
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1305(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                                وزارة التجــارة وال�سناعـــة
باعتبــــــار موا�سفتــــني  فــــي 2019/7/28  �ســــادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2019/138 

قيا�سيتـني دوليتـني متعلقتني باأ�سطوانات الغاز 

موا�سفات قيا�سية عمانية ملزمة .

                                     وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
اأحكــــام  بعـــــ�ض  بتعديــــل  فــي 2019/8/5  �ســـادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2019/120 

الالئحة التنفيذية للجنة الوطنية ل�سوؤون الأ�سرة .

�سادر فـي 2019/8/7 باإ�سدار الالئحة التنفيذية  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2019/125 

لقانون الطفل .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
                       وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 16 ذو احلجــــــة 1440هـ                                                 املـوافــــق 18 اأغ�سطـ�ض 2019م
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                                  وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

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

                        جملـــــ�س املناق�ســــــات
اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 21 و 2019/22 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات نزوى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سط املدينة املتكاملة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخلة الع�سرية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخر املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماء الالمعة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالأنابيب واخلدمات املحدودة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور لالإنارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق بوابة م�سقط لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة الأنظار للتعمري �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباقة املا�سية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيم العاملية احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد املميزة للخدمات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر املدينة اجلديدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرة لالإمناء والتعمري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض اخل�سيبي واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القارن �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الذهبي املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتقدمة للمقاولت �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خيوط احلرير املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تنني البحر الدويل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فـي�سل الهنائي للم�ساريع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقور البي�ساء احلديثة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخلة اخلوير �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث الغيزين للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الذهلي للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زمردة الكامل والوافـي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخمل امللكي �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حارث احلارثي و�سريكه - ت�سامنية .

اأحمـــد الفرقـانــــي وهــــالل النعمانــــي  اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركــــة  اإعالن عـن انتهـاء 
للتجـارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء البيا�ض - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الينابيع املتحدة للتجارة والنقل - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بداية �سمائل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري جفار للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائب مزون للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة القد�ض - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن خمي�ض بن �سامل الرا�سبي و�سريكه 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد ال�سباخ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سباخ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وبدر احلارثي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلبيب ال�سامل - تو�سية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجماد العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيني�سي و�سركائه �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تغريد للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لواء امل�ستقبل للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم الديرة احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل املحيول للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�ساد لالأعالف �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دواجن �سحنوت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستق�ساء العميق املتحدة �ض.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر املقر�سي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار املتكاملة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق الوجاجة للتجارة - ت�سامنيــــة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الوجاجة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حمــمد بــن اإبراهيـــم الكـــوي واأولده 

للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مورد امل�ستقبل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر البداية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سهامة الوطنية للتجارة �ض.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2019/138

باعتبـار موا�صفتـني قيا�صيتـني دوليتـني

متعلقتني باأ�صطوانات الغاز موا�صفات قيا�صية عمانية ملزمة

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

واإلى القرار الوزاري رقم 87/12 باعتبار موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2005/41 بالعمل مبوا�سفات قيا�سية دولية اأو اأجنبية ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2015/232 باعتبار موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تعترب املوا�سفتان القيا�سيتان الدوليتان الآتيتان موا�سفات قيا�سية عمانية ملزمة : 

     ISO22991 : 2004 - 1 املوا�سفـــة القيا�سيــة اخلا�سـة باأ�سطوانـــات الغــــاز - اأ�سطوانـــات

ال�سلــب امللحومــة املتنقلــة القابلة لإعادة التعبئة وامل�ستخدمة 

للغازات البرتولية امل�سالة - الت�سميم والرتكيب . 

ISO10464  : 2004 - 2 املوا�سفــة القيا�سيــــة اخلا�ســـة باأ�سطوانــات الغـــاز - اأ�سطوانـــات

للغازات  وامل�ستخدمة  التعبئة  لإعادة  القابلــة  امللحومة  ال�سلب 

البرتولية امل�سالة - الت�سميم والرتكيـــب - الفحـــ�ص الدوري 

والختبار .  

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

املــادة الثانيــــة

تفر�ص غرامة اإدارية ل تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 

القرار ، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة . 

املــادة الثالثــــة

يلغـــى القـــراران الوزاريــان رقمــا 87/12 و 2015/232 امل�سار اإليهما ، ويلغى كل ما يخالف 

هذا القرار ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ ن�سره . 

�صـدر فـي : 25 مـن ذي القعـــــدة 1440هـ

املـوافــــق : 28 مـن يوليـــــــــــــــــو 2019م

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي

وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 

قــرار وزاري

رقــم 2019/120

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية للجنة ال�طنية ل�س�ؤون االأ�سرة

ا�ستنادا اإلى نظام اللجنة الوطنية ل�سوؤون الأ�سرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/12 ،
واإلى الالئحــة التنفيذيــة للجنـــــة الوطنيـــة ل�ســـوؤون الأ�ســــرة ال�ســــادرة بالقــــرار الـــوزاري 

رقم 2012/146 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )8( من القرار الوزاري رقم 2012/146 امل�سار اإليه ، الن�ص الآتي :

" ت�سكل الأمانة الفنية من اأمني للجنة مب�ستوى وظيفة مدير عام ، اأو من فـي حكمه ،          

   ومدير لالأمانة مب�ستوى وظيفة مدير دائرة ، اأو من فـي حكمه ، وموظفي الأمانة " .

املــادة الثانيـــة

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

 
�سدر فـي : 3  مـن ذي احلجة 1440هـ

امل�افــــق : 5  مـن اأغ�سطـــــ�ض 2019م
حممد بن �سعّيد بن �سيف الكلباين

                                                                                وزيـــــــــــر التنميــــــــة الجتماعيـــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

قرار وزاري
رقم  2019/125

باإ�صــدار الالئحـــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل

ا�ستنادا اإلى قانون الطفل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/22 ، 
واإلى الالئحة التنظيمية للرعاية واحل�سانة الأ�سرية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/49 ، 

واإلى الالئحة التنظيمية لدور احل�سانة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/112 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الطفل ، املرفقة . 

املــادة الثانيـــة

اأحكامها  اأو�ساعهم مبا يتوافق مع  يجب على املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفـيق 
خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها ، وي�ستمر العمل بالرتاخي�ص ال�سادرة قبل العمل 

بالالئحة املرفقة اإلى حني انتهاء مدتها ، ويتم جتديدها وفقا لأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثالثـــة

تلغــى الالئحة التنظيميـــة لـــدور احل�سانـــة ، والالئحــــة التنظيميــــة للرعايــــة واحل�سانــــة 
الأ�سرية امل�سار اإليهما ، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ص مع اأحكامها . 

املــادة الرابعــة

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

�صدر فـي : 5 مـن ذي احلجة 1440هـ
املوافــــق : 7 مـن اأغ�صطـــــ�س 2019م

حممد بن �صعّيد بن �صيف الكلباين
                                                                                          وزيـــــــــــر التنميــــــــة الجتماعيـــــة
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الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون الطفــل

الف�صـــل الأول

التعريفـــات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ص 
عليه فـي قانون الطفل ، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املو�سح قرين كل منها ، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر : 

 القانــون : 
قانون الطفل . 

 الوكيـــل : 
وكيل وزارة التنمية الجتماعية . 

 دار احل�صانــة : 
موؤ�س�سة اجتماعية تربوية تقدم خدمات الرعاية والعناية لالأطفال . 

 دار احل�صانـــة اخلا�صــة : 
دار احل�سانة التي ميتلكها اأو يديرها الأفـــراد اأو موؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�ص . 

دار ح�صانـــة اجلاليــات : 
دار احل�سانـــة التــــي متتلكهــا اأو تديرهـــا اجلاليــــات املقيمة فـي ال�سلطنـــــــة حل�سانـــة اأبنائهــا 

اأو اأبناء اأي جالية اأخرى من غري العمانيني . 
 دار احل�صانـــة الدوليــة : 

دار احل�سانـــة التي ح�سلت على العتمــاد والعــتــــراف من قبـــل اأحــــد املراكــــز ، اأو اإحــــدى 
املوؤ�س�سات الرتبوية الدولية املعرتف بها ، وتقــوم بتطبيق املنهــــج الدويل . 

الرتخيـــ�س : 
املوافقة ال�سادرة من الوزارة باإن�ساء دار احل�سانة . 

 املرخــ�س لـــه : 
ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري املرخ�ص له من الوزارة بت�سغيل دار للح�سانة . 
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  الأ�صــرة احلا�صنــة : 
الأ�سرة التي يعهد اإليها برتبية ورعاية الأطفال املحرومني من الرعاية الأ�سرية . 

جلنــة الحت�صــان : 
اللجنة املن�سو�ص عليها فـي املــادة )101( من هذه الالئحة . 

جلنـة حمايــة الطفــل : 
اللجنة املن�سو�ص عليها فـي املــادة )60( من القانون . 

 ال�صجـــل الوطــني : 
ال�سجـــل الــــذي تعده الوزارة ، وير�ســـد فـيــــه اأي انتهاك حلقـــوق الطــفــل ، وحــالت العنـــف 

اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة �سده . 

الكفالـــة : 
تعهد يلتزم مبقت�ساه �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري اأو جهة خريية من داخل ال�سلطنة باأداء 

مبلغ مادي اأو عيني اأو تقدمي خدمات رعائية للطفل . 

الف�صـــل الثانـــي

حمايـــة الطفـــل

املــادة ) 2 (

 ، الطبية  الإ�سعافات  و�سائل  توفـري  واخلا�سة  احلكومية  التعليمية  املوؤ�س�سات  على  يجب 
وممر�ص موؤهل للقيام بتلك الإ�سعافات ، والحتفاظ ب�سجل �سحي لكل طفل ، واللتزام 
بتنفـيذ برامج ال�سحة املدر�سية املعتمدة من وزارة ال�سحة ، وتوفـري و�سائل الأمن وال�سالمة 

لالأطفال . 

املــادة ) 3 (

تتولــــى وزارة ال�سحــــــة حتديـــد اآليــــات اإجــــــراء الفحــــ�ص الطبـــي للراغبــــني فــــي الــــزواج ، 
وذلك للتاأكد من خلوهم من الأمرا�ص الوراثية ، واملعدية ، واملزمنة ، وحتديد املوؤ�س�سات 
وتوفـري  الالزمة  والأدوات  بالأجهزة  الفح�ص وجتهيزها  اإجراء  فـيها  يتم  التي  ال�سحية 
ال�سحي  الإر�ساد  خدمات  �ساأن  فـي  املعنية  اجلهات  مع  والتن�سيق   ، الالزم  الطبي  الكادر 

لإجراء الفح�ص للراغبني فـي الزواج . 
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املــادة ) 4 (

يعد �سارا ب�سحة الطفل املمار�سات التقليدية الآتية : 

 ت�سويه الأع�ساء التنا�سلية لالأنثى باأي طريقة كانت .    1

الو�سم / الكي بالنار الذي يوؤدي اإلى ت�سوهات فـي ج�سم الطفل ، اأو يوؤثر على �سحته .    2

 ا�ستخدام الر�سا�ص والزئبق فـي جوانب ت�سر ب�سحة الطفل .    3

ممار�سة اأي طقو�ص تف�سي اإلى اإيذاء الطفل فـي ج�سده ، اأو توؤدي اإلى وفاته .    4

اإلزام الطفل بتناول كل ما ي�سر ب�سحته .    5

اأي ممار�ســــات تقليديـــة اأخـــــرى ت�ســــر بالطفـــل ، وذلك مــــن خـــالل تقريـــر يثبــــــت    6
ذلك من اجلهات املعنية . 

املــادة ) 5 (

ل يجــوز اإجـــراء املعاينة ال�سريرية والتدخالت العالجية للطفل فـي املوؤ�س�ســات ال�سحيــة 
دون ح�سور مرافق مع الطفل اإل فـي احلالت الطارئة التي يقدرها الطبيب املناوب . 

املــادة ) 6 (

يجب اأن تكون اأغذية الر�سع و�سغار الأطفال والأدوات امل�ستخدمة فـي الر�ساعة مطابقة 
للموا�سفات القيا�سية املعتمدة ، واأن يكون ا�ستخدامها وفقا ل�سيا�سة الر�ساعة الطبيعية 
و�سوابط ت�سويق اأغذية الر�سع و�سغار الأطفال التي ي�سدر بها قرار من اجلهة املعنية . 

املــادة ) 7 (

يجب اأن يراعى فـي امل�سنفات ال�سمعية واملرئية واملقروءة   �سواء كانت مادية اأو معنوية   
التي تعر�ص اأو تقدم للطفل ، الآتي : 

 انتقـــاء مــا يتــالءم مـــع �سخ�سيـــة الطفـــل وقدراته العقلية ويتوافــق مــع ال�سريعــة    1
الإ�سالمية ، والقيم الإن�سانية العليا . 

تنمية وتعزيز اجلانب الثقافـي ، وقيم الإبداع فـي مرحلة الطفولة .    2

اعتزاز الطفل بهويته الثقافـية العمانية ، وتعزيز انتمائه لها .    3
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املــادة ) 8 (

تلتزم املكتبات والأندية واملراكز الثقافـية عند عر�ص اأو بيع الكتب اأو املطبوعات لالأطفال 
بال�سوابط الآتية : 

لل�سريعة    1 املخالفة  ال�سلوكيات  اأو تزين لهم  الدنيا لالأطفال  الغرائز   األ تخاطب 
الإ�سالمية والقيم الإن�سانية العليا ، اأو اأن يكون من �ساأنها ت�سجيعهم على النحراف . 

عدم تعري�ص الطفل لل�سمعيات اأو املرئيات التي تر�سخ الطائفـية ، ونبذ الآخر ،    2
والتع�سب لراأي معني اأو فئة اأو مذهب اأو طائفة . 

األ تت�سمن متييزا على اأ�سا�ص اجلن�ص اأو اللغة اأو اللون اأو الديانة اأو اجلن�سية .    3

األ تت�سمن متجيدا لأ�سحاب ال�سهرة فـي عامل اجلرمية .    4

األ تت�سمن الت�سجيع على العنف اأو اجلرمية .    5

املــادة ) 9 (

يجـــب احل�ســـول على موافقـــة وزارة الإعــــالم قبــل عـــر�ص الأفــالم املخ�س�ســـة لالأطفــــال ، 
وذلك مبا يتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية ، وعادات وتقاليد املجتمع العماين . 

اإعالنية  لوحات  و�سع  من خالل  وذلك   ، للفـيلم  املحدد  بالت�سنيف  ال�سينما  دور  وتلتزم 
يحدد فـيها ب�سكل وا�سح ال�سن امل�سموح بها مل�ساهدة الفـيلم . 

املــادة ) 10 (

يحظر ت�سغيل الأطفال الذين مل يكملوا �سن )15( اخلام�سة ع�سرة . 
وا�ستثناء من ذلك يجــوز ت�سغيلهم فـي الأعمـــال الزراعيــة ، وال�سيد البحــــري ، والأعمــــال 
ال�سناعية ، واحلرفـية ، والإدارية ، �سريطة اأن يكون العمل فـي اإطار اأفراد الأ�سرة الواحـــدة ، 

والتي ت�سمل كال من الأب ، والأم ، واجلد ، واجلدة ، والإخوة : ذكورا واإناثا . 

املــادة ) 11 (

يجـــب علــى �ساحـــب العمــل فـــي حــــال ت�سغيل الطفــــل اللتـــزام باإجــــراء الك�ســـف الطبــــي ، 
وذلك فـي الأحوال الآتية : 
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 قبل التحاقه بالعمل للتاأكد من لياقته ال�سحية .    1

ب�سفة دورية كل )6( �ستة اأ�سهر على الأقل .    2

عند انتهاء خدمته ، وذلك للتاأكد من خلوه من الأمرا�ص املهنية اأو اإ�سابات العمل .    3

ويتم اإثبات الك�سف الطبي مبوجب �سهادة طبية �سادرة من املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية 
اأو اخلا�سة املعتمدة من وزارة ال�سحة . 

الف�صـــل الثالـــث

دار احل�صانـــة

الفــــرع الأول

�شـــروط واإجــراءات الرتخيــ�ص

املــادة ) 12 (

ل يجوز اإن�ساء دار ح�سانة اإل بعد احل�سول على الرتخي�ص . 

املــادة ) 13 (

ي�صرتط فـيمن يتقدم بطلب اإن�صاء دار احل�صانة اخلا�صة اإذا كان �صخ�صا طبيعيا ، الآتي : 
 اأن يكــون عمانيــا اأو مــن مواطنـــي دول جمل�ص التعاون لـــدول اخلليـــج العربيــــة ،    1

وي�صتثنى من هذا ال�صرط دار ح�صانة اجلاليات . 

 اأن يكون كامل الأهلية ، واأل يقل عمره عن )25( خم�ص وع�سرين �سنة .    2

 اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ، ومل ي�سبق �سدور حكم عليه فـي عقوبة جناية    3
اأو بعقوبة فـي جرمية خملـــة بال�ســرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره . 

 اأن يكون حا�سال على موؤهل ل يقل عن الدبلوم )�سنتني على الأقل بعد الدبلوم العام( .    4

 اأن يكون لديه �سجل جتاري �ساري املفعول .    5

واإذا كان مقدم الطلب �سخ�ســا اعتباريا ، فـيجب اأن يكـــون مقيدا فـــي ال�سجل التجاري ، 
واأن تتوفــر فـــي املـــالك واملوؤ�ص�صـــني ال�صــروط املن�صو�ص عليها فـــي هــذه املــادة ، وذلك دون 

الإخالل باأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها . 
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املــادة ) 14 (

يجوز للم�صتثمر الأجنبي التقدم بطلب اإن�صاء دار احل�صانة اخلا�صة ، وفقا لل�صروط الآتية : 
اأن يكون لديه �سريك عماين وفقا لقانون ا�ستثمار راأ�ص املال الأجنبي .    1
اأن يكون مقيدا فـي �سجل جتاري �ساري املفعول .    2
 اأن تتوفـــر فـيـــه ال�صـــروط املن�صـــو�ص عليها فـي البنود )2 ، 3 ، 4( من املــادة )13(    3

من هذه الالئحة . 
اأن تكون اإقامته فـي ال�سلطنة بتاأ�سرية م�ستثمر .    4

املــادة ) 15 (

يجب على طالب الرتخي�ص تقدمي الأن�سطة والربامج التي �سيتم تطبيقها فـي دار احل�سانة 
مع اخلطة ال�سنوية اإلى الوزارة ، ويجوز لها تعديل اأو ا�ستبعاد اأي مناهج اأو برامج تربوية 
تــــدر�ص فـي احل�سانـــة من �ساأنها امل�سا�ص بالقيم اأو امل�سالح الوطنيــة ، وذلك قبــل املوافقــة 

على اإن�ساء احل�سانة . 

املــادة ) 16 (

يقـــدم طلـــب املوافقـــة املبدئيــة للرتخيـــ�ص باإن�ســــــاء دار احل�سانـــة اإلـــى اجلهــــة املخت�ســــة 
على النموذج املعد لهذا الغر�ص . 

املــادة ) 17 (

تقوم اجلهة املخت�سة بدرا�سة طلب املوافقة املبدئية ، والبت فـيه خالل )60( �ستني يوما 
امل�ستندات  ا�ستيفاء  عدم  حالة  وفـي   ، املطلوبة  امل�ستندات  م�ستوفـيا   ، تقدميه  تاريخ  من 
وال�صروط املطلوبة خالل )6( اأ�سهر �ستة اأ�سهر من تاريخ تقدمي الطلب عد الطلب ملغى ، 
وفـي حال ا�صتيفاء امل�صتندات وتوافر ال�صروط املطلوبة ، مينح طالب الرتخي�ص موافقـــة 
يكون  اأن  يجب  الطلب  رف�ص  حالة  وفـي   ، الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  فـي  للبدء  مبدئية 

الرف�ص م�سببا . 

املــادة ) 18 (

تقوم اجلهة املخت�سة مبعاينة املبنـى املقرتح لإن�ساء دار احل�سانـــة حمــل طلب الرتخيــ�ص 
املبدئي للتاأكد من مدى ا�ستيفائه لال�سرتاطات واملوا�سفات الفنية املعتمدة من الوزارة ، 

واجلهات احلكومية الأخرى . 
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للجهة  يجوز  فاإنه   ، املطلوبة  واملوا�سفات  لال�سرتاطات  املبنـــى  ا�ستيفــاء  عدم  حالة  وفـي 
املخت�سة منح طالب الرتخي�ص اأجال ل يتجاوز )6( �ستة اأ�سهر ل�ستكمال اأوجه النق�ص ، 
واإل عـــدت املوافقــة املبدئية على اإن�ساء دار احل�سانة ملغاة ، ول يرتتب على ذلك اأي اآثار 

فـي مواجهة الوزارة . 

املــادة ) 19 (

يجب على طالب الرتخي�ص قبل البت فـي طلب الرتخي�ص ، اأن يقدم اإلى اجلهة املخت�سة 
خطــــاب �صمــــان م�صرفــــي غيـــر م�صروط ل�صالــح الـــوزارة ، و�صـــاري املفعــــول طـــوال املــــدة 
التي حتددها ، مقداره )1000( األـــف ريال عمانـــي ، فـي ميعاد ل يتجاوز )60( �ستني يوما 
من تاريخ اإخطاره كتابة باملوافقة املبدئية على طلب الرتخي�ص ، واإل عد طلب الرتخي�ص 

ملغى . 
ويجوز للوزارة اخل�سم من قيمة ال�سمان امل�سرفـي للوفاء باأي من اللتزامات على طالب 
ال�سمان  قيمة  ا�ستكمال  الرتخي�ص  طالب  على  يجب  اخل�سم  حالة  وفـي   ، الرتخي�ص 
للوزارة  يجوز  كما   ، كتابة  بذلك  اإخطاره  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( امل�سرفـي خالل 

م�صادرته فـي حالة اإخالل طالب الرتخي�ص ب�صروط الرتخي�ص . 
وفـي حال اإلغاء املوافقة املبدئية ، يتم اإعادة مبلغ ال�سمان امل�سرفـي لطالب الرتخي�ص . 

امل�سرفـي م�ستوفـيا  ال�سمان  اإذا كان  اإل  وفـي جميع الأحوال ل يجوز جتديد الرتخي�ص 
ال�صروط وبالقيمة ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة . 

املــادة ) 20 (

يلتزم طالب الرتخي�ص باإعداد لئحة داخلية لتنظيم عمل دار احل�سانة ، وموافاة اجلهة 
املخت�سة بها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره كتابة باملوافقة املبدئية على طلب 

الرتخي�ص ، واإل عد طلب الرتخي�ص ملغى ، على اأن تت�سمن الآتي : 
نظام اإدارة دار احل�سانة .    1

الأن�سطة والربامج الرتبوية املقدمة للطفل .    2

نظام دفع الر�سوم الدرا�سية .    3

مواعيد ا�ستقبال دار احل�سانة لالأطفال وان�سرافهم وفرتة الإجازات .    4

اخلدمات التي تقدمها دار احل�سانة .    5

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

نظام العاملني بدار احل�سانة .    6

اإجراءات الأمن وال�سالمة لالأطفال والعاملني .    7

منوذج عقد بني دار احل�صانة وويل اأمر الطفل يت�صمن �صروط واأنظمة احل�صانة    8
اخلدمــــات  ذلك  فــــــي  مبـــا  منهمـــا  كــــل  والتزامـــات  وحقــــوق  واملاليـــــــة  الإداريـــــــة 
التي تقدمهــا دار احل�سانة واملبالغ التــي تتقا�ساهـــا نظري ذلك ، و�سيا�ســــات دفــــع 

الر�سوم وا�سرتدادها . 

 وتتولى اجلهة املخت�سة مراجعة الالئحة الداخلية واعتمادها قبل اإ�سدار الرتخي�ص . 

املــادة ) 21 (

ل يجوز ت�سغيل دار احل�سانة اإل بعد احل�سول على ترخي�ص نهائي مبوجب قرار ي�سدر 
من الوكيل ، وذلك بعد ا�صتيفاء ال�صروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 22 (

اأخرى مماثلة  اأو مدد  ، قابلة للتجديد ملدة  تكون مدة الرتخي�ص لدار احل�سانة )�سنة( 
ب�صرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة . 

ويقـــدم طلـــب جتديد الرتخي�ص اإلى اجلهـــة املخت�ســـة قبل )3( ثالثة اأ�سهـــر علــى الأقـــل 
م�سحوبا  الغر�ص  لهذا  املعد  النموذج  على  الرتخي�ص  مدة  لنق�ساء  املحدد  التاريخ  من 
بالإي�صال الدال على �صداد الر�صم املقرر ، على اأن ي�صتوفـي الطلب جميع ال�صروط والأحكام 
جتديد  عدم  للوزارة  ويجوز   ، الرتخي�ص  لإ�سدار  الالئحة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�ص 
الرتخي�ص فـي حالة وجود اأي خمالفات على املرخ�ص له ، كما يجوز لهــا منح املرخــ�ص لــه 

اأجال لت�سحيح املخالفات قبل البت فـي طلب التجديد . 

املــادة ) 23 (

اأو اأكرث لدار احل�سانة بال�سم ذاته ، وذلك بعد احل�سول  اإن�ساء فرع  يجوز للمرخ�ص له 
على موافقة كتابية من الوزارة ، ووفقا لل�سوابط الآتية : 

مرور )2( عامني على مزاولة الن�صاط .    1

التقدم بطلــب    2 �سابقــني على  اآخــر )2( عامـــني  اأي خمالفات خــالل  ارتكابه  عدم 
املوافقة على اإن�ساء الفرع . 
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اأن يكون لكل فرع   حمل طلب املوافقة   مبنى م�سيد وفق ال�سرتاطات واملوا�سفات    3
الفنية املعتمدة من الوزارة . 

اأن يتبع فـي �صاأن اإ�صدار املوافقة على اإن�صاء الفرع ال�صروط والأحكام ذاتها املقررة    4
فـي هذه الالئحة لإ�سدار الرتخي�ص . 

املــادة ) 24 (

 ، الإ�صالمية  ال�صريعة  واأل يخالف   ، العربية  باللغة  دار احل�صانة  ا�صم  يكون  اأن  ي�صرتط 
اأخرى  والأعراف ، ويجوز كتابة ا�سم دار احل�سانات الدولية ودار ح�سانة اجلاليات بلغة 

اإلى جانب اللغة العربية . 

املــادة ) 25 (

يحظر على طالب الرتخي�ص الدعاية اأو الإعالن عن افتتاح دار احل�سانة اأو قبول الأطفال 
للت�سجيل بها اأو ممار�سة اأي اأن�سطة بها قبل �سدور الرتخي�ص النهائي لها . 

الفرع الثاين
�شروط والتزامات دار احل�شانة

املــادة ) 26 (
يجب اأن تتوافر فـي دار احل�صانة ال�صروط الآتية : 
اأول : �صروط املوقع املخ�ص�ص لدار احل�صانة : 

اأن يكون فـي مكان هادئ بعيدا عن ال�سو�ساء .    1

اأن يكون قريبا من املناطق الآهلة بال�سكان .    2

اأن يكون فـي بيئة �سحية بعيدة عن اأخطار التلوث .    3

اأن يكون بعيدا عن املن�ساآت ال�سناعية وامليكانيكية واأ�سالك ال�سغط العايل    4
وامل�ستودعات القابلة لال�ستعال اأو اأي مواد �سارة بال�سحة العامة . 

األ يكون فـي منطقة منخف�سة اأو معر�سة للفـي�سانات اأو النهيارات .    5

اأن تكون الطرق املوؤدية اإليه اآمنة وممهدة ، واأل يكون موقع املبنى مال�سقا    6
ب�سكل مبا�سر لل�سارع العام . 
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ثانيا : �صروط املبنى املخ�ص�ص لدار احل�صانة : 
 اأن يكون مطابقا لل�صروط ال�صحية والبيئية والرتبوية وال�صالمة العامة .    1

اأن يكون م�ستقال ، وله مدخله اخلا�ص ، و�ساحة خا�سة .    2

اأن توجد به �سالة لالألعاب والأن�سطة مزودة بالو�سائل والأدوات التعليمية    3
والرتفـيهية املنا�سبة ل�سن الأطفال . 

اأن يكون جمهزا جتهيزا كامال بو�سائل التكييف من النوع الآمن .    4

اأن يوجـــد بـــه عـــدد كـــاف من الغــــرف ل�ستعمالها كمرافق لـدار احل�سانــة ،    5
مثــل مكتــب لالإدارة وغرف لالأن�سطـــة التعليميـــة وغرفـــة للطعـــام وغرفــــة 

للزائر ال�سحي وغرف النوم لالأطفال . 

اأن تتوافـــر فـي غـــرف نـــوم الأطفال اأ�سرة كافـيــة ومنا�سبــة لأعمــار الأطــفال    6
وفق الآتي : 

من )3( ثالثة اأ�سهـر اإلى )1( �سنة : يجب اأن يزود ال�سرير بحواجز جانبية .  اأ   

من )1( �سنة اإلى )3٫5( ثالث �سنوات ون�سف : يكتفـى بتوفـري مراتب  ب   
اإ�سفنجية �سماكتهـا )10( ع�سرة �سنتمرتات مغطاة بطبقة مــن قمـــا�ص 
اجللـــد املبطـــن بالقطـــن ، ل ي�سمـــح بنفاذ ال�سوائل و�سهـــل التنظيـــف 

والتعقيم . 

لتعقيم    7 وجهاز  كهربائي  طهي  وموقد  بثالجة  مطبخ جمهز  به  يوجد  اأن 
زجاجات الر�سع . 

اأن تكـون دورات املياه مزودة مبراحيــ�ص مــن النوع ال�سغيــر تتنا�ســب مــع عــدد    8
الأطفال واأعمارهم ، واأن تكون اأحوا�ص غ�سل اليدين على ارتفاع منا�سب ، 

ومزودة بكافة الحتياجات وامل�ستلزمات ال�سرورية لهذا الغر�ص . 

اأن يوجد بــه فنــاء وا�ســع مفــرو�ص بالرمـــل الناعـــم ، وفـــر�ص ناعمـــة )تارتان(    9
اأو مفرو�صة بطبقة من املطاط اخلـا�ص ، ويتم تركيب طبقــة مـن الإ�صفنــج 
على الأعمــدة اخلا�سة مبنطقة اللعب داخـــل �ســــور املبنــى ملمار�ســـة الأن�سطــــة 
الرتبوية املختلفة مع �سرورة وجـــود مظلــــة واقية من ال�سمـــ�ص ، وبارتفــــاع 

منا�سب . 
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الأطفال    10 اأركان لإ�سباع حاجة  الأن�سطة مق�سمة على هيئة  غــرف  تكـــون  اأن 
اإلى التعلم بالتجربة مثل ركن املنزل ، ركن الدمى العرائ�ص ، ركن العلوم ، 
ركن املكعبات )البناء والهدم( ، ركن البيع وال�سراء ، ركن القراءة ، ركن الفن 

وغريها . 

اأن تكون ال�ساحة اخلارجية جمهزة بالألعاب الآمنة م�سنوعة من البال�ستيك    11
املقوى واأن تتنا�سب هذه الألعاب مع اأعداد واأعمار الأطفال . 

اأن تكون طاولت الن�صاط خفـيفة الوزن ، ولي�ص بها حواف حادة ، وبارتفاع    12
)55( خم�سة وخم�سني �سنتمرتا ، وقطر )120( مائـــة وع�سريــن �سنتمتــرا ، 

وتتوافر بها ا�سرتاطات الأمن وال�سالمة . 

اأن تكــون املقاعــد منا�سبـة لأعمــار الأطفــال ، وبارتفــاع )21( واحـــد وع�سريـــن    13
�سنتمرتا مع م�سند ظهر ، وبدون حواجز جانبية . 

اأن يتم توفـري اأرفف خ�سبية متنا�سبة مع اأطوال الأطفال واأن تكون مفتوحة ،    14
واأل يتجاوز طولها )150( مائة وخم�سني �سنتمرتا ، وعر�سهــــا )120( مائــــة 
وع�سرين �سنتمتــرا ، وعمقهـــا )30( ثالثـــني �سنتمتـــرا ، واأن تكـــون متاحــــة 

لال�ستعمال املتعدد . 

اأن يــــزود بكاميـــرات املراقبـــة فــــي كافـــــة املرافــــق وحفـــظ كافـــة الت�سجيـــالت    15
مبا يتيح الرجوع اإليها متى تطلب الأمر ذلك . 

اأن تتوافر فـيه الت�سهيالت املنا�سبة لالأطفال ذوي الإعاقة .    16

األ ت�صتخـــدم املرافــــق امللحقــة بــه فـــــي غيـــر الن�صـــاط املرخــ�ص بـــه اأو ال�صكـــن    17
اأو اإقامة اأي من العاملني به ، ولو فـي غري اأوقات العمل الر�سمية . 

املــادة ) 27 (

ي�صرتط فـي حالة قبول دار احل�صانة لالأطفال من ذوي الإعاقة الآتي : 
توفـيـــر الكـــادر الوظيفـي املتخ�س�ص من ذوي املوؤهـــالت فـي هـــذا املجــــال للتعامـــل    1

مع هذه الفئة . 
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تهيئة البيئة املنا�سبة والت�سهيالت الالزمة .    2

املنا�سبة    3 والألعاب  والأثاث  املبنى  الالزمة من حيث جتهيزات  الإمكانيات  توفـري 
لهذه الفئة . 

احل�سول على موافقة الوزارة .    4

اللتزام باأي �صروط اأخرى وفق قانون رعاية وتاأهيل املعاقني .    5

املــادة ) 28 (

ي�صرتط فـي مدير دار احل�صانة الآتي : 
 اأن تكون اأنثى .    1

اأن تكــــون م�صلمـــــــة ، مـــــع منـــــــح الأولوية للعمانيـــات ، وي�صتثنــى مــن هــذا ال�صـــــرط    2
دار ح�سانة اجلاليات . 

اأن تكـــون حا�سلــــة علــــى موؤهل جامعـــي فـي الطفولــــة املبكـــرة اأو ريـــا�ص الأطفـــال    3
اأو الرتبية اأو علم النف�ص اأو علـــم الجتماع اأو اخلدمة الجتماعية ، اأو ما مياثلــــه 

من تخ�س�سات اأخرى توافق عليها الوزارة . 

اأن تكون متفرغة لإدارة احل�سانة ، ويثبت ذلك مبوجب �سهادة �سادرة من اجلهة    4
املعنية . 

اأن تكون لئقة �سحيا وخالية من الأمرا�ص املعدية واملزمنة ، ويثبت ذلك مبوجب    5
�سهادة طبية �سادرة من موؤ�س�سة �سحية معتمدة من وزارة ال�سحة . 

عدم احلكم عليها بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ،    6
ويثبت ذلك مبوجب �سهادة عدم حمكومية . 

املــادة ) 29 (

ي�صرتط فـي م�صرفة اأطفال دار احل�صانة الآتي : 
اأن تكون حا�سلة على موؤهل جامعي مع وجود م�ساقات تربوية فـي جمال الطفولة    1

اأو �سهادة الدبلوم العام ، اأو ما يعادله مع �سهادة مهنة مزاولة العمل مع الأطفال 
�ســـــادرة مــــن موؤ�س�ســـــة معتمـــــدة فــــــي جمـــــــال الطفولـــة بالن�سبـــــة للعمانيـــــات ، 

واملوؤهل اجلامعي فـي جمال الطفولة بالن�سبة لغري العمانيات . 
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اأن تكون لديها خربة عملية فـي جمال الطفولة ال تقل عن )2( �سنتني ، مع منح    2

االأولوية للعمانيات . 

اأن تكون الئقة �سحيا وخالية من االأمرا�ض املعدية واملزمنة ، ويثبت ذلك مبوجب    3

�سهادة طبية �سادرة من موؤ�س�سة �سحية معتمدة من وزارة ال�سحة . 

عدم احلكم عليها بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ،    4

ويثبت ذلك مبوجب �سهادة عدم حمكومية . 

املــادة ) 30 (

ي�ضرتط فـي مربية الأطفال فـي دار احل�ضانة الآتي : 

 بالن�سبة للعمانيات ، اأال يقل موؤهلها عن ال�سف العا�سر ، اأو ما يعادله ، اأما بالن�سبة    1

لغري العمانيات ، فـي�ضرتط اأن تك�ن حا�ضلة على م�ؤهل جامعي ل يقل عن �ضهادة 

�سهادة  على  عن ح�سولهما  ف�سال   ، يعادله  ما  اأو   ، الطفولة  فـي جمال  الدبلوم 

اأن تك�ن �ضادرة من م�ؤ�ض�ضة معتمدة  ، ب�ضرط  مهنة مزاولة العمل مع الأطفال 

فـي جمال الطفولة . 

اأال يقل عمرها عن )20( ع�سرين �سنة ، وال يزيد على )55( خم�ض وخم�سني �سنة .    2

اأن تكون لديها خربة عملية ال تقل عن �سنة فـي جمال تربية االأطفال اأو التحقت    3

بدورة تدريبية اأو عملية فـي ذات املجال ال تقل عن )3( ثالثة اأ�سهر ، مع اإعطاء 

االأولوية للعمانيات . 

اأن تكون الئقة �سحيا وخالية من االأمرا�ض املعدية واملزمنة ، ويثبت ذلك ب�سهادة    4

طبية �سادرة من موؤ�س�سة �سحية معتمدة من وزارة ال�سحة . 

عدم احلكم عليها بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ،    5

ويثبت ذلك مبوجب �سهادة عدم حمكومية . 

وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز اجلمع بني عمل مربية االأطفال ، وعاملة النظافة . 
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املــادة ) 31 (

ي�صرتط فـي عاملة النظافة بدار احل�صانة الآتي : 
اأن تكون لئقة �سحيا وخالية من الأمرا�ص املعدية واملزمنة ، ويثبت ذلك ب�سهادة    1

طبية �سادرة من موؤ�س�سة �سحية معتمدة من وزارة ال�سحة . 
عدم احلكم عليها بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ،    2

ويثبت ذلك مبوجب �سهادة عدم حمكومية . 
 املــادة ) 32 ( 

ي�سدر ب�ساأن مهام الكادر الوظيفـي فـي دار احل�سانة قرار من الوزير . 

املــادة ) 33 (

يجــوز لـــدار احل�سانـــة توفـري و�سيلة نقل لالأطفـــال ، ويجــب اأن تتوفــر فـــي و�سيلــة النقـــل 
ال�سرتاطات الآتية : 

اأن تتوافر بها موا�سفات الأمن وال�سالمة واأنظمة التتبع الإلكرتونية .    1
اأن تكون مقاعد احلافالت مزودة باأحزمة اأمان لتثبيت املقاعد املخ�س�سة لالأطفال .    2
توفـري م�سرفة لكل حافلة نقل اأطفال للتاأكد من ت�سجيل قدوم الطفل للح�سانة    3

و�سمـــان عودتـــه ملنزلــــه وتدريـــب الأطفال علـــى اإجـــراءات واآليـــات طلـــب امل�ساعــــدة 
فـي حالة احتبا�سهم فـي و�سائل النقل . 

املــادة ) 34 (

يجب اأن تتوافر فـي دار احل�سانة لتحقيق غر�سها الو�سائل والأ�ساليب الآتية : 
حماية الطفل من الأخطار ودعم ال�سلوك ال�سوي لديه وح�سن املواجهة مل�سكالت    1

الطفولة مبا يحقق امل�سلحة الف�سلى للطفل . 
تقديـــم امل�ساعـــدة وامل�ســـورة الرتبويــــة ون�ســـر الوعـــي بــني اأ�ســـر الأطفـــال لتن�سئتهــــم    2

تن�سئة �سليمة ، ولتقوية وتنمية الروابط الجتماعية بني الدار وهذه الأ�سر . 
برنامج متكامل لتهيئة الأطفـال بدنيــا وثقافـيا ونف�سيا واأخالقــــيا ، مبـــا يتفـــق مع    3

اأهـــداف املجتمـــــع وقيمـــــه الدينيــــة علـــى نحـــــو ميكنهـــم مـــن امل�ساركـــة الإيجابيـــة 
فـي حتقيق تلك الأهداف والرتقاء بهذه القيم . 

تنميــة التفكيــر البتكـــاري لـــدى الطفــل من خالل الربامج والأن�سطة التي تعـــزز    4
تطوير القدرات واملهارات املبدعة لدى الأطفال . 
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وتربية حوا�سه    5 ال�سحية  العادات  وتعويده  املهارات احلركية  الطفل على  تدريب 
ومترينه على ح�سن ا�ستخدامها . 

برنامـــج لتهيئـــة الطفل للحياة املدر�سية ونقله اإلى احلياة الجتماعيــة امل�سرتكــة    6
مع اأقرانه . 

املــادة ) 35 (

يقبل فـي دار احل�سانة الأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني )3( ثالثة اأ�سهر اإلى )3٫5( 
ثالث �سنوات ون�سف ، ويجوز قبول الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن )3( ثالثة اأ�سهر بناء 

على موافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 36 (

يقدم طلب اللتحاق فـي دور احل�سانـــة من ويل اأمر الطفل على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، 
على اأن ترفق بالنموذج ال�سهادات الطبية التي توؤكــد �سالمــة الطفل من الأمرا�ص ال�سارية 

واملعدية واأخذه للقاحات الوقائية . 

املــادة ) 37 (

ل يجـــوز اأن يزيـــد عــــدد الأطفـــال فــوق �ســن الثانيـــة من العمـــر فـــي كــل غرفــة علــــى )15( 
خم�سة ع�سر طفال ، ويجب ف�سل الأطفال الر�سع عن الأطفال الأكرب �سنا . 

املــادة ) 38 (

يجب على دار احل�سانة اللتزام بتقدمي اخلدمات الآتية : 
م�ساعدة الطفل على النمو املعرفـي والجتماعي والوجداين والإبداعي واحلركي    1

فـي اأثناء وجوده فـي الدار . 

تلبية احتياجات الطفل الأ�سا�سية اليومية .    2

تقدمي العناية ال�سحية الالزمة .    3

تقدمي الأن�سطة الرتفـيهية املنا�سبة له فـي بيئة اآمنة و�سحية .    4

تنمية قدراته ومهاراته وتربيته وتن�سئته التن�سئة ال�سليمة .    5

�سمان حماية الطفل من الإ�ساءة وال�ستغالل والإهمال .    6
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املــادة ) 39 (

تلتـــزم دار احل�سانــــة باتخـــاذ اإجـــراءات الأمـــن وال�سالمــــة مبا ي�سمـــن حمايـــة الأطفــــال 

وفق الآتي : 

حفظ مــواد النظافة والأدوات احلادة والأجهزة الكهربائية بعيدا عن متنـاول الأطفال .    1

اإعداد اإر�سادات خا�سة باإجراءات الأمن وال�سالمة وو�سعها فـي مكان بارز باحل�سانة    2

مثل : )الأدوية ، تعليمات مواد التعقيم ، اإجراءات اإخالء املبنى ، التعليمات الغذائية( . 

و�سع حواجز حماية جلميع ال�سالمل مع توفـري بوابات اأمان بارتفاع منا�سب لالأطفال .    3

اأن تكون املقاب�ص الكهربائية مغطاة ومزودة باحلماية املنا�سبة ، وبعيدة عن متناول    4

الأطفال . 

عدم ال�سماح بدخول الدار اإل لالأ�سخا�ص امل�سرح لهم ، وعدم خروج الأطفال من    5

التن�سيق  ، وبعد  اأي �سخ�ص يحدده ويل الأمر  اأو  اإل مبعية ويل الأمر  احل�سانة 

الهاتفـي معهم . 

تعقيم �سامل ملختلف اأدوات واأثاث واألعاب الأطفال بدار احل�سانة ب�سورة دورية .    6

عدم ا�ستقبال الأطفال فـي بع�ص الظروف اخلا�سة بالأنواء املناخية ، والتي ت�سكل    7

خطرا على حياة الأطفال و�سالمتهم ، مع اأهمية اإبالغ اأولياء الأمور ب�سكل م�سبق . 

 اأن تكون لدى دار احل�سانة خطة اإدارة الأزمات والإخالء الآمن فـي حالت الطوارئ ،    8

على اأن تقوم بتدريـــب العاملــــني بها على اإجراءات الإخالء الآمن وتنفـيــــذه فعليــــا 

)2( مرتني على الأقل خالل العام . 

اإخ�ساع جميع العاملني فـي الدار لدورة الإ�سعافات الأولية .    9

اأن تكــــون جميـــع الألعـــاب ذات موا�ســــفات �سحيــــة واآمنــــة ، ول ميكــــن ابتالعهـــــا ،    10

واأن يكون طالوؤها غري �ســام ، ول تتمزق ، و�سهــلة التنظيـــف والتخزيـــن ، وحوافهـــا 

القيا�سية  للموا�سفات  مطابقة  تكون  واأن   ، اجلو  تغريات  وتتحمل   ، حادة  غري 

املعتمدة من اجلهة املعنية ووفقا للمعايري الدولية فـي هذا ال�ساأن . 
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املــادة ) 40 (

ب�أن تكون �سحية وحمتوية  الغذائية للأطف�ل  الوجب�ت  دار احل�س�نة عند تقدمي  تلتزم 
على العن��سر الغذائية الرئي�سية اللزمة وفق املع�يري واال�سرتاط�ت التي حتدده� اجله�ت 

املعنية فـي هذا ال�س�أن ، واأال حتتوي على املواد احل�فظة وامللونة . 

املــادة ) 41 (

يجب على دار احل�س�نة تدوين اأ�سم�ء االأطف�ل ممن هم فـي ح�جة اإلى عن�ية خ��سة ب�سبب 
ح�لتهــم ال�سحيــة اأو ح�س��سيتهــم من بعـــ�ض االأطعمـــة وامل�سروبـــ�ت وتعميمه� علــى جميـــع 
الع�ملني فـي الدار الأخذ احليطة واحلذر ، وذلك وفق ا�ستم�رة خ��سة معدة لهذا الغر�ض . 

الفـــرع الثالـــث

�ضــروط واإجــراءات ترخيــ�ص دار ح�ضانــة اجلاليــات

املــادة ) 42 (

دون الإخالل بال�صروط والإجراءات املن�صـــو�ص عليهـــا فـي الفــرع الأول مـــن هــذا الف�صـــل ، 
تقــدم طلبــ�ت احل�ســـول على الرتخيـــ�ض ب�إن�س�ء دار ح�س�نــــة اجل�ليـــ�ت عن طريـــق النـــ�دي 
االجتم�عي للج�لية اإلى اجلهة املخت�سة على النموذج املعد لهذا الغر�ض ، م�سفوع� بخط�ب 
من �سف�رة دولة اجل�لية ب�ملوافقة على اإن�س�ء دار ح�س�نة لرع�ي�ه� املقيمني فـي ال�سلطنة . 

املــادة ) 43 (

يكون لدار ح�س�نة اجل�لي�ت جمل�ض اإدارة يتولى اإدارة �سوؤونه� وفقــ� للآتي : 
اأال يقــــل عـــدد اأع�ســـ�ئه عـــن )5( خم�ســـة اأع�ســــ�ء ، ويكــــون رئيـــ�ض جملــــــ�ض االإدارة    1

هو املمثل للح�س�نة اأم�م الوزارة ، وعند مواجهة الغري . 

ي�سكل جمل�ض االإدارة من مديــر احل�س�نــة ومديــري الفروع   اإن وجــدوا   ، وعــدد    2
النظم  وفق  اختي�رهم  يتم  للج�ليــة  االجتم�عـــي  الن�دي  اأع�س�ء  من  اأربعة   )4(
املتبعــة للنــ�دي ، ويعتمد ت�سكيل جمل�ض االإدارة من مدير ع�م اجلهة املخت�ســـة ، 

وال يجـــوز اإجراء تعديل فـي ت�سكيله اإال بعد اإخط�ر الوزارة . 

وفـي جميع االأحوال ، ال يجوز اجلمع بني من�سبي رئي�ض املجل�ض ، ومدير دار احل�س�نة . 
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املــادة ) 44 (

ل يجـــوز قبــول اأي طفـــل عمانـــي اجلن�سيـــة اأو الإبقـــاء على طفـــل م�سجـــل لديهــــا فـي حـــال 

اإذا اكت�سب اجلن�سية العمانية فـي دار ح�سانة اجلاليات اإل مبوافقة الوزير . 

الفــرع الرابـــــع

�شــروط واإجــراءات اإن�شــاء دار احل�شانــة الدوليــة

املــادة ) 45 (

 ، الفرع الأول من هذا الف�صل  املن�صو�ص عليها فـي  دون الإخالل بال�صروط والإجراءات 

يقدم طلب احل�سول على ترخي�ص باإن�ساء دار احل�سانة الدولية اإلى اجلهة املخت�سة على 

النموذج املعد لهذا الغر�ص ، مرفقا به امل�ستندات الآتية : 

مـــا يفـيـــد اأن دار احل�سانة �سل�سلـــة مـــن ح�سانات حــول العالـم ، وحتت اإدارة مركـــز    1

اأو موؤ�س�سة تعليمية عاملية معرتف بها . 

الــــتي �سيتــــم تطبيقهــــا    2 تعهـــــد كتابــــي بتطبيـــــق الربامـــج التعليميـــة والأن�سطـــة 

فـي دار احل�سانـــة املعتمدة من قبل املركز اأو املوؤ�س�سة التعليمية الدولية التي تعمل 

حتت اإ�سرافها مع بيان نظام التقومي . 

اإ�سرافها واأهدافها    3 تقرير �سامل حول تاريخ املوؤ�س�سة التعليمية التي تعمل حتت 

الرتبوية وتوجهاتها وال�سرتاتيجيات املعتمدة لديها . 

 وفـي جميع الأحوال ، يجب اأن تكـون كافة امل�ستندات املقدمة ن�سخـة اأ�سليـــة اأو طبــق الأ�ســــل 

باللغة الإجنليزية ، مرفقا بها ترجمة معتمدة باللغة العربية . 

املــادة ) 46 (

يجوز حتويل دار احل�صانة اخلا�صـــة اإلى دار ح�صانــة دوليــة �صريطــة اللتــزام بال�صـــروط 

املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة . 
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الفــــرع اخلامـــ�س

التزامـــات املرخــ�س لــه

املــادة ) 47 (

يجب على املرخ�ص له فور احل�سول على الرتخي�ص ، اأن يتقدم اإلى الوزارة بطلب اعتماد 

اأو ال�سروع فـي حت�سيلها قبل  الر�سوم الدرا�سية ، ول يجوز له الإعالن عن هذه الر�سوم 

اعتمادها من الوزارة . 

ويجوز للوزارة تعديل قيمة تلك الر�سوم متى دعت احلاجة اإلى ذلك ، اأو بناء على طلب 

املرخ�ص له . 

املــادة ) 48 (

اإلى اجلهة  اإل بعد تقدمي طلب بذلك  ل يجوز للمرخ�ص له ت�سييد مبنى دار احل�سانة 

املخت�سة ، كما ل يجوز له اإجراء اأي تعديالت على مبنى دار احل�سانة اأو املرافق امللحقة به 

اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من اجلهة ذاتها . 

املــادة ) 49 (

يجب على املرخ�ص له اإجراء �سيانة دورية ملبنى دار احل�سانة ، واأجهزة الأمن ، وال�سالمة به . 

املــادة ) 50 (

يلتزم املرخ�ص له بتوزيع العاملني فـي دار احل�سانة على )3( ثالث جمموعات على النحو 

الآتي : 

 مربية لكل )4( اأربعة اأطفال من �سن )3( ثالثة اأ�سهر اإلى )1( �سنة .    1

 م�سرفة مع مربية لكل )8( ثمانية اأطفال من )1( �سنة اإلى )2( �سنتني .    2

 م�سرفة مع مربية لكل )12( اثني ع�سر طفال من �سن )2( �سنتني فاأكرث .    3

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

املــادة ) 51 (

يلتزم املرخ�ص له بتوفـري امللفات وال�سجالت الآتية : 

�سهادة    1 ون�سخ من   ، بدار احل�سانة  اللتحاق  ا�ستمارة  على  وي�ستمل   ، الطفل  ملف 

 ، الطفل  منو  متابعة  وا�صتمارة   ، ال�صحية  والبطاقة   ، بالطفل  اخلا�صة  امليالد 

والتقارير اخلا�سة بالطفل ، واملكاتبات التي تتبادلها دار احل�سانة مع اأ�سرة الطفل . 

ملف لالأنظمة والتعليمات الداخلية الواردة من اجلهات املعنية .    2

ملف للمخاطبات الواردة من اجلهة املخت�سة .    3

�سجـــل باأ�سمـــاء العاملــني بدار احل�سانـــة ، ويت�سمــن ال�ســـم ، اجلن�سيــة ، املوؤهــل ،    4

تاريخ التعيـــني ، الأجــر ، رقــم عقــد العمــل ، بطاقة العمـــل ، مع الحتفــاظ مبلف 

خا�ص لكل عامل . 

�سجل مايل .    5

ملف لالأن�سطة واملنا�سبات التي تنفذها دار احل�سانة خالل العام .    6

املــادة ) 52 (

يلتزم املرخ�ص له اأن يـعني مديرا لدار احل�صانة وفقا لل�صروط املن�صــو�ص عليها فـي هــذه 

الالئحة ، ويكون ممثال للدار لدى اجلهة املخت�سة ، ولدى الغري ، وعليه اأن يخطر اجلهة 

املخت�سة باأي تغيري يطراأ بالن�سبة ل�سخ�ص املدير ، اأو عنوانه ، اأو حمل اإقامته . 

املــادة ) 53 (

لديه  العاملني  ر�سميا من عقود  ون�سخ معتمدة  باأ�سل  الحتفاظ  له  املرخ�ص  يجب على 

داخل احل�سانة ، وتقدميها ملوظفـي الوزارة فـي حالة طلبهم ذلك . 

املــادة ) 54 (

يلتزم املرخ�ص له بو�سع ا�سم الوزارة ب�سورة وا�سحة على اللوحة اخلارجية لدار احل�سانة . 
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املــادة ) 55 (

يجب على املرخــ�ص لــه حتديــد �ساعـــات العمل اليومـــي فــــي دار احل�سانـــة ، بعـــد احلـــ�سول 

على موافقة اجلهة املخت�ســـة . وال يجوز ت�سغيل احل�سانـــة فـــي غيــر �ساعــات العمل اليومي 

اإال مبوافقة اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 56 (

يجب على املرخ�ص له اأن يربم عقدا مع ويل اأمر الطفل وفقا للنموذج املعتمد من الوزارة ، 

ويلتزم املرخ�ص له بت�سليم ن�سخة من هذا العقد لويل االأمر . 

املــادة ) 57 (

واحتياجات  لوازم  توفـريه من  االأمر  على ويل  ما يجب  يقرر  اأن  له  املرخ�ص  على  يجب 

اأ�سا�سية واملالب�ص الالزمة للطفــل فـي اأثنـــاء اإيداعه فـي دار احل�سانة . وعلى ولــي االأمـــر 

االلتزام بذلك . 

املــادة ) 58 (

يلتزم املرخ�ص له با�ستيفاء االآتي : 

 كافــــة االإجـــراءات التي تفر�سهــــا القوانني واالأنظمـــة املعمــول بهــا فـي ال�سلطنــة    1

عند تعيني العاملني فـي دار احل�سانة . 

اأن�سطة    2 اأو  اإ�سافـية  اأي برامج   احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة عند تنفـيذ 

اأو ن�سر اإعالنات تخ�ص دار احل�سانة ، مع االلتزام بالعادات والتقاليد العمانية . 

 عدم تنفـيذ اأي برامج اأو اأن�سطة لغري الفئة التي تخدمها دار احل�سانة من االأطفال    3

واأولياء اأمورهم اأو الكوادر الوظيفـية العاملة بها . 

عدم اإقامة اأي حفل ذي طابع خا�ص اإال بعد اإ�سعار اجلهة املخت�سة بذلك ، واإطالعها    4

على براجمه قبل اأ�سبوعني من التاريخ املحدد الإقامته . 

عدم ا�ستغالل دار احل�سانة لتحقيق اأهداف تتعار�ص مع اأهداف الدار .    5
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املــادة ) 59 (

يلتزم املرخ�ص له بتوفـري الإ�سراف الطبي الدوري على الأطفال وو�سائل الإ�سعافات الأولية 
لعـالج احلــالت الطارئــة بيــن الأطفـــال ، واتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة لالإحالة 
للمراكز واملوؤ�س�ســات ال�سحية والك�سف املبكر عن الأمـــرا�ص وامل�ساكــل ال�سحيــة وموافـــاة 

اأولياء الأمور بذلك . 

املــادة ) 60 (

يجب على املرخ�ص له التعهد ب�سمان �سالمة الأطفال �سد احلوادث والأخطار فـي اأثناء 
وجودهم فـي دار احل�سانة ، مع اإعداد خطط للطوارئ ، واإجراءات اإخالء املبنى ، وتدريب 

العاملني فـي الدار والأطفال عليها ب�سورة دورية . 

املــادة ) 61 (

احل�سانة  دار  عمل  عن  اإح�سائيا  بيانا  يت�سمن  �سنوي  تقرير  بتقدمي  له  املرخ�ص  يلتزم 
نهاية كل عام ميالدي وفق النموذج املعد لهذا الغر�ص . 

املــادة ) 62 (

التنازل عن الرتخي�ص �سواء  اأو  ا�سم دار احل�سانة  اأو  ل يجوز للمرخ�ص له تغيري مكان 
بالبيع اأو الهبة اإل بعد احل�سول على موافقة اجلهة املخت�سة ، �سريطة اأن يكون من يتم 

التنازل له م�صتوفـيا لل�صروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة . 
وفـي حالة وفاة املرخ�ص له ، وبعد موافقة الوزارة ، يجوز نقل ملكية دار احل�سانة اإلى اأحد 

ورثته ، �صريطة اأن يكون م�صتوفـيا لل�صروط املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 63 (

ل يجــوز للمرخــ�ص لـــه جتاوز حدود اأو نطاق الرتخي�ص ، اأو مزاولة الن�صاط املرخ�ص به 
فـي غري املقر املحدد له . 

املــادة ) 64 (

يحظــر علــى املرخـ�ص لـــه قبـــول تربعـــات اأو اإعانـــات اأو هبــات اأو مزايـــا عينيـــة اأو ماديـــة ، 
من اأي �سخ�ص اأو جهة داخل ال�سلطنة اأو خارجها بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، اإل بعد 

احل�سول على موافقة كتابية من اجلهة املخت�سة ، واجلهات ذات العالقة . 
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املــادة ) 65 (

ل يجوز للمرخ�ص له اإغالق دار احل�سانة نهائيا اإل بعد اإخطار الوزارة بذلك كتابة قبل 

كافة  ذمته من  اإقرارا برباءة  تقدميه  ، مع  الأقل  على  اأ�سهر  )3( ثالثة  بـ  بالغلق  القيام 

اللتزامات امللقاة على عاتقه من قبل الوزارة ، واأولياء الأمور . 

الفـــرع ال�صـــاد�س

الإ�شــراف والرقابــة علــى دار احل�شانــة

املــادة ) 66 (

له وجميع  املرخ�ص  على  ويجب   ، املخت�سة  ورقابة اجلهة  لإ�سراف  دار احل�سانة  تخ�سع 

العاملني فـي دار احل�سانة اللتزام بالتعليمات والتوجيهات التي ت�سدرها تلك اجلهة . 

املــادة ) 67 (

يجب على املرخ�ص له ، وجميع العاملني فـي دار احل�سانة ال�سماح ملوظفـي اجلهة املخت�سة 

واجلهات ذات ال�سلة بدخول دار احل�سانة ، للقيام باأعمال الإ�سراف والرقابة والتفتي�ص 

الفني والإداري ، واأن يقدم لهم الت�سهيالت الالزمة للقيام باأداء واجبهم . 

الفــرع ال�صابـــع

حــالت وقــف واإلغــاء الرتخيــ�س

املــادة ) 68 (

يوقف الرتخي�ص ملدة )30( ثالثني يوما فـي احلالت الآتية : 

اآخر دون اتباع الإجراءات املن�سو�ص    1 اإلى �سخ�ص  اإذا مت نقل ملكية دار احل�سانة 

عليها فـي هذه الالئحة . 

وفاة املرخ�ص له مع مراعاة حكم املــادة )62( من هذه الالئحة .    2

خمالفة الأحكام املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة .    3
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املــادة ) 69 (

يلغى الرتخي�ص فـي احلالت الآتية : 
عدم مبا�سرة دار احل�سانة العمل خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدور املوافقة    1

النهائية . 

عدم جتديد الرتخي�ص بعد م�سي )30( ثالثني يوما من تاريخ انتهائه .    2

اإثبـــات ت�سويـــة كافــة احلقـوق املرتتبـــة    3 بنــاء علــى طلـــب املرخــــ�ص لــه ، �سريطـــة 
على دار احل�سانة . 

تكرار خمالفــة الأحكــام املن�ســو�ص عليها فـي هــذه الالئحـــة )2( مرتـــني خــــالل    4
العام الواحد . 

عدم ت�سحيح املخالفة بعد املدة املحددة للوقف .    5

ا�صتمرار وقف ن�صاط دار احل�صانة بناء على طلب املرخ�ص له ، بعد املدة املحددة    6
للوقف املن�سو�ص عليها فـي املــادة )71( من هذه الالئحة . 

فـي جرمية    7 دار احل�سانة  اأو مدير  له  املرخ�ص  على  نهائي  ق�سائي  �سدور حكم 
تتعلق باإيذاء الطفل بدنيا اأو نف�سيا ، اأو باأي �سكل من اأنواع الإيذاء . 

بال�سرف    8 خملة  جنحة  اأو  جناية  بعقوبة  له  املرخ�ص  على  ق�سائي  حكم  �سدور 
والأمانة . 

اإذا با�سرت دار احل�سانة ن�ساطها بعد �سدور قرار باإغالقها ب�سكل موؤقت .    9

املــادة ) 70 (

ي�ســـدر قـــرار وقــــف الرتخيـــ�ص مـــــن اجلهـــة املخت�ســـة ، وي�ســـدر قــــرار اإلغـــاء الرتخيــــ�ص 
مــن الوكيـــل . 

املــادة ) 71 (

يجـــوز للمرخـــ�ص لـــه اأن يقدم للجهة املخت�صة طلــب وقف ن�صاط دار احل�صانــة موؤقتا ملــدة 
ل تتجاوز )�سنة( ، مو�سحا به مربرات ذلك ، على اأن يتم اإخطار اأولياء اأمور الأطفال بذلك 

كتابة قبل وقف الن�صاط بـ )30( ثالثني يوما على الأقل . 
ويجوز بعد موافقة اجلهة املخت�سة متديد فرتة الوقف ملدة )6( �ستة اأ�سهر اأخرى . 
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الف�صــل الرابــع

الرعايــة البديلــة واحل�صانــة الأ�صريــة

الفــرع الأول

الأحكــام العامــة

املــادة ) 72 (

تكون الرعاية البديلـة للطفـــل ، مـــن خــــالل دار الرعايــــة ، اأو مـــن خـــالل نظـــام الكفالــــة 
اأو الأ�سرة احلا�سنة .

املــادة ) 73 (

ت�سري اأحكام هذا الف�سل على الآتي : 
1 - الأطفال املولودين فـي ال�سلطنة لأبوين جمهولني .

2 - الأطفال املولودين فـي ال�سلطنــة لأب جمهـــول واأم عمانيـــة ، بعــــد �ســـدور قـــرار 
من الدعاء العام ، اأو حكم ق�سائي نهائي من املحكمة املخت�سة بن�سب الطفل .

اأم عمانية واأب جمهول بعد �سدور حكم  3 - الأطفال املولودين خارج ال�سلطنة من 
ق�سائي نهائي بعدم ثبوت ن�سبه ، اأو �سدور قرار نهائي باحلفظ من اجلهة املعنية .

4 - الأيتام والأطفال املحرومني من رعاية الوالدين اأو الأقارب حتى الدرجة الرابعة . 

املــادة ) 74 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة )109( من هذه الالئحة ، تعترب الرعاية البديلة من الأعمال 
التطوعية التي تتم بدون مقابل . 

املــادة ) 75 (

 ، الالئحة  هذه  من   )73( املادة  فـي  عليهم  املن�سو�ص  الأطفال  رعاية  الرعاية  دار  تتولى 
وتقدمي اخلدمات ذاتها التي تقدم للطفل فـي اأ�سرته الطبيعية . 

املــادة ) 76 (

ي�سدر ب�ساأن �سوابط واإجراءات نظام الكفالة قرار من الوزير . 
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املــادة ) 77 (

يحظـــر علـــى اأي �سخـــ�ص احت�ســـان اأي طفــل من الفئات املن�سو�ص عليهم فـي املادة )73( 
من هذه الالئحة دون اتباع الإجراءات الواردة فـيها .

املــادة ) 78 (

يحظر تزويج البنت املحت�سنة التي مل تبلغ �سن )18( الثامنة ع�ســرة ، وي�ستثـــنى من ذلك 
ما يراه القا�سي منا�سبا وفقا لقانون الأحوال ال�سخ�سية . 

املــادة ) 79 (

فـي حالة ثبوت ن�سب الطفل املحت�سن مبوجب حكم ق�سائي نهائي ، وكان قد �سبق ت�سجيله 
فـي �سجل املواليد ، واأحلق بدار الرعاية اأو الأ�سرة احلا�سنة ، يعاد ت�سجيل الطفل )با�سم 
من ثبت ن�سبه اإليه( ، وي�سم اإلى ح�سانته اإل اإذا اقت�ست امل�سلحة الف�سلى للطفل املحت�سن 

بقاءه فـي دار الرعاية اأو الأ�سرة احلا�سنة مبوجب تقرير من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 80 (

يتمتع الطفل املحت�سن باحلقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل فـي اأ�سرته الطبيعية ، كحقه 
فـي احل�سول على المتيازات والت�سهيالت التي متنح لأقرانه فـي الأ�سر الطبيعية . وكافة 

احلقوق الأخرى مبا ل يتعار�ص مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية . 

املــادة ) 81 (

تنتهي رعاية الأ�سرة احلا�سنة للطفل املحت�سن فـي احلالت الآتية :
1 -  بناء على طلب م�سبب من الأ�سرة احلا�سنة ، وبعد موافقة اجلهة املخت�سة .

2 -  اإذا تعر�ص الطفل للعنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة من قبل الأ�سرة احلا�سنة .

3 - اإذا توفـي احلا�سن ، اأو غاب فرتة طويلة .

4 - فـي حال انف�سال الزوجني ، اإل اإذا ارتاأت اجلهة املخت�ســة اإ�سنـــاد ح�سانـــة الطـــفل 
اإلى اأحدهما .

5 - اإذا كانت امل�سلحة الف�سلى للطفل تقت�سي ذلك . 
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الفـــرع الثانـــي

اإجراءات ت�صليم الأطفال املحتاجني للرعاية البديلة

املــادة ) 82 (

يجب على كل من يعرث على طفل من الأطفال املن�سو�ص عليهم فـي املادة )73( من هذه 
الالئحة ، اأن ي�سلمه فورا اإلى اأقرب مركز �سرطة ، اأو موؤ�س�سة �سحية ، واإل اتخذت �سده 

الإجراءات املقررة قانونا . 
املــادة ) 83 (

 ، الالئحة  هذه  من   )73( املادة  فـي  عليهم  املن�صو�ص  للأطفال  �صور  اأي  التقاط  يحظر 
ون�سرها عرب و�سائل الإعالم والتوا�سل الجتماعي املختلفة دون موافقة الوزارة  .

وتتولى اجلهة التي ت�سلمت الطفل ت�سويره وحترير حم�سر بت�سلمه يو�سح فـيه املالب�سات 
والظروف التي وجد فـيها الطفل ، ومكان العثور عليه ، و�ساعته ، وتاريخه ، وا�سم ال�سخ�ص 
الذي عرث عليه ، ومهنته ، وعنوانه ، وتعمل على تاأمني نقله مبا�سرة اإلى اأقرب موؤ�س�سة 
�سحية لإجراء الفحو�سات الطبية مع اإرفاق ن�سخة من املح�سر الذي اأعد فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 84 (

تلتزم املوؤ�س�سة ال�سحية باتخاذ الإجراءات الالزمة للمحافظة على �سحة و�سالمة الطفل 
املن�سو�ص عليه فـي املادة )73( من هذه الالئحة ، وذلك باإجراء الك�سف الطبي ، وتقدير 

�سنه مبعرفة الطبيب املخت�ص . 
املــادة ) 85 (

ل يجوز لأي �سخ�ص - من غري موظفـي اجلهة املخت�سة - زيارة الطفل املن�سو�ص عليه 
فـي املادة )73( من هذه الالئحة فـي املوؤ�س�سة ال�سحية . 

املــادة ) 86 (

تلتزم املوؤ�س�سة ال�سحية باإخطار اجلهة املخت�سة كتابيا بتقرير طبي عــن حالـــة الطفـــل ، 
كما تلتزم باإخطار مركز ال�سرطة ، اأو الدعاء العام . 

ويظل الطفل باملوؤ�س�سة ال�سحية حتى انتهاء اإجراءات نقله اإلى دار الرعاية .
وفـي حالة بقاء الطفل فـي املوؤ�س�سة ال�سحية اأكرث من )1( �سهر دون النتهاء من اإجراءات نقله ، 
يتم نقله اإلى دار الرعاية املوؤقتة ما مل ت�ستدع حالته ال�سحية البقاء فـي املوؤ�س�سة ال�سحية . 
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املــادة ) 87 (

تقوم اجلهة املخت�سة بتوفـري الرعاية املنا�سبة لالأطفال املن�سو�ص عليهم فـي املادة )73( 
من هذه الالئحة �سواء بنقلهم اإلى دار الرعاية اأو ت�سليمهم لإحدى الأ�سر احلا�سنة . 

املــادة ) 88 (

يجب على اجلهة املخت�سة الحتفاظ بامل�ستندات الآتية :
1 -  حم�سر الواقعة املعد من قبل مركز ال�سرطة املخت�ص . 

2 - نتائج الك�سف الطبي ال�سادر من املوؤ�س�سة ال�سحية . 

3 - اأ�سل البطاقة ال�سحية للطفل .

4 - موافقة مركز ال�سرطة املخت�ص ، اأو الدعاء العام على ت�سليم الطفل للجهة املخت�سة . 

املــادة ) 89 (

تتولى اجلهة املخت�سة اإحلاق الطفل غري املتوافق مع برامج دار الرعاية امللحق بها مبوؤ�س�سة 
اأخرى توفر له اخلدمات والرعاية املنا�سبة .

املــادة ) 90 (

يجب اأن ترفق مبلف الطفل جمهول الأب ومن اأم عمانية امل�ستندات الآتية :
1 -  ن�سخة من احلكم الق�سائي النهائي بعدم ثبوت ن�سب الطفل .

2 - اإقرار الأم باملوافقة على قيام اجلهة املخت�سة بتويل رعاية الطفل �سواء كانت هذه 
الرعاية ب�صفة دائمة اأو موؤقتة ، ب�صرط اأن يكون هذا الإقرار مثبتا اأمام اجلهات 
املعنية ، ما مل تقت�ص م�سلحة الطفل الف�سلى رعايته دون احلاجة اإلى موافقة 

الأم .

3 - اأ�سل البطاقة ال�سحية للطفل و�سهادة ميالد الطفل ، ون�سخة من جواز �سفر الأم .

املــادة ) 91 (

يجب على اجلهة املخت�سة ت�سمية الطفل - اإن مل يكن له ا�سم - على اأن يكون من الأ�سماء 
العربية ، ول يتعار�ص مع ال�سريعة الإ�سالمية ،  ومتوافقا مع الأعراف العمانية .
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املــادة ) 92 (

الالزمــة  الإجــراءات  باتخــاذ  العــام  الدعــاء  مــع  بالتن�سيق  ال�سلطانية  �سرطة عمان  تقوم 
اإلــى بلدهـــم الأ�سلـــي  اأمهات غري عمانيات مع الأم  لرتحيل الأطفال جمهويل الأب من 

على اأن تقوم باإخطار وزارة اخلارجية بذلك .

املــادة ) 93 (

بنــاء  الف�ســـلى غـــري ذلك  لـــم تقتـــ�ص م�سلحـــته  مـــا  الأم احلا�سنة برعاية الطفل  تلتزم 
على تو�سية جلنة الحت�سان . 

املــادة ) 94 (

تتولى اجلهة املخت�سة ف�سل الطفل عن اأ�سرته احلا�سنة ، ونقله اإلى دار الرعاية اإذا ثبت 
من واقع البحث الجتماعي اأن حالته ت�ستدعي ف�سله ، وفقا لتو�سية جلنة الحت�سان ، 

على اأن حتتفظ اجلهة املخت�سة بامل�ستندات الآتية :
1 -  تقرير طبي يوؤكد �سالمة الطفل من اأي اأمرا�ص معدية اأو مزمنــة اأو احتياجـــه 

اإلى رعاية خا�سة .

والبطاقة   ، �سفره  ، وجواز  و�سهادة ميالده   ، للطفـــل  ال�سحيـــة  البطاقـــة  اأ�ســـل   -  2
ال�سخ�سية ، وال�سهادات الدرا�سية . 

3 - ن�سخة من جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سخ�سية للزوج والزوجة اأو اأحدهما .

املــادة ) 95 (

يجب على اجلهة املخت�سة اإعادة الطفل اإلى اأ�سرته اأو اأ�سرة بديلة بعد زوال الأ�سباب التي 
اأدت اإلى اإحلاقه بدار الرعاية ، وذلك مبوجب تقرير يوؤكد تهيئة الطفل والأ�سرة اجتماعيا 
ونف�سيا ، مع اأخذ التعهدات الالزمة على الأ�سرة ، واإخطارها بخ�سوعها للمتابعة امل�ستمرة 

ب�سفة دورية ، اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك . 

املــادة ) 96 (

ل يجوز لالأ�سرة احلا�سنة اأن ت�سند �سوؤون الطفل املحت�سن لأ�سرة اأخرى اإل فـي احلالت 
التي ت�ستدعي ذلك ، وذلك بعد التن�سيق مع اجلهة املخت�سة . 
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الفـــرع الثالــث

�ضــروط واإجــراءات االحت�ضــان

املــادة ) 97 (

تلتزم الأ�سرة اأو املراأة التي ترغب فـي الحت�سان بتقدمي طلب مبدئي اإلى اجلهة املخت�سة ، 
وح�سور املقابلة ال�سخ�سية التي جتريها تلك اجلهة .

املــادة ) 98 (

تلتزم الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة فـي حالة اجتياز املقابلة ال�سخ�سية ، بتقدمي طلب الحت�سان 
على النموذج املعد لذلك ، مرفقا به امل�ستندات الآتية : 

1 -  ن�سخ من البطاقات ال�سخ�سية .

2 - �سور �سخ�سية حديثة .

3 - ن�سخة من عقد الزواج لالأ�سرة .

4 - �سهادة عدم حمكومية �سادرة من �سرطة عمان ال�سلطانية .

5 - املوؤهل العلمي ملقدمي طلب الحت�سان .

6 - ن�سخة من ملكية املنزل ، اأو عقد الإيجار .

7 - اإثبات احلالة الجتماعية للمراأة غري املتزوجة .

8 - تقرير طبي �سادر من املوؤ�س�سة ال�سحيــــة املخت�ســـة ، يثـــبت خلـــو مقـــدم الطلب 
من الأمرا�ص املعدية واملزمنة .

9 - �سهادة الراتب اأو الأجر من جهة العمل .

10 - �سهادة الدخل ال�سهري للزوجني ، اأو املراأة ، اإن كانوا اأ�سحاب عمل ، اأو ل يعملون .

11 - اأي م�ستندات اأخرى تطلبها اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 99 (

ي�صرتط فـي الأ�صرة اأو املراأة احلا�صنة مقدمي طلب الحت�صان الآتي :
1 -  اأن يكونوا عمانيني ، وم�سلمني .
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2 - اأن يرتاوح عمرهم بني )25 - 49( اخلام�سة والع�سرين اإلى التا�سعة والأربعني �سنة ، 
ويجوز ال�صتثناء من هذا ال�صرط بقرار من الوكيل .

3 - اأن يكونوا ح�سني ال�سرية وال�سلوك .

4 - اأن يكونوا قادرين على رعاية الطفل اجتماعيا وتعليميا ونف�سيا واقت�ساديا ، ويثبت 
ذلك من واقع البحث الجتماعي الذي جتريه اجلهة املخت�سة .

5 - اخللو من الأمرا�ص املعدية واملزمنة .

املــادة ) 100 (

يعترب طلب الحت�صان ملغى فـي حالة تقدميه دون ا�صتيفائه ال�صروط املن�صو�ص عليها 
فـي هذا الفرع ، وذلك خالل )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ تقدميه .

املــادة ) 101 (

ي�سدر الوزير قرارا بت�سكيل جلنة الحت�سان ، مت�سمنا حتديد اخت�سا�ساتها ، واآليات عملها . 

املــادة ) 102 (

جلنة  اإلى  ورفعه   ، الحت�سان  لطلبات  الجتماعي  البحث  اإجراء  املخت�سة  اجلهة  تتولى 
امل�ستندات  م�ستوفـيا  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( خالل  وذلك   ، الحت�سان 
اإما باملوافقة  ، لإ�سدار تو�سية  اللجنة  ، وتعر�ص نتيجة بحث الطلب على هذه  املطلوبة 

واإما بالرف�ص ، وفـي حالة الرف�ص يجب اأن يكون م�سببا  . 

املــادة ) 103 (

 ، تو�سية جلنة الحت�سان  بناء على  باملوافقة على طلب الحت�سان  الوكيل قرارا  ي�سدر 
وفـي حالة �سدور القرار بالرف�ص ، يجب اأن يكون القرار م�سببا .

املــادة ) 104 (

التظلم من   ، فـي حالة رف�ص طلب الحت�سان  املراأة طالبة الحت�سان  اأو  يجوز لالأ�سرة 
قرار الرف�ص خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطارها بالرف�ص ، وتلتزم اجلهة املخت�سة 
بالرد على التظلم خالل )30( ثلثني يوما من تاريخ تقدميه اإليها ، ويعترب م�صي هذه 

املدة دون البت فـيه مبثابة رف�سه .
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املــادة ) 105 (

تتعهد الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة بالآتي :
1 -  املوافقة على منح الطفل الت�سمية الكاملة متبوعا بالقبيلة بالتن�سيق مع اجلهة 

املخت�سة .

لطرق  املخت�سة  اجلهة  قبل  من  املعدة  التدريبية  للدورات  باخل�سوع  اللتزام   -  2
التعامل مع الطفل .

3 - حتديد �سخ�ص من اأقارب الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة لتويل رعاية الطفل فـي حالة 
اأو حدوث   ، ، واملر�ص  ، والوفاة  اأي تغيري اجتماعي فـي الأ�سرة كالطالق  حدوث 

ظروف طارئة . 

4 - ال�سماح بقيام املوظف املخت�ص بزيارة الطفل ، ومتابعة حالته فـي املنزل .

5 - املحافظة على اأموال وممتلكات الطفل املحت�سن ، بعد احل�سول على قرار الو�ساية 
من املحكمة املخت�سة .

6 - اإر�ساع الطفل من قبل الزوجة اأو املراأة احلا�سنة اأو اأحد اأقارب الأ�سرة من الدرجة 
الأولى .

7 - تهيئة الطفل تدريجيا بحقيقة و�سعه الجتماعي داخل الأ�سرة خالل ال�سنوات 
الثالث الأولى من حياته ، مع مراعاة ا�ستخدام الأ�سلوب املنا�سب فـي ذلك .

8 - موافاة اجلهة املخت�سة بالتقارير الطبية التي تو�سح احلالة ال�سحية للطفل .

9 - موافاة اجلهة املخت�سة مب�ستوى التح�سيل الدرا�سي للطفل ، والنتائج الدرا�سية 
ال�سنوية اإذا تطلب الأمر ذلك . 

10 - ا�ستخراج الوثائق الثبوتية للطفل خالل مدة ل تتجاوز )14( اأربعــة ع�ســـر يومــا 
من تاريخ ت�سلمه من دار الرعاية " مركز رعاية الطفولة " .

بجانب  بالطفل  لالعتناء  احلا�سنة  املراأة  اأو  الأ�سرة  اأقارب  من  �سخ�ص  حتديد   -  11
املربية فـي حالة مغادرتهما لل�سلطنة ب�سكل موؤقت . 

12 - موافاة اجلهة املخت�سة بتغري حمل اإقامة الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة ، اأو �سفرهم 
خارج ال�سلطنة ب�سفة موؤقتة اأو دائمة . 
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املــادة ) 106 (

يجب على مقدمي طلب الحت�سان مراعاة جن�ص الطفل املراد احت�سانه فـي حالة وجود 
اأطفال اآخرين فـي الأ�سرة ، اإل اإذا كان الطفل ر�سيعا . 

املــادة ) 107 (

ا�ستكمال جميع  بعد  احلا�سنة  املراأة  اأو  الأ�سرة  اإلى  الطفل  بت�سليم  املخت�سة  تقوم اجلهة 
الإجراءات املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 108 (

يجوز لالأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة احت�سان اأكرث من )2( طفلني بعد موافقة الوكيل ، وتوافر 
كافة �صروط الحت�صان املن�صو�ص عليها فـي هذه اللئحة .

املــادة ) 109 (

يثبت  التي  احلا�سنة  املراأة  اأو  لالأ�سرة  �سهرية  م�ساعدة  �سرف  الوكيل  من  بقرار  يجوز 
حاجتها اإلى امل�ساعدة املالية ، وفقا لنتيجة البحث الجتماعي املعد فـي هذا ال�ساأن ، وطبقا 

ملا ورد فـي لئحة امل�ساعدات الجتماعية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم )2014/72( . 
الفـــرع الرابــع

االإ�ضـــراف واملتابعـــة

املــادة ) 110 (

تتولى اجلهة املخت�سة متابعة الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة ب�سفة دورية بواقع زيارة كل �سنة 
الأ�سرة  مبتابعة  املخت�ص  املوظف  ويقوم   ، ذلك  اإلى  ال�سرورة  دعت  كلما  اأو   ، الأقل  على 
املراأة  اأو  الأ�سرة  فـيها مدى قيام  التي يبني  الدورية  التقارير  واإعداد   ، املراأة احلا�سنة  اأو 

احلا�سنة بالتزاماتها جتاه الطفل م�سفوعة مبالحظاته . 
ودون الإخالل بخ�سو�سية وحرمة امل�سكن ، ل يجوز لالأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة العرتا�ص 

اأو منع املوظف املخت�ص من القيام مبهمته .

املــادة ) 111 (

تتولى اجلهة املخت�سة متابعة الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة املقيمة خارج ال�سلطنة عن طريق 
�سفارة اأو قن�سلية ال�سلطنة فـي تلك الدولة . 
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املــادة ) 112 (

اأو املراأة احلا�سنة كتابيا باأوجه الق�سور فـي رعايتها  تقوم اجلهة املخت�سة باإنذار الأ�سرة 
للطفل املحت�سن ، وذلك فـي حالة اإخاللهما بالتزاماتهما املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
ويجوز للجهة املخت�سة اإ�سدار قرار باإلغاء احت�سان الطفل ورده اإلى دار الرعاية مع كافة 
متعلقاته ال�سخ�سية اإذا مل تعالج الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة اأوجه الق�سور فـي رعاية الطفل 
املحت�سن اأو كان الإخالل ج�سيما اأو فـي حالة اإدلئهما مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة .

املــادة ) 113 (

يجب على الأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة اإخطار اجلهة املخت�سة باأي تغريات تطراأ على الطفل 
املحت�سن �سواء كانت �سحية اأو �سلوكية ، اأو تعليمية اأو فـي حال تعر�سه حلادث . كما تلتزم 
باإخطار اجلهة املخت�سة فورا فـي حالة وفاته على اأن يرفق بالإخطار بيان ر�سمي يو�سح 

فـيه وقت وتاريخ واأ�سباب الوفاة .
املــادة ) 114 (

ل يجوز لالأ�سرة اأو املراأة احلا�سنة املطالبة باإعادة احت�سان طفل �سبق �سدور قرار باإلغاء 
احت�سانهم له لأي �سبب من الأ�سباب امل�سار اإليها فـي هذه الالئحة . 

الفـــرع اخلامـــ�س

اإجراءات ا�ستخراج الوثائق الثبوتية

املــادة ) 115 (

املن�سو�ص  للفئات  الثبوتية  الوثائق  ا�ستخراج  اإجراءات  با�ستكمال  املخت�سة  اجلهة  تقوم 
�سرطة عمان  كتاب �سادر من  بناء على  ، وذلك  الالئحة  املادة )73( من هذه  فـي  عليهم 
اأنه من �سمن هذه  يثبت  نهائي  اأو مبوجب حكم ق�سائي   ، العام  الدعاء  اأو   ، ال�سلطانية 

الفئات .
املــادة ) 116 (

اأحكام ق�سائية ، يكون قيد الطفل املحت�سن جمهول  فـي غري احلالت التي ت�سدر فـيها 
الأب اأو الأبوين مبنحه ا�سما رباعيا متبوعا بقبيلة معينة ، على اأن مينح ا�سم رب الأ�سرة 
طالبة الحت�سان وقبيلته ، مع �سرورة اأن يكون ال�سم الثالث والرابع خمالفـــا ل�سم رب 
، كما مينح الطفل املحت�سن ا�سم الزوجة متبوعــــا بقبيلتها ، مع اختالف ال�سم  الأ�سرة 

الثاين والثالث .
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املــادة ) 117 (

 ، بقبيلتهـــا  متبوعا  رباعيا  ا�سما  مينح   ، فقط  امراأة  قبل  من  الطفل  احت�سان  حالة  فـي 
كما مينح ا�سمها مع اختالف ال�سم الثاين والثالث ، ويتم حتديد ا�سم الأب بالتن�سيق مع 

اجلهة املخت�سة .
املــادة ) 118 (

فـي حالة احت�سان الأ�سرة لطفل من اأم معلومة واأب جمهول ، فاإن الطفل املحت�سن ين�سب 
اإلى الأم املعلومة فـي �سهادة امليالد . ومينح ا�سم رب الأ�سرة طالبة الحت�سان وقبيلته مع 

�سرورة اأن يكون ال�سم الثالث والرابع خمالفا ل�سم رب الأ�سرة . 

الف�ســـل اخلامـــ�س

اآليــــات احلمايـــة

املــادة ) 119 (

حلقوق  انتهاكات  اأي  عن  والبالغات  ال�سكاوى  لتلقي  اآليات  بو�سع  املخت�سة  اجلهة  تقوم 
الطفل ، وعن حالت تعر�ص الطفل للعنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة ، بكافة الطرق املتاحة .

املــادة ) 120 (

حلقــــوق  انتهاكـــات  اأي  حدوث  عن  والبالغات  ال�سكاوى  تلقي  عند  الطفل  حماية  للجنة 
الطفل ، اأو عن تعر�ص الطفل للعنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة ، اتخاذ الإجراءات الآتية :

1 -  التوا�سل مع الطفل واأ�سرته لال�ستماع اإلى اأقوالهم وردودهم حول ال�سكوى اأو البالغ .
2 - فـي حالة تعذر ح�سور الطفل واأ�سرته اإلى مقر اللجنة يتم اإيفاد مندوب حماية 
الطفل اأو اأحد املخت�سني فـي الوزارة ، لزيارة اإلى منزل الأ�سرة للبحث فـي ال�سكوى 

اأو البالغ .
3 - التدخل اإذا ا�ستدعى الأمر لإخراج الطفل من املكان املوجود فـيه كاملنزل اأو املوؤ�س�سة 
التعليمية اأو غريها ، لتقدمي احلماية الالزمة له ، وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات 

املعنية .
4 - اإعداد تقرير حول حالة الطفل ومدى تعر�سه للعنف اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة ، 

اأو اأي انتهاك حلقوقه .

5 - اإدراج البالغ �سمن ال�سجالت املعدة لذلك .
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املــادة ) 121 (

تلتزم جلنة حماية الطفل فـي حالة ورود بالغ اأو �سكوى باأخذ راأي الطفل ملعرفة احتياجاته ، 
مبا يكفل حتقيق الآتي :

1 -  ح�سوله على املعلومات الكافـية عن الإجراءات والقرارات التي �ستتخذ فـي حقه .

2 - حريته فـي التعبري عن اآرائه ورغباته .

3 - اإبالغه بنتائج الإجراءات ومنحه الفر�سة لال�ستجابة لالإجراءات والقرارات .

املــادة ) 122 (

يقوم مندوب حماية الطفل مبتابعة حالـــة الطفـــل الـــذي تعــــر�ص للعنـــف اأو ال�ستغــــالل 
اأو الإ�ساءة ، واتخاذ الإجراء املنا�سب فـي �ساأنه .

املــادة ) 123 (

فـي حالة ثبوت وجود خطر حمدق يهدد حياة الطفل اأو �سالمته ، ملندوب حماية الطفل 
اإخراج الطفل من املكان املوجود فـيه ، بال�ستعانة ب�سرطة عمان ال�سلطانية . 

املــادة ) 124 (

فــــي حالـــة ثبـــوت تعـــر�ص الطفــــل للعنــــف اأو ال�ستغــــالل اأو الإ�ساءة بعد فح�ص ال�سكوى 
اأو البالغ ، فعلى مندوب حماية الطفل اتخاذ اأحد التدابري الآتية : 

اأو القائمني على رعايته بحمايته  1 -  اإبقاء الطفل فـي الأ�سرة ، مع تعهد الوالدين 
من اأي خطر ، على اأن يقوم بزيارات ميدانية منتظمة للتاأكد من ا�ستقرار و�سعه ، 

وموافاة جلنة حماية الطفل بتقرير حول حالته لتخاذ الإجراء املنا�سب .

2 - و�سع خطة منا�سبة للتدخل وتقدمي التاأهيل للطفل والوالدين اأو القائمني على 
رعايته بالتعاون مع املخت�سني .

3 - اتخاذ الحتياطات والتدابري الالزمة ملنع التاأثري �سلبـــا على �سحة الطفل ، و�سالمته . 

املــادة ) 125 (

تلتزم جلنة حماية الطفل باإخطار ويل اأمر الطفل واجلهة املخت�سة ، اإذا ثبت لها بعد بحث 
ال�سكوى اأو البالغ عدم وجود ما يهدد �سحة الطفل اأو �سالمته اجل�سدية اأو النف�سية  .
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املــادة ) 126 (

تلتزم جلنة حماية الطفل باإحالة ال�سكوى اإلى الدعاء العام ، اإذا ثبت لها بعد بحث ال�سكوى 
اأو البالغ وجود انتهاك حلقوق الطفل .

املــادة ) 127 (

بعنف  يقومون  ممن  واملربني  الأ�سر  لتاأهيل  برامج  باإعداد  الطفل  حماية  جلنة  تخت�ص 
موجه �سد الأطفال ، اأو ال�ستغالل اأو الإ�ساءة ، واقرتاح احللول املنا�سبة واإحالتها لدائرة 
احلماية الأ�سرية . ويجوز لها عند و�سع اخلطط للعالج والتاأهيل النف�سي والجتماعي 

ال�ستعانة باجلهات واملوؤ�س�سات املخت�سة .  
الف�ســـل ال�ســـاد�س

اجلــــــــــزاءات

املــادة ) 128 (

يجـــوز بقــــرار مـــن اجلهة املخت�سة ، اإغالق دار احل�سانة ملدة ل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر 
فـي حالة ثبوت وجود خطر على �صالمة الأطفال ، اأو طراأ تغيري فـي �صروط اأو موا�صفات 

دار احل�سانة باملخالفة لالأحكام املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 129 (

تفر�ص غرامة اإدارية ل تقل عن )1000( األف ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة 
اآلف ريال عماين ، على كل من اأن�ساأ دار ح�سانة دون احل�سول على الرتخي�ص ، اأو با�سر 

ن�صاط دار ح�صانة قبل اإ�صدار الرتخي�ص النهائي ، اأو بعد اإلغائه .

املــادة ) 130 (

تفر�ص غرامة اإدارية ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف 
ريال عماين على كل من قام بالحتفاظ بطفل من فئة جمهويل الأب اأو الأبوين بطريقة 

غري قانونية ، وبدون علم اجلهة املخت�سة . 

املــادة ) 131 (

، ول تزيد على )1000(  اإدارية ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال عماين  تفر�ص غرامة 
األف ريال عماين على املرخ�ص له فـي حالة خمالفته لالأحكام املن�سو�ص عليها فـي هذه 
الالئحة . وذلك بعد توجيه اإنذار كتابي اإليه ب�سرورة اإزالة اأو ت�سحيح املخالفة ، ومل يقم 

بذلك خالل )15( اخلم�سة ع�سر يوما التالية لتاريخ توجيه الإنذار .
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وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 

اأن عمــال �سركة ) ال�ساروج للإن�ســاءات ( تقدمــوا اإلى املديريـــــة الـعامـــــة للرعايـــة العماليــــــة 

بالــوزارة بطلــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــة ، ولكـــل مت�ســرر احلــق فـــي االعــتـرا�ض على هـــذا 

بحــــث االعرتا�ســات  اإلى جلنة  بــه  يتقــدم  واأن  يكـــون اعرتا�سه م�سببــا  اأن  ، على  الطلـــب 

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهــــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــــلل )30( ثلثـــني يومــا من تاريخ ن�سر هذا 

االإعلن .

-51-



(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿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

 95698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ äÉeóN
 

 á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢TÉ£H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h 121 : Ü.Q 39 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 97527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ , É``jGó¡dGh äÉ«```°†ØdG ™```«H , õ```HÉîŸG äÉ```éàæeh äÉ```jƒ∏◊G IQÉ```Œ
. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG

 
  º«ª°üà∏d áHƒÑëŸG º«eÉ°üàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   1 8/6/19   9:05 AM
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 110765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »JÉµ∏e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 111847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ¬cGƒØdG äÉ°UÓîH á¡µæŸG ôFÉ°ü©dGh äÉHhô°ûŸG áYÉæ°U
 

Ω.Ω.¢T  Iõ«ªàŸG ádÓ°U áj’h πMGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   2 8/6/19   9:05 AM
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 119315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊G ™«H

 
  IQÉéà∏d IQóŸG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 18 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 121799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG , »gÉ≤ŸG
 

  IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¥QRC’G Üƒæ÷G §«fi ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   3 8/6/19   9:05 AM
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 124203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T áãjó◊G á∏eÉ°ûdG äÉª¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 605 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 124919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

.  äÉMGÎ°S’Gh äÉ¡«dÉ°ûdG

  IQÉéà∏d ∫ÓWE’G õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 233 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   4 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 127471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  á«ÑgòdG ihõf óYGƒ°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 127778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉŒ á°ù°SDƒe
 

  äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd á«dhódG áfÉeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   6 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 127963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. ΩÉNôdG áYÉæ°U

 
 Ω.Ω.¢T ΩÉNôdG áYÉæ°üd á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 128261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«Hh IQÉŒ
 

  IQÉéà∏d …ƒ∏YÉH …ƒ∏Y óªfi øH …ƒ∏Y á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 215 : Ü.Q 556 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 alamat54.indd   7 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 128283 : 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

 
 »°SÉŸG ¢ùfC’G ∞«W ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q  374 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 128301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒgõdGh ’ƒcƒ°ûdGh ÉjGó¡dG ∞«∏¨Jh ™«H
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ™°UÉædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á``dÓ°U á```j’h , Ió````jó÷G äÉ```«YÉæ°üdG 211 : Ü.Q 866 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi

2019/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   8 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 128532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ∫É°†ædG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , á«Hƒæ÷G IOÉ©°ùdG 211 : Ü.Q 370 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX
2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 128570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûJ á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe
 

  á«ŸÉ©dG ™aÉ°T ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

 alamat54.indd   9 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 128665 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. (á°TÉYEGh øjƒ“) ΩÉ©£dG õ«¡Œ äÉcô°T

 
Ω.Ω.¢T á«dhódG ¥ƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 133 : Ü.Q 437 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/5/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 128761 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

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

Ω.Ω.¢T √É«ª∏d AÉcôH ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  Üƒ```æL á```¶aÉfi , AÉ```côH á``j’h , Ió≤©dG 320 : Ü.Q 134: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

 alamat54.indd   10 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 128796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«MGô÷G Iõ¡LC’Gh äGhOC’Gh á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG ™∏°ùdG IQÉŒ

 
Ω.Ω.¢T áãjó◊G á«Ñ£dG OGóeEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 133 : Ü.Q 179 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 128842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæŸG çÉKCÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T è«∏ÿG ¿GQƒM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 103 : Ü.Q 268 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   11 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 128844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. •ÓÑd G , á«ë°U äGhOCG , á«µ«eGÒ°S OGƒe , á«ë°U OGƒe

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG á«é«∏ÿG á«æ≤àdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 1653 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 128845 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°ShôØdG º«∏©J ógÉ©e
 

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

 , §≤°ùe á¶aÉfi , §≤°ùe áj’h , ¿Éà°ùÑdG 111 : Ü.Q 3285 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

 alamat54.indd   12 8/6/19   9:05 AM

-62-



(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 128926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∫É°SQEG RÉ¡L , á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd Iõ¡LCG , ∞JÉg äÉYÉª°S , ájô°üHh á«©ª°S äÓÑ≤à°ùe ™«H
 ,  ƒ```jó«`a  äGÒeÉc  ,  á«`aGôZƒJƒa  πFÉ°Sh  ƒjó«`a  §jGô°T  ,  ‹BG  Ö°SÉM  ,  ∞JÉ¡∏d  ∑Ó°SCG
. ∫ÉÑ≤à°SGh ∞JÉg Iõ¡LCG , á«Fôe ∞JGƒg , ∫ƒªfi ∞JÉgh Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , ∫ƒªfi ∞```JÉg

 
 Ω.Ω.¢T RÒÑ°S πà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 131 : Ü.Q 1164 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

  IQÉéà∏d OƒÑYÉH óªMCG ó«©°S óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , Iójó÷G äÉ«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   13 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áWÉ«ÿG äGhOCG ™«H

 
Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ÚgÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  §≤°ùe á¶aÉfi  ,  ìô£e áj’h ,  …hQ 111 :  Ü.Q  372 :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG §≤°ùe ºYGôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 130 : Ü.Q 2277 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   14 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 
  á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢TÉ£H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG 121 : Ü.Q 1331 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÓØ◊G º«¶æJ
 

Ω.Ω.¢T IóëàŸG ∫É«LC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 130 : Ü.Q 2060 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   15 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d »ë«eôdG ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129447 : 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 áæjóŸG »bGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , íæe áj’h 619 : Ü.Q 108 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   16 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàe π«gCÉJ õcGôe

 
  IQÉéà∏d ¢ù«ªN øH OÉ¡L : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  §≤°ùe  á¶aÉfi ,ô°TƒH  áj’h  ,  ÓZ 133  :  Ü.Q  1142  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

Ω.Ω.¢T áaÉ«°†∏d Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , êhQÉ°üdG 114 : Ü.Q 342 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   17 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T IóëàŸG ÊÓ¡ÑdG ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÉjGó¡dGh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ
 

  IQÉéà∏d »°SQÉØdG ¿Gõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG ÅWÉ°T 124 : Ü.Q 250: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   18 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG äGõ«¡Œ

Ω.Ω.¢T ∫Éfƒ«°TÉfÎfG õ«cQÉe’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 121 : Ü.Q 1456 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ù∏d äÓMQ º«¶æJ
 

  ájQÉéàdG äÉeóî∏d AGô°†ÿG ¢ùdófC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ájóH ,  ÜÎæŸG 412 : Ü.Q 8 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   19 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. çÉKC’G ™«H

 
  IQÉéàdGh IOGóë∏d §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°TÉeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áaô©ŸG »°SGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ΩOCG áj’h 618 : Ü.Q 120 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   20 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡¡HÉ°T Éeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG øMGƒ°T

 
  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áaô©ŸG ¢SGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ΩOCG áj’h 618 : Ü.Q 93 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 øe äÉfÉ«ÑdG ™ªL , áµÑ°ûdG ™bGƒeh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb AÉ°ûfEG , ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J
. äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG äÉeóN , Qó°üe

 
  á«æeÉ°†J - á«còdG áæeGõŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 117 : Ü.Q 1003 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   21 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129664 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ( äÉ«dÉªch á«FGòZ OGƒe ) ¥ƒ```°ùJ õ``côe

 á«ŸÉ©dG Qƒ◊G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 812 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. AÉjRC’Gh ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa ÒLCÉJ
 

  IQÉéà∏d ìôØdG áµ∏‡ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   22 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 ä’É```°üJ’G  ∑Ó```°SCG  ó```e  ,  ∞````JGƒ¡dGh  AÉHô¡µdGh  √É«ŸG  äÉ£fih  äÉµÑ°T  AÉ°ûfEG  ä’hÉ≤e

. ájô°üÑdG ±É«dC’Gh
 

Ω.Ω.¢T IQƒ£àŸG ∫ÉªYCÓd QÉ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 40: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129743 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ±ÉL π«°ùZh á∏°ù¨e
 

 ™jQÉ°ûª∏d »ÑgòdG ƒµ°SÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 26 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   23 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. …ô£«ÑdG ΩGóîà°SÓd á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ™æ°U

 
 …QÉéàdG ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd »°SÉeƒ∏HódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 326 : Ü.Q 119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

  á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d »æ°ù◊G ¿Ghôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , â«°SQGO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   24 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ƒjó«`ØdG áWô°TCGh á«fÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G êÉàfEG

 
 IQÉéà∏d ¿É› …QÉØ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 100 : Ü.Q 800 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

 129877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG QÉØX ±ÉjQCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

 alamat54.indd   25 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 129925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊Gh ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
  IQÉéà∏d ø°ù◊G IQO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 129986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. ¢†«ÑdG êÉàfEG
 

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á£ëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 111 : Ü.Q 553 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   26 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 130375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. »Fõ÷G πª©dG ∞FÉXh Ëó≤J

 
Ω.Ω.¢T ¬fGƒNEGh »æ¨dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

 114690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ™°UÉædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   27 8/6/19   9:05 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äÉØ¶æe  ,  êÉLõdG  äÉØ¶æe  ,  ¢TÉª≤dG  º«©æàd  OGƒe  ,  ¢†««ÑJ  OGƒe  ,  äÉØ¶æe  ¥ƒë°ùe
 ™£b  ,  â«dGƒà∏d  äÉØ¶æe  ,  »∏L  π«dÉfi  ,  ¿ƒë°üdG  π«°ùZ  πFÉ°S  ,  ∫Éª©à°S’G  IOó©àe

 . ƒ÷G Ò£©J äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , ΩÉªëà°S’G π«L , πFÉ°S ¿ƒHÉ°U , ¿ƒHÉ°U

 (Ω.Ω.P) ¢ùàcQÉe ÈjÉg º«£ØdG óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 22797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : 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

128137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 . ôFÉ°ü©dG

 (Ω.Ω.P) ¢ùàcQÉe ÈjÉg º«£ØdG óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 22797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : 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

alamat49.indd   1 8/6/19   9:02 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 . ¿Éaƒ°ûdG , áLRÉ£dG äÉ«dƒ≤ÑdG , (á«FGhO ÜÉ°ûYCG) ÜÉ°ûYCG

 (Ω.Ω.P) ¢ùàcQÉe ÈjÉg º«£ØdG óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 22797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : 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

128139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 øe ´ƒf) Éà°SÉÑdG , í∏e , πHGƒàdG , Ò°†ëàdG á©jô°S Iƒ¡b , iƒ∏◊G , ÜƒÑ◊G øe ≥FÉbQ
 . á°ü∏°üdG , πHGƒJ , èdÉ©e ¿Éaƒ°T , ájÒ©°ûdG AÉ°ùM , áfhôµ©ŸG AÉ°ùM , (áfhôµŸG

 (Ω.Ω.P) ¢ùàcQÉe ÈjÉg º«£ØdG óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 22797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : 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

alamat49.indd   2 8/6/19   9:02 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 πjOÉæe , (á«bQh πjOÉæe ) ΩÉª◊G ∞FÉØd , (á«bQh πjOÉæe) ïÑ£ŸG ∞FÉØd , áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG

 . ¬Lƒ∏d á«bQh

 (Ω.Ω.P) ¢ùàcQÉe ÈjÉg º«£ØdG óLÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 22797 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : 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

128196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 É¡«`a Ωƒ≤j ºYÉ£e) ºYÉ£ŸG ,  ºYÉ£ŸG ,  ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J ,  ÉjÒà«`aÉµdG  ,  »gÉ≤ŸG
 . áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG , (¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG

 ∫ÉªYC’G ôjƒ£àd ¢ùµeOCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 1104 - 1 …Gh »c , øÁÉc ófGôL , ¢ShÉg ófÓLhCG , 309 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL
2019/4/25 : 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

alamat49.indd   3 8/6/19   9:02 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 . á«fGƒ«◊G á«FGò¨dG OGƒŸG , äÉfGƒ«ë∏d á«FGò¨dG OGƒŸG

 õfƒ°S ófCG ‹ƒfƒc ΩÉ«dh : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óf’ôjG , »æ«µ∏«c.ƒc , êójÈ°ùjQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/26 : 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

129528 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ¢ùæàdÉH á≤∏©àŸG á«`aÉ≤ãdG á£°ûfC’Gh á°VÉjôdGh ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ , º«∏©àdG

 ∫G.¢SG QƒcÉfÉe ƒ«JQƒÑ°SG Îæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

(É«fÉÑ°SCG , ÉcQƒjÉe ) , QƒcÉfÉe , 07500 , OhQ ÉcQƒjÉe øe ¢S’Éc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . ≈¡≤e , º©£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 RÒ°S ºYÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 2+1πfi , 515 ≈æÑe , 10 ´QÉ°T , 1á©£b , á«`aô◊G , IÒ£a ƒHCG ÜôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , ∫hC’G QhódG

2019/7/4 : 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

130150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ójhõJ äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN

 á∏Ø≤e.∑.Ω.¢T á«FGò¨dG »°S ΩG ΩG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 13047 IÉØ°üdG , 4618 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ójhõJ äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN

 á∏Ø≤e.∑.Ω.¢T á«FGò¨dG »°S ΩG ΩG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 13047 IÉØ°üdG , 4618 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

130153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG  ,  OGôaC’G  äÉLÉM  ó°ùd  øjôNB’G  øe  áeó≤ŸG  á«YÉªàL’Gh  ájOôØdG  äÉeóÿG
 . OGôaC’Gh äÉµ∏àªŸG ájÉª◊ á«æeC’G

 á∏Ø≤e.Ü.Ω.¢T (äÉfGO) áÁôµdG QÉéMC’Gh DƒdDƒ∏d øjôëÑdG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »```bô°ûdG ™```ªéŸG , »`````ŸÉ©dG …QÉ```éàdG ø```jôëÑdG õ````côe , 4 ≥```HÉW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG , áeÉæŸG , 17236 : Ü.¢U

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

 Ω.Ω.P IôM á≤£æe »LƒdƒæµJ ’Éj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 501913 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

127547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h

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

 ¢ShÉg ¬«eQƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72368 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127550 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ¢ShÉg ¬«eQƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 72368 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

128026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

 Ω.Ω.P ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG ™«`aôdG ¥hòdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , (8) ≈```æÑe , ô````HÉ÷G óªMCG ´QÉ````°T - (1) á`````©£b , ¥ô````°T , â````jƒµdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , 18 QhódG

2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , á«FÉHô¡µdG äGQGódG ™£b í«JÉØe , á«FÉHô¡c ¢ùHGƒb , á∏eÉµàe äGQGO , á«FÉHô¡c í«JÉØe
 , (äÓÑch ∑Ó°SCG) »FÉHô¡µdG QÉ«à∏d á«°ù«FôdG QOÉ°üŸG OGƒe , (á«FÉHô¡c) ™jRƒJ Ö«dGhO
 äÉaGôZƒfhôc , (á«FÉHô¡c) ™jRƒJ ≥jOÉæ°U , IQÉ°TEG  ¢ù«fGƒa , »FÉHô¡µdG ó≤ØdG äGô°TDƒe

 . á«FÉHô¡c º«¶æJ Iõ¡LCG , (øeõdG π«é°ùJ Iõ¡LCG)

 …O »J ∫G , ƒc »Lƒdƒæµ«J ∂jÎµ«dG »é°ùcÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ≠fÉ«é°ûJ  ,  ≠æ«µjO  ,  ≠fÉchh  ,  OhhQ  ≠fƒ¡¨fÉ°ûJ  â°ùjG  299.È‰  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG

2019/5/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

128462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.P á«ŸÉ©dG äQÉe ófGôL âcQÉe ôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G  ,  »ÑXƒHCG  »YQódG  óªM ⁄É°S  Üƒ∏©K  óªfi ájÉæH  ΩÉ≤ŸG  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128528 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äÉÑcôe , äÉHôY , äÓaÉM , äGQÉ«°S , äGQÉ«°S äGQÉWEG , äGQÉ«°S äÉ¡«°SÉ°T , äGQÉ«°S πcÉ«g
 á≤∏¨e äÉæMÉ°T , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉææ°ùe ≥jOÉæ°U , ájÈdG äÉÑcôª∏d øFÉµe , á«FÉHô¡c

 . (äÉÑcôe)

 óàª«d , ƒc (…ƒ¡fCG) πµ««`a ∫É°TÒeƒc …Ò°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 .È‰ , ∑QÉH ∫ÉjÎ°SófEG »LƒdƒæµJ ófBG ¢ùæjÉ°S , ≠æjó∏«H ¢ûJG »J 8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 …ƒ¡fCG , »à«°S ƒghh , ÉjôjEG ≠fÉ«é«j , (çhÉ°S) OhQ ¿É°û¨fƒgR 717

 Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH
2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

128529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 OƒbƒdÉH  OhõàdG)  äÉÑcôŸG  áeóN  äÉ£fi  ,  äÉÑcôŸG  π°ùZ  ,  äGQÉ«°ùdG  ìÓ°UEGh  áfÉ«°U
 , (í«∏°üJ äÉeóN) äÉÑcôŸG π£©J ∫ÉM »`a IóYÉ°ùŸG Ëó≤J , äÉÑcôŸG áfÉ«°U , (áfÉ«°üdGh
 AÉ```æH IOÉYEG , á````«dB’G äGó©ŸG ìÓ```°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ , •É````£ŸÉH äGQÉ````WE’G ¢ù````«Ñ∏J IOÉ````YEG
 Ö«côJ , É«FõL áØdÉàdG hCG á∏£©ŸG äÉæ«cÉŸG AÉæH IOÉYEG , É«FõL áØdÉàdG hCG á∏£©ŸG äÉcôëŸG

 . AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG ìÓ°UEGh
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d , ƒc (…ƒ¡fCG) πµ««`a ∫É°TÒeƒc …Ò°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 .È‰ , ∑QÉH ∫ÉjÎ°SófEG »LƒdƒæµJ ófBG ¢ùæjÉ°S , ≠æjó∏«H ¢ûJG »J 8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 …ƒ¡fCG , »à«°S ƒghh , ÉjôjEG ≠fÉ«é«j , (çhÉ°S) OhQ ¿É°û¨fƒgR 717

Ú°üdG , Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH
2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

129072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG  ,  ∫ÉªYC’G IQGOEGh Ò«°ùJ , ¿ÓYEGh ájÉYO
 ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ä’Éch

 . ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T

 Ω.Ω.P ƒà°ùf õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 18423 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129337 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 √É«ŸG  ,  ájRÉZ á«fó©e √É«e ,  äÉHhô°ûŸG  ™æ°üd  äGô°†ëà°ùŸG  øe √ÒZh ÜGô°T  ,  á¡cÉØdG
 ,  Iô£≤ŸG  Üô°ûdG  √É«e ,  ájRÉZ √É«e ,  ájRÉZ á«fó©e √É«e ,  ICÉÑ©ŸG  Üô°ûdG  √É«e ,  ájRÉ¨dG
 á¡µæH √É«e , á¡µæe √É«e , á¡µæŸG á«fó©ŸG √É«ŸG , äÉæ«eÉà«`ØdÉH Ühô°ûdG AÉŸG , Ühô°ûdG AÉŸG
 √É«e , …RÉ¨dG AÉŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùe , (äÉHhô°ûe) á«fó©e √É«e , …ó«∏L AÉe , á¡cÉØdG
 , á£°ûæe √É«e , IóFÉŸG AÉe , IócGQ √É«e , ™ÑædG √É«e , IQGƒa √É«e , ájRÉZ √É«e , IQGƒa á«©«ÑW

. (äÉHhô°ûŸG) √É«ŸG

 …O ¬«Z …G Ú`ØjO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQÉ¨∏H : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQÉ¨∏H , Ú`ØjO 4800 6.È‰ .âjÎ°S »µ°ùØ«d π«°SÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

129471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.P.¢T á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸG IQÉéàd QhOÉJÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 116058 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

 RõjGôHÎfG õfƒ°Sƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ```fÉc …ô```«°S’É¡J.hG.»``H  OÉ```j’ÉH ,  â```«à°SG ∫É````jÎ°SGófG ƒ```có«°S  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 670661 - ¿EG …CG »H , óæ¡dG - ’GÒc âµjÎ°ùjO

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ

129473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

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

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh

 RõjGôHÎfG õfƒ°Sƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ````fÉc …ô```«°S’É¡J.hG.»```H OÉ```j’ÉH , â```«à°SG ∫É```jÎ°SGófG ƒ```có«°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 670661 - ¿EG …CG »H , óæ¡dG - ’GÒc âµjÎ°ùjO

2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 á«ŸÉ©dG  á«∏µdG  ó©H  øe  ,  5509  :  ºbQ  áµ°S  ,  ÚeC’G  ™eÉL  ∞∏N  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , É«LƒdƒæµàdGh á°Sóæ¡∏d

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 á«`Ø°üJ äÉeóN , áWÉ°SƒdG á°UÉNh ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , ájó≤ædG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
 , á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG ä’ÉcƒdG , ∫ÉŸG ¢SCGQ äGQÉªãà°SG , ∫ÉªYC’G
 , ∫Gƒ````eC’G ™```ªL , ∫É```ŸG ¢SCGQ äGQÉ````ªãà°SG , á«dÉŸG IQGOE’G , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG , ‹ÉŸG º««≤àdG
 IQGOEGh ≥≤°ûdG ÒLCÉJ , äGQÉ≤©dG IQGOEG , äGQÉ≤©dG Iô°SÉª°S , äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ , ∫GƒeC’G πjƒ–

 . á≤°ûdG ∫õæe

 …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd á∏ª¡dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 20778 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : 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

128197 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 . ÖJÉµŸG çÉKCG , çÉKCG , ÖJGôŸG , ÜGƒHC’G , Iô°SC’G , »°SGôµdG , Qƒ°üdG õjhGôHh , ÉjGôŸGh çÉKC’G

 QƒµjódG º«ª°üJh ∫ÉªYC’ QƒjÎfG - ¿O ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , »à«°S ø°U ™ª› , á«YÉæ°üdG ïjƒ°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/25 : 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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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128378 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . ôZÈeÉ¡dG ôFÉ£°T

 óàª«d ∑hQ OQÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°SÒL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 QõL ,  »°SÒL …EG  …EG  1 1 »L Ò∏«g ,  âjÎ°S OÉfÓÑ°ùjEG  13-14  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
»°SÒL , IÉæ≤dG

2019/5/5 : 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

128552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH øjƒªàdG , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàØµdG , »gÉ≤ŸG
.á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG , ¥OÉæØdG

 ¬«`aÉc õjôL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 96 ≈æÑe , 536 ´QÉ°T , 70 á≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/12 : 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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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 áeÉ©dG IQÉéà∏d QBG ƒJ ΩG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , (23) Öàµe , (6) QhO , AGôgõdG ™ª› , á«ŸÉ°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/12 : 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

129307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª∏d á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T ( Iô◊G á≤£æŸG ) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , Iô◊G á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 Ω.Ω.¢T ( Iô◊G á≤£æŸG ) á«FGhódG äÉYÉæ°ü∏d ¢ùµ∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  , QÉØX á¶aÉfi  , ádÓ°U , Iô◊G á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , á«°SÉWô≤dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , äÉYƒÑ£ŸG
 ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G , øjƒ∏àdG hCG  ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG

 . ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , »bô°ûdG ´QÉ°ûdG 1 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/23 : 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
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , á«°SÉWô≤dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , äÉYƒÑ£ŸG
 ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G , øjƒ∏àdG hCG  ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG

 . ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , »bô°ûdG ´QÉ°ûdG 1 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/23 : 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

129533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , á«°SÉWô≤dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , äÉYƒÑ£ŸG
 ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G , øjƒ∏àdG hCG  ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG

 . ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 31311 ¿Gô¡¶dG , »bô°ûdG ´QÉ°ûdG 1 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/23 : 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
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 É¡°SÉ°SCG  IõgÉL äÉÑLh , ñƒÑ£e RQCG  ,  Éà°SÉÑdG á°ü∏°U , äÉ°ü∏°U , äGQÉ¡H , πHGƒJ , πHGƒJ
 ,  IóªéŸG  (…Òé«fhCG  »cÉj)  É≤Ñ°ùe áNƒÑ£e RQCG  Iôc  ,  (RQC’G  äGôc) …Òé«fhCG  ,  RôdG
 »àdG IóªéŸGh áØØéŸG ¥ÉÑWC’G , RQC’G É¡°SÉ°SCG »àdG IóªéŸGh áØØéŸG ¥ÉÑWC’G , »∏≤e RQCG
 , Iô°†ëŸG RQC’G ¥ÉÑWCG , RQC’G hCG Éà°SÉÑdG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ Ióª› äÉÑLh , Éà°SÉÑdG É¡°SÉ°SCG
 É````°†jCG π```ª°ûJh , RQC’G øe ¿ƒ````µàJ É```≤Ñ°ùe á```Ø∏¨e AGó```Z äÉÑLh , Iô°†ëŸG É```à°SÉÑdG ¥ÉÑWCG
 ≥ÑW) ÚeGQ , õdOƒædG É¡°SÉ°SCG IõgÉL äÉÑLh , õdOƒædG , äGhGô°†ÿGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 á«∏≤e äGôc èjõe , ∞FÉØd , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùeh ≥«bO , (á«fÉHÉ«dG õdOƒædG
 á«æ«°üdG QÉîÑdG ≈∏Y á«H’õdG , (»cÉjƒcÉJ) •ƒÑ£NC’G øe IÒ¨°U ™£b ™e §«∏ÿG øe

 . õÑN , Gõà«ÑdG , äÉæé©e , äÉjƒ∏M , (áNƒÑ£e , »eƒ°T)

 ¿ƒ```Ñ«f ¢SBG ≠```æjójôJ ƒ````°ùdhCG) É````°ûjÉc »```µ«°TƒHÉc ¿É```°ùjƒ°S ¿ƒ```Ñ«f  : º``````````````````````````````````°SÉH
 (…O »J ∫G , É°ûjÉc äÉ°ùjƒ°S

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc- ƒJÉæ«e , »eƒ°ûJ-1 ≈°TÉÑª«°T-»°û«f , 1-3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/27 : 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

129687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 ô```«Z äÉ```jô°û≤dG , »```◊G ô````«Z QÉëŸG , á«◊G ÒZ ∑Éª°SC’G , á`«◊G ô`«Z ájôëÑdG ä’ƒ``cCÉŸG
 , Ióª› äÉjô°ûb , óª› ∂ª°S , IóªéŸG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG , »◊G ÒZ ¿É«HhôdG , á«◊G
 , áÑ```∏©ŸG ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG äÉéàæe , ∞ØéŸG QÉëŸG , ∞ØéŸG ∂ª°ùdG , áXƒØëŸG ∑Éª°SC’G
 äÉ`````éàæe , äÉ````LÉLR »`a ICÉÑ©ŸG á````jôëÑdG ä’ƒ````cCÉŸG äÉéàæe , á```Ñ∏©ŸG ∑É``ª°SC’G äÉ````éàæe
 ∑Éª°SC’G  äÉéàæe  ,  á©æ°üŸG  ájôëÑdG  ä’ƒcCÉŸG  äÉéàæe  ,  äÉLÉLR  »`a  ICÉÑ©ŸG  ∑Éª°SC’G
 øe Ió©ŸG áª©WC’G , ∑Éª°SC’G øe áYƒæ°üŸG á«FGò¨dG äÉéàæŸG , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd Ió©ŸG
 ∂ª°ùdG áÑLh , á©æ°üŸG ∑Éª°SC’G ñôØJ , ¿ƒ©£∏°ùdG º◊ ó«∏≤J , ∂ª°ùdG ≥é°S , ∑Éª°SC’G
 , πcCÓd á◊É°U äƒjR , πcCÓd á◊É°üdG á©æ°üŸG ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd
 äGhGô°†ÿGh ¬`````cGƒØdG , äGhGô°†ÿGh á````ØØéŸG ¬cGƒØdG , äGhGô°†ÿGh áNƒÑ£ŸG ¬cGƒØdG
 ñƒÑ£ŸG  hCG  …QƒØdG  AÉ°ù◊G  ,  Iô°†ëŸG  »eÉeGOCG  ,  áØØéŸG  äGhGô°†ÿG  ó«ªŒ  ,  IóªéŸG

 . AÉ°ù◊G ™æ°üd äGô°†ëà°ùe , É≤Ñ°ùe
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ¿ƒ````Ñ«f ¢SBG ≠````æjójôJ ƒ```°ùdhCG) É````°ûjÉc »```µ«°TƒHÉc ¿É```°ùjƒ°S ¿ƒ``Ñ«f  : º``````````````````````````````````°SÉH

 (…O »J ∫G , É°ûjÉc äÉ°ùjƒ°S
¿ÉHÉ«dG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc- ƒJÉæ«e , »eƒ°ûJ-1 ≈°TÉÑª«°T-»°û«f , 1-3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : 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

129688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 É```¡°SÉ°SCG Iõ```gÉL äÉÑLh , ñƒÑ£e RQCG , É```à°SÉÑdG á```°ü∏°U , äÉ``°ü∏°U , äGQÉ¡H , πHGƒJ , πHGƒJ
 ,  IóªéŸG  (…Òé«fhCG-»cÉj) É≤Ñ°ùe áNƒÑ£e RQCG  Iôc ,  (RQC’G  äGôc) …Òé«fhCG  ,  RôdG
 »àdG IóªéŸGh áØØéŸG ¥ÉÑWC’G , RQC’G É¡°SÉ°SCG »àdG IóªéŸGh áØØéŸG ¥ÉÑWC’G , »∏≤e RQCG
 , Iô°†ëŸG RQC’G ¥ÉÑWCG , RQC’G hCG Éà°SÉÑdG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ Ióª› äÉÑLh , Éà°SÉÑdG É¡°SÉ°SCG
 É````°†jCG π````ª°ûJh , RQC’G øe ¿ƒµàJ É≤Ñ°ùe á````Ø∏¨e AGóZ äÉ````ÑLh , Iô°†ëŸG É````à°SÉÑdG ¥É```ÑWCG
 ≥ÑW) ÚeGQ , õdOƒædG É¡°SÉ°SCG IõgÉL äÉÑLh , õdOƒædG , äGhGô°†ÿGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 á«∏≤e äGôc èjõe , ∞FÉØd , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùeh ≥«bO , (á«fÉHÉ«dG õdOƒædG
 á«æ«°üdG QÉîÑdG ≈∏Y á«H’õdG , (»cÉjƒcÉJ) •ƒÑ£NC’G øe IÒ¨°U ™£b ™e §«∏ÿG øe

 . õÑN , Gõà«ÑdG , äÉæé©e , äÉjƒ∏M , (áNƒÑ£e , »eƒ°T)

 ¿ƒ`````Ñ«f ¢SBG ≠`````æjójôJ ƒ```°ùdhCG) É```°ûjÉc »````µ«°TƒHÉc ¿É``°ùjƒ°S ¿ƒ```Ñ«f  : º``````````````````````````````````°SÉH
 (…O »J ∫G , É°ûjÉc äÉ°ùjƒ°S

¿ÉHÉ«dG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc- ƒJÉæ«e , »eƒ°ûJ-1 ≈°TÉÑª«°T-»°û«f , 1-3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/27 : 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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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 êÓ©d ájhOCG , ¿PC’G ÚæW êÓ©d ¢UGôbCG , ¿É«ã¨dG ó°V á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh ájhOC’G

 . Òæ«e áeRÓàe

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  31699 »cƒdhCG  …O.ófG.≠«dƒH 1 ,  õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , (GQÉaÉf )»cƒdhCG

2019/7/2 : 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

130138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 . ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 . á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh ‹ÉŸG π«∏ëàdGh äÉeƒ∏©ŸGh á«dÉŸG QÉÑNC’G Ëó≤J

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

130140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 »```fƒjõØ∏àdG å```ÑdG , »````YGPE’Gh »```fƒjõØ∏àdG å```ÑdG á£fi , AÉ``ÑfC’G ä’É```ch äÉeóN º`jó≤J
 . áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

alamat49.indd   22 8/6/19   9:02 AM

-99-



(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á``≤∏©àŸG AGQB’Gh á``«MÉààa’G ä’É```≤ŸGh QÉ``ÑNC’G º``°†j âfÎfE’G á``µÑ°T ≈```∏Y ™```bƒe ô```«`aƒJ
 ≈∏Y ÖjQóàdG ∫É``› »`a â```fÎfE’G ≈∏Y QÉ```ÑNC’Gh äÉ```eƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á```jQÉ÷G çGó``MC’ÉH

 . äÉjQhódGh äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

130142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 . ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 . á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh ‹ÉŸG π«∏ëàdGh äÉeƒ∏©ŸGh á«dÉŸG QÉÑNC’G Ëó≤J

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

130144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 »````fƒjõØ∏àdG å``ÑdG , »```YGPE’Gh »```fƒjõØ∏àdG åÑdG á```£fi , AÉ```ÑfC’G ä’É``ch äÉ``eóN º``jó≤J
 . áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á````≤∏©àŸG AGQB’Gh á`````«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉ```ÑNC’G º```°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™``bƒe ô``«`aƒJ
 ≈∏Y ÖjQóàdG ∫É```› »```a âfÎfE’G ≈∏Y QÉ```ÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ÷G çGóMC’ÉH

 . äÉjQhódGh äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

130146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 »```fƒjõØ∏àdG å```ÑdG , »````YGPE’Gh »```fƒjõØ∏àdG åÑdG á£fi , AÉ```ÑfC’G ä’Éch äÉ```eóN º````jó≤J
 . áMƒàØŸGh IôØ°ûŸG IÉæ≤dG ÈY »YGPE’Gh

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á```≤∏©àŸG AGQB’Gh á```«MÉààa’G ä’É≤ŸGh QÉÑNC’G º°†j â```fÎfE’G áµÑ°T ≈````∏Y ™````bƒe Ò`aƒJ
 ≈∏Y  ÖjQóàdG  ∫É›  »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ájQÉ÷G  çGóMC’ÉH

 . äÉjQhódGh äÓéŸGh ∞ë°üdG ô°ûf , ∞«XƒàdG

 ájQÉéàdG ájQÉªãà°S’G ΩÉbQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 61451 ¢VÉjôdG , º`∏©dG É````«∏©dG ´QÉ```°T , É```«∏©dG »```M , 2384 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

130190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi  äGhGô°†Nh  ¬cGƒa  ,  Ωƒ◊  äÉ°UÓN  ,  ó«°üdG  Ωƒ◊h  øLGhOh  ∑Éª°SCG  Ωƒ◊
 äƒjR  ,  ¿ÉÑdCG  äÉéàæeh  Ö«∏Mh  ¢†«H  ,  äÉ«Hôeh  ΩÓg  ,  áNƒÑ£eh  áØØ›h  Ióª›h

 . πcCÓd á◊É°U ¿ƒgOh

 Ω.Ω.P á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d Éfó∏H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , ÉjGƒ◊G ΩCG , ∫Éª°ûdG ≥jôW 44 êôfl : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat49.indd   26 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
 ,  ΩÉ©W äÉfGõN , Êó©e çÉKCG  ,  êGQOCG  äGP äÉfGõN , ∞WÉ©e äÉbÓY , çÉKCG  ,  OQƒH ójÉ°S
 , ïÑ£ª∏d ¢ü°üfl çÉKCG , (áÄaóŸG ∫ƒM ™°VƒJ) QÉf õLGƒM , áÄÑ©à∏d ∂«à°SÓÑdG øe á«YhCG
 ÒZ ΩRGƒd , á```«FGò¨dG OGƒ```ª∏d ∂```«à°SÓÑdG øe ±QÉ```NR , ¢Vô``Y äÉ```Mƒd , á``«fó©e ä’hÉ``W
 äÉfGõN , äÉfGõN , ÉjGôe , ä’hÉW , á«∏NGódG òaGƒæ∏d á«°ù«æ«`ØdG ôFÉà°ùdG , çÉKCÓd á«fó©e

 . ä’hÉW á«£ZCG , ¢VôY

 …O »J ∫CG , ƒc âæÁƒ∏ØjO âæª°ù«`ØfG »‚ƒL øgõæ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , âµjÎ°ùjO Éæ«Jƒa , OhhQ „ƒgƒa , RÓH ójôJ ódQh , ¬jCG ∑ƒ∏H , 1704 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , »°ùæ«`ahôH „hó‚GƒL , »à«°S øgõæjÉ°T

2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º``````````°SG

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

104874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 πeGƒ©d IƒZôch ™aódG Oƒbhh ójÈà∏d πFGƒ°ùc Ωóîà°ùJ Qƒ∏ØdÉH á©Ñ°ûe äÉfƒHôchQó«g
 . á«FÉ«ª«µdG OGƒŸGh ≥FGô◊G AÉØWEGh ïØædG

 óàª«d ±G QBG ¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ÉjôjG  âæ«ª«dƒØjO ∂æLQóØ°S ,  ¢ùµ∏Ñeƒc ∫É«°TÒeƒc 8 - »°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 110016 - »¡dOƒ«f

2016/9/27 : 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

alamat23.indd   1 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 ∂dòch  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  »ª∏©dG  åëÑdGh  áYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG
 ÒZ ∂«à°SÓH , á÷É©e ÒZ á«YÉæ£°UG äÉéæJGQ , äÉHÉ¨dG áYGQRh áæà°ùÑdGh áYGQõdG »`a
 á«FÉ«ª«c OGƒe , ¿OÉ©ŸG ΩÉ◊h »`Ø°S äGô°†ëà°ùe , ¿GÒædG OÉªNEG äÉÑcôe , Ióª°SCG , èdÉ©e

 . áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , áZÉHO OGƒe , á«FGò¨dG OGƒŸG ßØ◊

 óàª«d ±G QBG ¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 QƒjÉe , ÉjÒdÉL ±G ∫G …O GP , Qƒ∏a óæµ°S , 237& 236.È‰ âfƒj : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 -»¡dO ,  Ï°ùcG iG ¢SÉa QÉ¡«`a QƒjÉe ,  OhQ ¢ùµæ«d Gójƒf ,  ¢ù«∏H

óæ¡dG , 091110
2017/11/30 : 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

114869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 ∂dòch  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  »ª∏©dG  åëÑdGh  áYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG
 ÒZ ∂«à°SÓH , á÷É©e ÒZ á«YÉæ£°UG äÉéæJGQ , äÉHÉ¨dG áYGQRh áæà°ùÑdGh áYGQõdG »`a
 á«FÉ«ª«c OGƒe , ¿OÉ©ŸG ΩÉ◊h »≤°S äGô°†ëà°ùe , ¿GÒædG OÉªNEG äÉÑcôe , Ióª°SCG , èdÉ©e

. áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG ≥°ü∏dG OGƒe , áZÉHO OGƒe , á«FGò¨dG OGƒŸG ßØ◊

 óàª«d ±G QBG ¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¢ù«∏H QƒjÉe ÉjÒdÉL ±G ∫G …O GP Qƒ∏a óæµ°S 237& 236.È‰ âfƒj : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG 091110 »¡dO Ï°ùcG …CG ¢SÉa QÉ¡«`a QƒjÉe OhQ ¢ùµæ«d Gójƒf

2017/11/30 : 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

alamat23.indd   2 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129041 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
 OGƒŸG  ,  π≤æ∏d  á∏HÉ≤dG  á«fó©ŸG  á«æHC’G  ,  á«fó©ŸG  AÉæÑdG  OGƒe ,  É¡£FÓNh á©FÉ°ûdG  ¿OÉ©ŸG
 ¿OÉ©e  øe  áYƒæ°üŸG  á«FÉHô¡µdG  ÒZ  ∑Ó°SC’Gh  äÓHÉµdG  ,  ájójó◊G  ∂µ°ù∏d  á«fó©ŸG
 ,  á«fó©ŸG  äGhOôÿG  øe  IÒ¨°üdG  ±Éæ°UC’G  ,  ájójó◊G  ™FÉ°†ÑdGh  ójó◊G  ,  á©FÉ°T
 IOQGƒdG ÒZ á©FÉ°T ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdG , øFGõÿG , á«fó©ŸG Ò°SGƒŸGh Ö«HÉfC’G

 . ΩÉÿG ¿OÉ©ŸG , iôNCG äÉÄa øª°V

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

 ,  IóFÉŸG  ≈∏Y  á∏ª©à°ùŸG  ™£≤dG  äGhOCG  ,  (ó«dÉH  Ωóîà°ùJ  »àdG)  ájhó«dG  äGhOC’Gh  Oó©dG
 . ábÓ◊G äGôØ°T

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   3 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 , ájƒ¡àdGh , ∞«`ØéàdGh , ójÈàdGh , ïÑ£dGh , QÉîÑdG ó«dƒJh , áÄaóàdGh , IAÉ°VE’G Iõ¡LCG

. á«ë°üdG äÉjÉ¨∏dh √É«ŸÉH ójhõà∏dh

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

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

 . (äÉª°SGôdG)

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   4 8/7/19   8:52 AM

-107-



(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129045 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 , (É¡H IÓ£e hCG á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe â°ù«d) ïHÉ£ŸÉH á°UÉÿG hCG á«dõ`æŸG á«YhC’Gh äGhOC’G
 »àdG ±Éæ°UC’G , »°TGôØdG ™æ°U OGƒe , (øjƒ∏àdG »°TGôa GóY) »°TGôØdG , èæØ°SE’Gh •É°ûeC’G
 GóY) ∫ƒ¨°ûŸG ∞°üf hCG ∫ƒ¨°ûŸG ÒZ êÉLõdG , P’ƒØdG ±ƒ°U , ∞«¶æJ ¢VGôZC’ Ωóîà°ùJ
 ÊGhC’Gh (Ú∏°SQƒH) »æ«°üdG ±õÿG , á«LÉLõdG ÊGhC’G , (AÉæÑdG »`a Ωóîà°ùŸG êÉLõdG

. (21 áÄa) iôNCG äÉÄa øª°V IOQGƒdG ÒZ ájQÉîØdG

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
. á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   5 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ö«cÎdG äÉeóN , í«∏°üàdG , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 . OGƒŸG êÓY

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   6 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á£°ûfC’G äÉeóN , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG

. á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á∏°üàŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’G äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 äÉeóÿG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôHh  Iõ¡LCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  á«YÉæ°üdG  çÉëHC’Gh

 . á«fƒfÉ≤dG

 Ω.Ω.¢T õY ójóM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Ü/129  ºbQ  á©£b  á©HGôdG  á«YÉæ°üdG  á≤£æŸG  äGOÉ°ùdG  áæjóe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô°üe , á«`aƒæŸG

2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   7 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129683 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 äÉÑ∏£àe , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«∏Œ OGƒe , áYƒÑ£ŸG OGƒŸG , ¿ƒJôµdGh ¥QƒdG
 äGhOC’G , á«dõæŸG hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd á≤°U’ OGƒe , çÉKC’G AÉæãà°SÉH , ÖàµŸGh á«°SÉWô≤dG
 á«µ«à°SÓH ìGƒdCG  ,  á«ÑjQóJh á«ª«∏©J OGƒe ,  º°Sô∏d IÉ°Tôa ,  ÚfÉæØdÉH  á°UÉÿG ΩRGƒ∏dGh

. áYÉÑ£dG ÖdGƒb , äÉ©HÉ£dG ´ƒf , ∞«∏¨àdGh ∞«∏¨à∏d ¢SÉ«cCGh ΩÓaCGh

 Ω Ω P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 ¢ù«°ù«`aÒ°S èæjÎ«c ±hG º«fƒfG »à«°Sƒ°S õjOhƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉfƒj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ≈H 14 ºbQ ájÉæH , "¢ùdhõ«æ«`a ¢ùjQƒ«ãØ«∏jG" ≈dhódG Éæ«KCG QÉ£e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿Éfƒ«dG , ∂«JG , ÉJÉÑ°S 19019

2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   8 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 õ¨æjódƒg ófG ≠æjÎjÉc âæªà°ùØfG ±hG º«fƒfG »à«°Sƒ°S ÉjÒà°SÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉfƒj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ≈H 14 ºbQ ájÉæH "¢ùdhõ«æ«`a ¢ùjQƒ«ãØ«∏jG"  ≈dhódG Éæ«KCG  QÉ£e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿Éfƒ«dG , ∂«JG , ÉJÉÑ°S 19019

2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. 5 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG ΩódG §¨°V ´ÉØJQG êÓYh ≈∏Y Iô£«°ù∏d ájƒªØdG äÉLÓ©dG

 ájEG ájEG »L »c ∑Òe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äÉà°ûeQGO 64293 , 250 á°SGÎ°TôJQƒØµfGôa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   9 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 âfÎfE’G ÈY , øjôNBÓd ∫Éãàe’Gh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ∫É› »`a äÉª«∏©àdGh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 äÉeóÿG , º«∏©àdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG , øjôNBÓd ∫Éãàe’Gh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ∫É› »`a ÖjQóàdG
 ÈY  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  Ò`aƒJ  º«∏©àdG  äÉeóN  ,  (º«∏©àdG)  äÉeƒ∏©ŸG  ,  á«ª«∏©àdG
 ¢TQh , âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdE’G äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf , (π«ªëà∏d á∏HÉb ÒZ) âfÎfE’G

 . (ÖjQóJ) (AGôLEGh º«¶æJ) πªY

 »LƒdƒæµJ ófG ¢ùæjÉ°S ±hG »à°S ôØ«fƒj ¬`∏dGóÑY ≠æ«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »``````LƒdƒæµJ ó`````fG ¢ù`````æjÉ°S ±hG »````à°S ô````Ø«fƒj ¬```∏dGóÑY ≠æc 4700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ∫GƒK 690 - 23955

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . äÉæ«eÉà«`ØdGh , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«FGò¨dG äÓªµŸG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 óàŸ ÉjófG »`aƒfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ∑QÉH ¢ù«fõ«H »J & ∫G , »H -117 ºbQ ¢SG »J »°S , ¢ShÉg »`aƒfÉ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGQÉgÉe 400072 …ÉÑ‡ , …GƒH , OhQ QÉ¡«`a »cÉ°S

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   10 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. …ôHÉa ¢Vôe êÓ©d áeRÓdG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 ø°ûjôHhQƒc ËG õæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 02142 ¬jCG ΩG.êójÈeÉc , âjÎ°S »æ«H 50 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

. 1 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG IQGô◊G π≤f πFGƒ°S

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

 äÉj’ƒdG  ,  75039 ¢SÉ°ùµ«J  èæ«`aQG  OQÉØ«dƒH  ¢SÉæ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgÉcô°Th ÉHÉ°S : π`````````«cƒdG º``````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat23.indd   11 8/7/19   8:52 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   128630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 »YÉæ°üdG ´É£≤dG §HQ ∫ÉªYC’G OGhQh øjôµàÑŸGh ÚãMÉÑ∏d √õØfih áæ°VÉM á``Ä«H Ò`aƒJ
 äÉéàæª∏d …QÉéàdG ≥jƒ°ùàdG ºYO IôµàÑe É«LƒdƒæµJ äÉéàæe Ëó≤àd á«ª∏©dG çÉëHC’ÉH
 á«ŸÉ©dG  äÉcô°ûdG  iÈµd ´hôa ¿É°†àM’ IQƒ£àe ≥aGôe Ò`aƒJ Ió``YGƒdG  á```«LƒdƒæµàdG

. QÉµàH’G ºYóJ »àdG çÉëHC’G õcGôeh
 

  øFGóe - á«YÉæ°üdG ≥WÉæª∏d áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

   129508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«≤«°SƒŸG ¿ƒæØdG QGO , á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G QGO
  

  §≤°ùe á«fÉ£∏°ùdG GôHhC’G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 35 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

���������.indd   1 8/8/19   9:49 AM
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(1305) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 126709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áYƒæàe AÉæH OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d è«∏ÿG ô°ùL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 alamat54.indd   28 8/7/19   1:41 PM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

�إعــــــالن

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55244
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/10/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ريتيل رويالتي كومباين
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55245
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 890 فـي 2009/7/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ريتيل رويالتي كومباين
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55246

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

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

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

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ريتيل رويالتي كومباين

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55247

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

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

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

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ريتيل رويالتي كومباين

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 118451

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/8/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1245 فـي 2018/2/27م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : القمر الأبي�ص �ص.م.م

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : جرجا�ص الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 939 ر.ب : 131

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 27945

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 777 فـي 2004/10/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سربجنوول انك

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�سنع تاول للمراتب واملفرو�سات

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 28958 ال�سارقة 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : الإمارات العربية املتحدة 

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/8/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 27946

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/1/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 777 فـي 2004/10/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سربجنوول انك

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�سنع تاول للمراتب واملفرو�سات

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 28958 ال�سارقة 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : الإمارات العربية املتحدة 

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/8/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1171368

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : )2019/30جريدة الوايبو( فـي 2019/7/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فابليتيك�ص ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1171368

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : )2019/30جريدة الوايبو( فـي 2019/7/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فابليتيك�ص ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/7/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/8/4م
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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 : 124895
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1287 فـي 2019/3/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : م�ساريع خط دار�س للتجارة �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : م�ساريع لوؤلوؤة ال�سوادر

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1955 ر.ب : 611

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/25م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71563
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1033 فـي 2013/11/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سرتيد�س فارما اأنك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سرتايدز جلوبال كون�سيومري هيلثكري ليمتيد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونيت 4 ، ميرتو �سنرت ، تولبيتز لني واتفورد ، هريتفورد�ساير ، 

اململكة املتحدة ، دبليو دي 18 9 ا�س ا�س
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 119606

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1262 فـي 2018/9/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف ايرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيب�سيكو انرتنا�سنول بي تي ايه ملتد

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

# 05 - 01 �سينغابور  الــفا �سنرت   ، �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 99 �ســارع بوكيـــت تيمـــاه 

2299835 ، �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 121849

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/2/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1268 فـي 2018/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ كومبني اوف ايرلندا

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بيب�سيكو انرتنا�سنول بي تي ايه ملتد

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

�سينغابور   01  -05 # �سنرت  الــفا   ، تيمـــاه  بوكيـــت  �ســارع   99 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

2299835 ، �سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 6309

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/2/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساربر امييج هولدينغز ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ثري�سيك�ستي براندز غروب ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 15 كا�سينغ ، ايرفـني ، �سي ايه 92618 ، الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/10/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48180

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 868 فـي 2008/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 48181

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 868 فـي 2008/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 113309

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1216 فـي 2017/10/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 113308

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1216 فـي 2017/10/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 110530

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1205 فـي 2017/8/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 110531

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1205 فـي 2017/8/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 92451

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/1/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1114 فـي 2015/9/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 92455

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1118 فـي 2015/10/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 92454

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1118 فـي 2015/10/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 92453

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/1/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1115 فـي 2015/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 7/30/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 12485

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 739 فـي 2003/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 28572

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/4/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 780 فـي 2004/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7989

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 698 فـي 2001/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دوك�س ا�س.اية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فران�س بورتلي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : زد اأي دي لو�سبار�س ، 29150 �ساتولين ، فرن�سا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/2/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36761

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سبرييج فارما اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالديرما اأ�س.اأ

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوجر�سرتا�سه 8 ، �سي ات�س- 6330 ت�سام ، �سوي�سرا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/1/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36762

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سبرييج فارما اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالديرما اأ�س.اأ

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوجر�سرتا�سه 8 ، �سي ات�س- 6330 ت�سام ، �سوي�سرا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/1/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 7/28/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36270

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سبرييج فارما اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالديرما اأ�س.اأ

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوجر�سرتا�سه 8 ، �سي ات�س- 6330 ت�سام ، �سوي�سرا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/1/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 88055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/10/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1105 فـي 2015/7/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سبرييج فارما اأ جي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جالديرما اأ�س.اأ

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سوجر�سرتا�سه 8 ، �سي ات�س- 6330 ت�سام ، �سوي�سرا

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/1/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/7/28م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�ستني املذكورتني اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2019/9/30 2019/8/29
)3000 ر.ع(

ثالثة اآالف  
ريال عماين

ال�سركات املتخ�س�سـة
 فـي االأعمال املدنية 

وامل�سجلـة لدى 
جملـ�س املناق�سـات 

بالدرجة املمتازة

م�سروع اإن�سـاء �سد 
للحمايـة من خماطـر 
الفي�سانـات على وادي 

عدونـب )اأ1ب(
 بوالية �ساللة 
مبحافظة ظفار 

2019/21

2019/9/30 2019/8/29
)3000 ر.ع(

ثالثة اآالف  
ريال عماين

ال�سركـات املتخ�س�سـة 
فـي االأعمـال املدنية 

وامل�سجلــة لـدى 
جملــ�س املناق�ســـــات 

بالدرجـة املمتـــازة

م�سروع اإن�ساء �ســد 
للحمايــة من خماطر 
الفي�سانات علـى وادي

 اأنعــار واحلمايـة 
اجلانبيـة مبيناء 

�ساللة مبحافظة ظفار

2019/22

�إ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  و�ملو��سفــــــــات  �ل�ســـروط  م�ستنـــــــد�ت  علـــــى  ميكــــن �حل�ســــول 
علــــــى املوقــــع �لإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( , حتـــى التاريـــخ 
�ملذكــــور باجلــــدول �أعـــاله ، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�ستنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين 

باملوقع .
على جميــع �ل�سركــات �أن ترفـــق مع عطاء�تهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
�أو �سيــك م�ســـدق عليـــه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �ل�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة 
�لعطاء معنونا با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س �ملناق�ســـات و�ســـاري �ملفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 
من تاريـــــخ تقديـــــم �لعطاء�ت ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر 
فيـه ، على �أن يتـــم و�سع �أ�سل �ل�سمان �مل�سرفـي فـي �سندوق �ملناق�ســات مببنــى �ملجلــ�س 

باخلوير قبل �ملوعد �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت .
يجب تقديــم �لعطاء�ت عن طريق خدمة �إ�سناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبل 
ال�ساعة �لعا�سرة من �سباح �ليوم �ملحدد لتقديــم �لعطـــاء�ت ، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�سباب �لتاأخري . 
�أو �ملوؤ�س�ســات �لتي ي�ستمــل عطاوؤها علــى �أكرب  �ستعطى �لأف�سليــة فـي �لإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية . 
جمل�س �ملناق�سات غري مقيد بقبول �أقل �أو �أي عطاء �آخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�سليمان بن مو�سى بن حمد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات نزوى للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
نــزوى  �سركــــة خدمات  يقــــوم بت�سفـيـــة  اأنـه  الكنــدي  �سليمـــان بن مو�ســـى بن حمــد  يعلـن 
للتجــارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5052106 ، 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/25م  املوؤرخ  ال�سركـــاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى  - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99368525
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

بدر بن �سالم بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سط املدينة املتكاملة - ت�سامنية
يعلـن بدر بن �سالم بن �سامل العامري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة و�سط املدينة املتكاملة - 
، وللم�سفـي وحده  الـتجـاري بالرقـم 1161991  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلــة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
والية اإزكي  - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 208 ر.ب : 614
هاتـف رقــم : 95954441

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمود بن حمد بن �سعود ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخلة الع�سرية - ت�سامنية
يعلـن حمـــود بن حمـــد بن �سعــــود ال�سيابـــي اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركة النخلـــة الع�سريــــة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1117699 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/26م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي :
والية �سمائل  - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99205468
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

اأمين بن �سليمان بن حممد الدغي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخر املتكاملة �ص.م.م
املتكاملة  الفخر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الدغي�سي  بن حممد  �سليمان  بن  اأمين  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1141071 ،  وفقا التفاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/26م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي :
والية �سمائل  - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95950070
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عي�سى بن نا�سر بن علي احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سماء الالمعة احلديثة �ص.م.م
يعلــن عي�ســـى بن نا�ســـر بن علـــي احل�سنـــي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركــــــة ال�سمـــاء الالمعـــــة 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1109797 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/7م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة العامرات - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 491 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 92455054

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

من�سور بن علي بن عيد اخلاطر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالأنابيب واخلدمات املحدودة �ص.م.م
يعلـن من�ســـور بن علــي بن عيـــد اخلاطـــر اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة ال�سركـــــة العربيـــة لالأنابيـب 
واخلدمات املحدودة �ش.م.م  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1301092 ، 
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2019/1/21م  املوؤرخ  ال�سركـــاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 4183 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 00966505902009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سلطان بن حممد بن �سليم الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهور لالإنارة - ت�سامنية
 - لالإنارة  امل�سهور  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الناعبي  �سليم  بن  بن حممد  �سلطان  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1127411 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2019/7/11م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم : 99469649

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

مو�سى بن �سليم بن اإبراهيم اأبو �سيخة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق بوابة م�سقط لال�ستثمار �ص.م.م
يعلـن مو�سى بن �سليم بن اإبراهيم اأبو �سيخة اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــــة اآفاق بوابة م�سقط 
لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1307405 ، وفقا التفاق 
ال�سركــــــاء املـــوؤرخ 2019/7/7م ، وللم�سفـــي وحــــده حــــق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـية اأمــــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 1324 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99899792

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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جا�سم بن ن�سيب بن �سغري ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة االأنظار للتعمري �ص.م.م
يعلـن جا�سم بن ن�سيــب بن �سغيــر ال�سعــدي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركـــــــة روعـــة االأنظـــــار 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1068420 ، وللم�سفـــي  ، وامل�سجلـة لدى  للتعمري �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخل�سراء - والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 368 ر.ب : 315
هاتـف رقــم : 99444402

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

اإبراهيم بن �سلطان بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباقة املا�سية للتجارة �ص.م.م
يعلـن اإبراهيــم بن �سلطــان بن �سيــــف احلو�سني اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الباقـــة املا�سيـــــة 
وللم�سفـي   ، بالرقـم 1028717  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 االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 1414 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99424211

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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طارق بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيم العاملية احلديثة �ص.م.م
الو�سيـــم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـــوم  اأنـه  الزدجالــي  �سالـــح  بن  عبدالر�ســـول  بن  طارق  يعلـن 
العاملية احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1242505 ، وفقا 
التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2019/7/29م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 634 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 95088289

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد املميزة للخدمات �ص.م.م

يعلـن طارق بن عبدالر�سول بن �سالح الزدجايل اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الرائد املميزة 
للخدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1196833 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، 2019/7/29م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 634 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 95088289

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر املدينة اجلديدة �ص.م.م

يعلـن طـــارق بن عبدالر�ســـول بن �سالـــح الزدجالــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سقــر املدينــة 
اجلديدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1151490 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، 2019/7/29م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
واليـة العامرات - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 634 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 95088289

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

م�سعود بن نا�سر التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرة لالإمناء والتعمري �ص.م.م
يعلـن م�سعود بن نا�سر التوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة احلرة لالإمناء والتعمري �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لدى اأمانـــة ال�ســجــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1085126 ، 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 :
هاتـف رقــم : 98929992

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خمي�ص بن حمد اخل�سيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ص اخل�سيبي واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلـن خميـــ�ش بن حمــد اخل�سيبــي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركـــة خميـ�ش اخل�سيبــي واأوالده 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1652370 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 2661 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99849799

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القارن �ص.م.م

يعلــن خميــ�ش بن حمـــد اخل�سيبـي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة القــــارن �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1782495 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي :
واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط

�ص.ب : 2661 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99849799

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن مبارك بن علي العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الذهبي املتحدة �ص.م.م
يعلـن علي بن مبارك بن علــي العرميــي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركـــة احلجر الذهبي املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1057554 ، 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 : 247 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 24562628
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتقدمة للمقاوالت �ص.م.م

يعلـن علي بن مبارك بن علـــي العرميي اأنـه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة املتقدمـــة للمقــــاوالت 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1028216 ، 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 .
�ص.ب : 125 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99426196
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خيوط احلرير املتحدة �ش.م.م

يعلـن علي بن مبارك بن علي العرميــي اأنـه يقـوم بت�شفـيــة �شركـــة خيــوط احلريــر املتحـــدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1003713 ، 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 : 285 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 99374977
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

ح�سن بن غالم بن ع�سكر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تنني البحر الدويل �ص.م.م
يعلـن ح�سن بن غـــالم بن ع�سكــر اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تنيــن البحــر الدولـــي �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1318029 ، وفقا التفـــاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/7/28م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

�ص.ب : 695 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 91101882

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خليفة بن مبارك بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل الهنائي للم�ساريع �ص.م.م
يعلـن خليفة بن مبارك بن علي الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة في�سل الهنائي للم�ساريع 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1523376 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2018/3/14م ، 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 : 7954 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 99327755

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

خمي�ص بن �سامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ال�سقور البي�ساء احلديثة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلـن خمي�ش بن �سامل بن علي البادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سقور البي�ساء احلديثة 
للتجارة واملقــاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـم 1036707 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
واليـة �سحم - حمافـظــة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 99664439
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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معن بن حمزة بن عبداللـه الع�سفور
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخلة اخلوير �ص.م.م
يعلـن معن بن حمزة بن عبداللـه الع�سفور اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة نخلة اخلوير �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـم 1109716 ، وفقا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
2019/2/4م ، وللم�سفــي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

واليـة بو�سر - حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم : 99450018

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

اأحمد بن خليفة بن حميد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث الغيزين للتجارة - تو�سية
يعلـن اأحمد بن خليفة بن حميد احلو�سني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة تراث الغيزين للتجارة - 
، وللم�سفــي وحــده  الـتجـــاري بالرقـم 1307776  ال�سجــــل  اأمانـة  ، وامل�سجلــة لدى  تو�سية 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
واليـة اخلابورة - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ص.ب : 400 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99234528

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

-145-



اجلريدة الر�سمية العدد )1305(

علي بن ح�سن بن �سامل الذهلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الذهلي للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن علـــي بن ح�ســن بن �سالــم الذهلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة اأبنــاء الذهلــي للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـم 3208001 ، وللم�سفــي 
وحــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمـــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
واليـة �سنا�ص - حمافـظــة �سمال الباطنة

�ص.ب : 324 ر.ب : 324
هاتـف رقــم : 95759299

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

يعقوب بن حمدان بن مرهون احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زمردة الكامل والوافـي للتجارة �ص.م.م
يعلـن يعقـوب بن حمــدان بن مرهــون احلامتــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة زمــردة الكامــــل 
 ، الـتجـــاري بالرقــــم 1248597  ال�سجــــل  اأمانـــة  ، وامل�سجلــة لدى  والوافـي للتجارة �ش.م.م 
ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفــي وحــده حـــق متثيـــل  املوؤرخ 2019/3/23م  ال�سركـــاء  وفقا التفاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   ، الغـيــر  اأمـــام  الت�سفـيـــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
واليـة �سنك - حمافـظــة الظاهرة

هاتـف رقــم : 99270366
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املخمل امللكي �ش.م.م
يعلـن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�ســـارات القانونيـــة ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة 
املخمل امللكي �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1173788 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

حارث بن اأحمد بن حارث احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حارث احلارثي و�شريكه - ت�شامنية
يعلن حارث بن اأحمد بن حارث احلارثي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة حـــارث احلارثي و�سريكه - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1179582 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اأحمد بن �شيف بن �شعود الفرقاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد الفرقاين وهالل النعماين للتجارة - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن �سيف بن �سعود الفرقاين ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـــة اأحمــد الفرقانــي وهــالل 
النعماين للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 5100992 ، 

امل�شفــيعــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإبراهيم بن عبداللـه بن علي العبديل 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء البيا�ش - ت�شامنية
يعلــن اإبراهيـــم بن عبداللـــه بن علي العبديل ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركــة اأ�ســواء البيــــا�ش - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1105999 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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حممد بن �شليمان بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الينابيع املتحدة للتجارة والنقل - ت�شامنية
املتحـــدة  الينابيــع  امل�سفي ل�سركة  الكلباين ب�سفـته  �سليمان بن عبداللـه  يعلن حممد بن 
للتجارة والنقل - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقم 1028600 ، 

امل�شفــيعــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اأحمد بن نا�شر بن م�شبح ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بداية �شمائل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن نا�سر بن م�سبح ال�سيابي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة بدايـــة �سمائــل للتجــارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1238549 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

�شيف بن حمد بن �شعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحاري جفار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سيــف بن حمــد بن �سعيد الدرعي ب�سفـتــــه امل�سفي ل�سركة �سحاري جفـــار للتجـــارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1069931 ، عــن انتهاء 

امل�شفــياأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

وليد بن �شعيد بن م�شلم العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحائب مزون للتجارة - ت�شامنية
يعلن وليد بن �سعيد بن م�سلم العامري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سحائب مزون للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1108312 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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�شعيد بن خمي�ش بن �شامل الرا�شبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مكتبة القد�ش - تو�شية
يعلن �سعيد بن خمي�ش بن �سامل الرا�سبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مكتبة القد�ش - تو�سية ، 
وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 4044070 ، عــن انتهاء اأعمــال الت�سفيـــــة 

امل�شفــيوزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعيد بن خمي�ش بن �شامل الرا�شبي و�شريكه للتجارة - تو�شية
يعلن �سعيد بن خمي�ش بن �سامل الرا�سبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سعيد بن خمي�ش بن �سامل 
الرا�سبي و�سريكه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 

امل�شفــي4044061 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

�شامل بن عبداللـه بن حممد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد ال�شباخ للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن حممد احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأجماد ال�سباخ للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1019342 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي ال�شباخ للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن �سامل بن عبداللـه بن حممد احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة روابي ال�سباخ للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1038316 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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�شعيد بن عبداللـه بن حممد احلارثي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد وبدر احلارثي للتجارة - ت�شامنية
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن حممد احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة �سعيــد وبــدر احلارثي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 6070175 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

حبيب بن حمود بن حممد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلبيب ال�شامل - تو�شية
يعلن حبيب بن حمـــود بن حممد الرحبـــي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة احلبيـــــب ال�سامــــل - 
تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1223374 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأجماد العاملية �ش.م.م

يعلــن حبيــب بن حمـــود بن حممــــد الرحبــــي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركـــة االأجمــــاد العامليـــــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1027632 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

يعقوب بن عبداللـه بن حممد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هيني�شي و�شركائه �ش.م.م
ل�سركة هيني�سي و�سركائه  امل�سفي  العوفـي ب�سفــــته  يعلن يعقوب بن عبداللـه بن حممد 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1095080 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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عبدالعزيز بن اأحمد بن �شلطان النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تغريد للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن اأحمد بن �سلطان النبهاين ب�سفـته امل�سفي ل�سركة تغريد للم�ساريع 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1082258 ، عــن انتهـــــاء 

امل�شفــياأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اأ�شعد بن عبداللـه بن اأحمد املقيمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لواء امل�شتقبل للتجارة �ش.م.م
يعلن اأ�سعــد بن عبداللـه بن اأحمد املقيمــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة لــواء امل�ستقبـــل للتجـــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1053338 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

 اأحمد بن حممد بن حم�شن �شواخرون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهم الديرة احلديثة للتجارة - ت�شامنية 
يعلن اأحمد بن حممد بن حم�سن �سواخرون ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سهم الديرة احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1152193 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإدري�ش بن حمدان بن �شامل املعمري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قوافل املحيول للتجارة - ت�شامنية
يعلن اإدري�ش بن حمدان بن �سامل املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة قوافل املحيول للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــــم 1006138 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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اأحمد بن �شهيل بن اأحمد احل�شري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شاد لالأعالف �ش.م.م
يعلــن اأحمــد بن �سهيل بن اأحمد احل�سري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة احل�ســاد لالأعـــالف 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 2146347 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�شفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دواجن �شحنوت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سهيل بن اأحمد احل�سري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة دواجن �سحنوت �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 2175185 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة 

امل�شفــيوزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اال�شتق�شاء العميق املتحدة �ش.م.م 

يعلــن اأحمــد بن �سهيــل بن اأحمــد احل�ســـري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــة اال�ستق�ســاء العميــق 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 2195925 ، عــن انتهـــــاء 

امل�شفــياأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

نا�شر بن ماجد بن نا�شر املقر�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نا�شر املقر�شي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية
يعلن نا�سر بن ماجد بن نا�سر املقر�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة نا�سر املقر�سي و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1011940 ، عــن 

امل�شفــيانتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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�سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفكار املتكاملة للتجارة - تو�سية
يعلن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الأفكار املتكاملة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1062214 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

امل�سفــيالت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفق الوجاجة للتجارة - ت�سامنيــــة

يعلن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأفق الوجاجة للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــــــل الـتجـــــــاري بالرقــــم 1053771 ، عــن انتهـــــاء 

امل�سفــياأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الوجاجة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة ربوع الوجاجة للتجــــارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانـــــــة ال�سجـــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1051116 ، عـــــن انتهـــــاء 

امل�سفــياأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي واأولده للتجارة - تو�سية
يعلن �سالــم بن حممد بن اإبراهيــم الكوي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سامل بـــن حممــد بن 
اإبراهيم الكوي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقم 

امل�سفــي3177068 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مورد امل�ستقبل للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مورد امل�ستقبل للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1048332 ، عــن انتهـــــاء اأعمــــال 

الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

حمود بن �سامل بن حميد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواهر البداية للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمود بن �سامل بن حميد ال�سعيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جواهر البداية للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــــــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــــــم 3229564 ، عــــــن انتهـــــاء 

اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن اأحمد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سهامة الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلـــن �سالـــم بن عبداللــــه بــن اأحمـــد اجلابــــري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركـــة م�ساريـــع ال�سهامــــة 
الوطنية للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 8070300 ، 

عــن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة . 
امل�سفــي
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