
�سلطان بن اأحمد بن �سعيد املعويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الكون املتحدة - ت�سامنية

يعلــن �سلطان بن اأحمد بن �سعيد املعويل ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اأ�سرار الكون املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1062365 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�سفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
�سخر بن �سامل بن حممد املدحاين 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخر و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �سخــر بن �سالــم بن حممـــد املدحانــــي ب�سفـته امل�سفــــــي ل�سركــــة �سخــــر و�سريكــــه 
عــن   ،  1112549 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

امل�سفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفرن الدولية �ش.م.م
يعلــن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�سفـته امل�سفــــــي ل�سركــــة الفرن الدولية �ش.م.م , 
وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1088007 , عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 

وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلري الدولية للتعمري �ش.م.م

يعلــن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركة اخلري الدولية للتعمري 
�ش.م.م , وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1076628 , عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز بات الطبي �ش.م.م

يعلــن نا�ســـر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــــة مركــــز بـــات الطبـــــي 
�ش.م.م , وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1626647 , عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�ش للخدمات الزراعية �ش.م.م

يعلــن نا�ســر بن يو�سف بن جمعــــة ال�سناين ب�سفـته امل�ســفـــي ل�سركــــة اليـــا�ش للخدمـــات 
الزراعية �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1140597 , عــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة عيادة �لأمني �لطبية �ش.م.م

يعلــن نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركة عيادة الأمني الطبية 

�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1744119 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

�مل�شفــي

منذر بن �إ�شماعيل بن علي �لظاهري

�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة تيكون �ملحدودة �ش.م.م

يعلن منذر بن اإ�سماعيل بن علي الظاهري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة تيكون املحدودة �ش.م.م ، 

وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1115415 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 

وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
�مل�شفــي

�شامل بن عبد�للـه بن �شامل �حلرمي

�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �حلرمي �ملتحدة - تو�شية

يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سامل احلرمــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة احلرمـــي املتحــدة - 

تو�سيــة ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1237713 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
�مل�شفــي
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