
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1309(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

         وزارة املاليـــــة 

�ســادر فـــي 2019/8/29 باإ�سدار لئحة القواعد  قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2019/170 

وال�سروط والإجراءات اخلا�سة بالأ�سواق احلرة .

            وزارة ال�سحــــــة

�سادر فـي 2019/9/5 باإ�سدار الالئحة الأكادميية  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــم 2019/1 

لكليـة عمـان للعلـوم ال�سحيـة .

�سادر فـي 2019/9/5 باإ�سدار الالئحة الأكادميية  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــم 2019/2 

للمعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية .

                                                 مكتب وزيـر الدولـة وحمافظ م�سقط

�سادر فـي 2019/7/11 بنقل واليني وتعيني وال . قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2019/35 

وتعيني  وال  نائب  بنقل   2019/7/11 فـي  �سادر  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2019/36 

نائبني .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولـــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة .

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

جملـــــ�س املناق�ســــــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2019/24 .

منـــاء القاب�ســة
. GPDC/Re02/2019 اإعالن اإعادة طرح مناق�سة رقم

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي باك الدولية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة لت�سويق الهياكل احلديدية .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار طرفيت ال�ساملة للتجارة .

وولده  العربي  جابر  بن  را�سد  بن  هالل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعـالن 
للتجارة - تو�سية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء النعيمي الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سايتان �سينغ �سولنكي و�سريكه �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج عاهن - ت�سامنية .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة لل�سيارات �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكهرمان الزاهي - تو�سية .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان بن خمي�ش الغيثي وولده للتجارة - ت�سامنية .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النت�سار للمقاولت الهند�سية �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة الر�سيل للحاويات �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة الغليلة احلديثة للتجارة - تو�سية .



اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح الإبداع �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبناء حميد احل�سرمي �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الكتاب �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظالل للم�ساريع �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنريجي اخلليجية للحلول �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طاقة لالإعمار �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن ج�سم للتجارة �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثلث الهند�سي للتجارة واخلدمات �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنجان العربي للتجارة �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العابر ال�سريع للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنتوت للخدمات الفنية �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لالأعمال ال�ساملة �ش.م.م .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البجعة للتموين وخدمات حقول النفط �ش.م.م .
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الدولية لالأعمال الرائدة �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش م�سقط الدولية �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة العاملية للخدمات �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املي�سان خلدمات الربامج �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن خمي�ش بن �سنجور و�سركاه �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماكي �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توريدات الأ�سفلت �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوق ال�ستثمار الدويل �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبادلة لال�ستثمار �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول للتطوير �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية لختبار املواد �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية لالأعمال واخلدمات الفنية �ش.م.م .
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اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول لال�ستثمار الدويل �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية الكونية للتجارة واإدارة املطاعم �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سواء امل�سرقة - تو�سية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العالية الوطنية للتجارة �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن حممد وخليفة بن اأحمد للتجارة - 
ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سناعة النارجيل �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الع�سرية للتعمري �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الأفق العاملية �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية ل�سناعة الأبواب والنوافذ �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املدينة ال�ساملة للمقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة �سموع الر�سة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط امل�سيئة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك جعالن للعقارات - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان بن �سيف ال�سام�سي و�سريكه للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال �سرحات للتجارة - تو�سية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراك للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو جنمي العاملية �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنظمة لال�ستثمار �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن علي بن حممد العجمي وولده 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــة املــوج احلديــث لبيع احللويات ومنتجات 
املخابز - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راك �سحار للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني كبيات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم كبيات احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جمي�ش املميز للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج املجرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن حمود بن �سعــود ال�سنانــي واأخيــه  اإعـالن عن انتهاء 

للتجارة - تو�سية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة العود �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو علي املعمري للتجارة - تو�سية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حممد بــن را�ســـد الكعبــي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع وادي عاهن للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلا�سم املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التواجد �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح نزوى املنفردة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح نزوى العقارية �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر ال�ساروج للتجارة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ستال العقارية �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيدة اخلليج للم�ساريع والطاقة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال دار�سيت العالية �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبارك بن �سعيد بن حمود ال�سبيبي و�سريكته 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الفن - ت�سامنية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سط احلر للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكامل املتاألقة - ت�سامنية .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ش املتاألق للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلقول اخل�سراء العاملية �ش.م.م .
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اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثوة ملواد البناء �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الفنية للخدمات املتميزة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب الظاهرة للتجارة - تو�سية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة امل�ستقبل �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الثالثة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرن احلديث �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدوني�ش لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيناء للتعمري واخلدمات �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال �سحار �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخل للبال�ستيك �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخل املتحدة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاقة امليكانيكية �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة نوبل التعليمية �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأ�سياد احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغردق للتجارة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مافوي و�سركاهم �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نزوى العاملية للنفط والغاز �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الداخلية احلديثة �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية ملعدات �سوائل احلفر �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سهد الأخ�سر �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية لتطوير امل�ساريع الكيميائية �ش.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الفنية املتحدة للخدمات النفطية �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاب املرجانية للتجارة - ت�سامنية .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات املبتكرة للطاقة �ش.م.م .
اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراء اجلديدة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
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وزارة املاليـــــة

قــــرار وزاري

 رقـــم 2019/170

باإ�سدار لئحة القواعد وال�سروط والإجراءات اخلا�سة بالأ�سواق احلرة

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لــدول اخلليــج العربيــة ال�ســادر 
بتطبيقه املر�سـوم ال�سلطانــي رقم 2003/67 ، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
ال�سادرة بالقـرار رقم  2005/23 ، 

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

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن القواعد وال�سروط والإجراءات اخلا�سة بالأ�سواق احلرة ، باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

تلتزم ال�سركات التي اأ�سندت اإليها اأعمال اإدارة الأ�سواق احلرة بتوفـيق اأو�ساعها وفقا لأحكام 
الالئحة املرفقة خالل مدة ل تزيد على )6( �ستـــة اأ�سهـــر مـــن تاريخ العمل بهـــا ، وتبقـــى 

الرتاخي�ص ال�سادرة قبل العمل بهذه الالئحة �سارية املفعول حتى نهاية مدتها .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل مايخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

املــادة الرابعــــة

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

�سدر فـي : 26 / 12 / 1440هـ
املوافــــق : 29 /  8  / 2019م

دروي�ش بن اإ�سماعيل بن علـي البلو�سي
الـوزيـــــــر املـ�ســـــــوؤول عــن ال�ســــــــوؤون املــاليـــــــة
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لئحة القواعد وال�سروط والإجراءات اخلا�سة بالأ�سواق احلرة

الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

القانــــون :
بتطبيقه  ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون 

املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 .
املفتــ�ش العــام :

املفت�ص العام لل�سرطة واجلمارك .
املديــر العـــام :

مدير عام اجلمارك فـي �سرطة عمان ال�سلطانية .
الإدارة :

الإدارة العامة للجمارك فـي �سرطة عمان ال�سلطانية .
الدائـرة اجلمركيــة :

النطاق املحدد فـي امليناء - البحري اأو اجلوي اأو الربي - اأو اأي مكان اآخر فـي ال�سلطنة 
يوجد فـيه مركز لالإدارة ، ويرخ�ص فـيه باإمتام الإجراءات اجلمركية  اأو بع�سها ، والدائرة 
اجلمركية مبنفذ الدخول للمنطقة احلرة اأو ال�سوق احلرة اأو مبنفذ اخلروج من اأي منهما ، 

بح�سب الأحوال . 
ال�ســوق الــحرة :

اأو البيع مع تعليق اأداء ال�سريبة  املقر املرخ�ص الذي تودع فـيه الب�سائع بغر�ص العر�ص 
اجلمركية امل�ستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون ، وهذه الالئحة .

امل�ستـــــودع :
لل�سريبة  معلق  و�سع  فـي  الإدارة  اإ�سراف  حتت  الب�سائع  فـيه  تودع  الذي  البناء  اأو  املكان 

اجلمركية ، وفقا لأحكام القانون .
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ال�سجــــــــل :
وجميع   ، اخلارجة  اأو  الداخلة  الب�سائع  بيانات  جميع  فـيه  وحتفظ  تدون  الذي  ال�سجل 

العمليات التي تتم فـي ال�سوق احلرة .
اجلهــة املخت�ســة :

الوحدة احلكومية املخت�سة بالإ�سراف على املنطقة املراد الرتخي�ص باإن�ساء ال�سوق احلرة بها . 
اجلهــات املعنيــة :                         

الوحدات احلكومية التي يتعني الرجوع اإليهـا فـــي حــدود اخت�سا�ساتهـــا طبقـــا للقوانـــني 
التي تنفذها .

الرتخيــ�ش :    
املوافقة ال�سادرة باإن�ساء ال�سوق احلرة ، وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املرخــ�ش لــه :
ال�سخ�ص العتباري ال�سادر له الرتخي�ص .

املــادة ) 2 (

ل يجوز اإن�ساء �سوق حرة ، اإل وفقا للقواعد وال�سروط والإجراءات املبينة فـي هذه الالئحة .

الف�ســل الثانــي

ال�سـروط والإجـراءات اخلا�سـة باإنـ�ساء ال�سـوق احلـرة

املــادة ) 3 (

يقدم طلب احل�سول على الرتخي�ص  اإلى اجلهة املخت�سة ، مرفقا به الآتي :
1 - ن�سخة من ال�سجل التجاري ، مدرجا به ن�ساط ال�سوق احلرة  ، و�سهادة النت�ساب 

لغرفة جتارة و�سناعة عمان .
2 - الرتاخي�ص ، واملوافقات الالزمة من اجلهات املعنية .

3 - املخططات الهند�سية والفنية ملوقع ال�سوق احلرة ، وامل�ستودع . 
4 - درا�سة اجلدوى القت�سادية لإقامة ال�سوق احلرة .

5 - تقدمي �سمان م�سرفـي ل�سالح الإدارة ل�سمان تنفـيذ اللتزامات مبا ل يتجاوز 
)10.000( ع�سرة اآلف ريال عماين .
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املــادة ) 4 (

تكون اإجراءات طلب الرتخي�ص باإقامة ال�سوق احلرة وفق الآتي :
1 - حتيل اجلهـة املخت�ســــة طلـــب اإن�ســـاء ال�سوق احلـــرة - فــــي دائـــرة اخت�سا�سهـــا - 

اإلى الإدارة لإبداء راأيها املبدئي عليه باملوافقة من عدمها . 
2 - تقوم اجلهة املخت�سة باإعمال مبداأ املناف�سة بني طالبي الرتاخي�ص .

3 - تتولى اجلهة املخت�سة اإحالة الطلب الأف�سل بكافة مرفقاته لدرا�سته اإلى الإدارة ، 
وحتيل الإدارة الطلب اإلى وزارة املالية لإبداء الراأي فـيه . 

املــادة ) 5 (

يلتزم طالب الرتخي�ص بالآتي :
1 - جتهيز امل�ستودع مبكاتب ، واأماكن للمعاينة اجلمركية جمهزة بالتجهيزات الالزمة .
2 - جتهيز امل�ستودع لإيداع جميع اأنواع الب�سائع وفقا لطبيعتها مبا فـي ذلك الب�سائع 

القابلة للتلف ، اأو التي حتتاج اإلى اأماكن خا�سة حلفظها .
3 - جتهيز امل�ستودع  بخزائن خا�سة حلفظ الب�سائع والأ�سناف الثمينة .

4 - توفـري التجهيزات الالزمة للمحافظة على �سالمة الب�سائع املودعة ملنع اأ�سباب 
التلف واحلريق .

5 - تركيب كامريات واأجهزة مراقبة فـي ال�سوق احلرة وامل�ستودع واأي اأماكن اأخرى ، 
وفقا للموا�سفات الفنية التي تعتمدها �سرطة عمان ال�سلطانية .

6 - اأن يكون امل�ستودع حمكم الإغالق من جميع اجلهات ، ويتكون من مداخل رئي�سية 
حتت مراقبة الدائرة اجلمركية .

7 - اأن يكون ت�سميم امل�ستودع مبا ميكن موظفـي اجلمارك من التدقيق على الب�سائع .
املــادة ) 6 (

ي�سدر الرتخي�ص بقرار من املدير العام ، بعد موافقة املفت�ص العام . 

املــادة ) 7 (

يكون الرتخي�ص ملدة )2( �سنتني ، وبر�سم قدره )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، ويجوز 
جتديده ملدد مماثلة ، وبر�سم مماثل ، بناء على طلب يقدمه املرخ�ص له قبل )30( ثالثني 

يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الرتخي�ص . 
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املــادة ) 8 (

يلتزم املرخ�ص له بالآتي :
1 - تاأمني مبنى ال�سوق احلرة وحمتوياته �سد جميع املخاطر .

2 - عدم اإحالل الغري فـي الرتخي�ص .
3 - عدم اإجراء اأي تغيري فـي ال�سوق احلرة  اأو امل�ستودع ، اإل بعد احل�سول على موافقة 

املدير العام . 
4 - م�ســـك ال�سجــــل . 

5 - متكني موظفـي اجلمارك من الإ�سراف والتفتي�ص والتدقيق اجلمركي والرقابة 
والتفتي�ص داخل امل�ستودع ، ومبنى ال�سوق احلرة .  

الف�ســـل الثالـــث

الإجـراءات اجلمركيـة اخلا�سـة بال�سـوق احلـرة

املــادة ) 9 (

الب�سائع  عدا   ، وامل�ستودع  احلرة  ال�سوق  فـي  الب�سائع  اأنواع  كافة  واإيداع   ، عر�ص  يجوز 
املحظورة وفقا للقانون والأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 10 (

مع مراعاة حكم املادة )47( من القانون ، تخزن الب�سائع الواردة من و�سيلة النقل مبا�سرة 
اإلى امل�ستودع  ، مع تقدمي امل�ستندات الآتية اإلى الإدارة :

1 - طلب اإيداع .
2 - بـــيان حمولـــة - املنافـيــ�ست - اأو م�ستخرج - منافـي�ست - ي�ستمل على كافة الب�سائع          

الواردة للتخزين .
3 - بيان جمركي .

اإلــــى م�ستودعاتـــه  الــــواردة  الب�سائــــع  ، يجوز للمرخ�ص له تخزيــــن  وفـي جميع الأحوال 
من ال�سوق املحلي ، مع اأحقيته فـي ا�سرتداد ال�سريبة التي دفعها . 

املــادة ) 11 (

اإلى امل�ستودع من ال�سوق احلرة وفقا لإجراءات  يجوز للمرخ�ص له نقل الب�سائع الواردة 
العبور )ترانزيت( الواردة فـي القانون .
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املــادة ) 12 (

ي�سدر املدير العام �سروط واإجراءات اإدخال الب�سائع اإلى ال�سوق احلرة ، واإخراجها منها .   

املــادة ) 13 (

يجوز للمرخ�ص له اأو من يفو�سه بالتن�سيق مع مدير الدائرة اجلمركية اإجراء العمليات الآتية : 
1 - �سحب عينات الب�سائع .

2 - القيام بالأعمال ال�سرورية للمحافظة على الب�سائع .
3 - القيام باإجراء العمليات الالزمة لتح�سني تغليف الب�سائع ، اأو لتح�سني جودتها 

الت�سويقية ، اأو لإعدادها لل�سحن كت�سنيف الطرود ، وفرزها .
4 - نقل الب�سائع كليا اأو جزئيا من م�ستودع جمركي لآخر داخل ال�سوق احلرة . 

، �سريطة التقيد بال�سروط والإجراءات  اآخر  اإجراء جمركي  ويجوز و�سع الب�سائع حتت 
املطبقة ح�سب كل حالة .

املــادة ) 14 (

 ، دولية  رحالت  علــى  املوا�سلـــني  )الرتانزيت(  العابرين  والركاب  املغادرين  للركاب  يجوز 
واأفراد الطاقم اجلوي املغادرين ، ال�سراء من ال�سوق احلرة ، ب�سرط تقدمي امل�ستندات الآتية : 

1 - جواز �سفر .
2 - بطاقة �سعود الطائرة .

الذيـــن يلتزمــــون   ، ال�سوق احلرة  املبيعات فـي  اإلى موظفـي  اإليها  امل�سار  امل�ستندات  وتقدم 
بت�سجيل البيانات الواردة بها فـي ال�سجل .

املــادة ) 15 (

يلتزم موظفو املبيعات فـي ال�سوق احلرة ت�سليم امل�سرتي اإي�سال يت�سمن بيانات امل�ستندات 
الواردة  فـي املادة )14( من هذه الالئحة ، م�سافا اإليه الآتي :  

1 - عدد الوحدات املبيعة .
2 - رقم املخزون اخلا�ص بها .

3 - نوع ال�سلعة .
4 - ا�سم املطار الذي مت البيع فـيه .

5 - �سعر ال�سلعة .
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املــادة ) 16 (

يحظر على موظفـي املبيعات فـي ال�سوق احلرة البيع فـي احلالت الآتية : 
1 - تاأخر الرحلة ، وتعذر بقاء الركاب فـي �سالت املغادرة . 

2 - اإلغاء الرحلة .

3 - عدول الراكب عن ال�سفر .

املــادة ) 17 (

يلتزم موظفو املبيعات فـي ال�سوق احلرة فـي حالة اإلغاء الرحلة ، باإلغاء عملية البيع التي 
متت ، اأما فـي حال تاأخر الرحلة وتعذر بقاء الركاب فـي �سالت املغادرة ، فعليهم التحفظ 

على ال�سلع اإلى حني ال�سماح مبغادرة الركاب . 

املــادة ) 18 (

اإعادة ال�سلع التي مت �سراوؤها ، والتي مل تغـــادر ب�سحــــبة مالكهـــا بداعـــي الن�سيــــان  يجب 
اإلى ال�سوق احلرة ، وعلى موظفـي املبيعات اإلغاء عملية البيع ، واإخطار الدائرة اجلمركية .

املــادة ) 19 (

يلتزم املرخ�ص له - فـي حال رغبته فـي ت�سدير بع�ص ال�ســلع اأو اإعـــادة ت�سديرهـــا نهائيـــا 
اإلى خارج ال�سلطنة - بالآتي : 

1 - تقدمي طلب بذلك اإلى الدائرة اجلمركية . 

2 - تقدمي طلب ل�سحب الب�ساعة من ال�سوق احلرة ، اأو امل�ستودع .

3 - اإرفاق امل�ستندات الالزمة للت�سدير ، اأو اإعادة الت�سدير .

الب�سائع  لت�سدير  بها  املعمول  اجلمركية  الإجراءات  تطبيــق  اجلمركيـــة  الدائــرة  وعلى 
الوطنيـــة ، واإعـــادة ت�سدير الب�سائع الأجنبية ، ويخ�سم ما مت ت�سديره من اأ�سل الكمية 

فـي ال�سجالت لدى املرخ�ص له ، والدائرة اجلمركية .

املــادة ) 20 (

تعد الب�ساعة املخزنة فـي امل�ستودع فـي حكم التالف فـي احلالت الآتية :
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1 - اإذا ثبــــت للدائـــرة اجلمركـــية من تقرير املخترب املخت�ص اأن الب�ساعة ممنوعة ، 
اأو غري �ساحلة .

2 - اأي تلف يحدث للب�ساعة فـي اأثناء تخزينها اأو بيعها .

3 - انتهاء مدة �سالحية الب�ساعة . 
ويعد بذلك حم�سر موقع من قبل الدائرة اجلمركية ، واملرخ�ص له .

املــادة ) 21 (

يلتزم املرخ�ص له  فـي احلالت امل�سار اإليها فـي املادة )20( من هذه الالئحة ، اإخطار الدائرة 
الإجراءات  ح�سب  املعنية  اجلهات  مع  والتن�سيق   ، الإتالف  عملية  اإجراء  قبل  اجلمركية 
املتبعة ، على اأن يت�سمن اإخطار الإتالف كافة املعلومات لل�سلع املراد اإتالفها من حيث : 
)كميتهــــا ، ووزنهـــا ، ونوعها ، وعددها ، وقيمتها ، و�سريبتها اجلمركية ، و�سبب الإتالف ، 

وطريقته( .
املــادة ) 22 (

التي  ، واجلهة  ، واملرخ�ص له  الدائرة اجلمركية  اإتالف م�سرتك بني  اإعداد حم�سر  يتم 
قامــت بــه - اإذا تطلب الأمر وجود جهة اأخرى - ويلتزم املرخ�ص له بخ�سم ما مت اإتالفه 

من اأ�سل الكمية املوجودة لديه ، واإ�سعار الدائرة اجلمركية بذلك .

املــادة ) 23 (

تعتـــرب الب�سائـــع املمنوعـــة اأو غري املقيـــدة فــــي ال�سجـــل - التي توجد فــــي ال�ســـوق احلـــرة 
اأو امل�ستودع  - فـي حكم الب�سائع املهربة ، وتطبق عليها اأحكام التهريب الواردة فـي القانون .

املــادة ) 24 (

حت�سل ال�سريبة اجلمركية على جميع الأدوات والتجهيزات امل�ستوردة من اخلارج ل�ستعمالها 
فـي بناء اأو جتهيز امل�ستودع .

الف�ســـل الرابـــع

اجلـــزاءات الإداريـــة

املــادة ) 25 (

تفر�ص غرامة اإدارية على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة ، ل تقل عن )50( خم�سني 
ريال عمانيا ، ول تزيد على )500( خم�سمائة ريال عماين .
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املــادة ) 26 (

يفر�ص على كل مرخ�ص له اأخل بالتزاماته املن�ســـو�ص عليهـــا فــــي املادة )5( واملـــادة )8( 

من هذه الالئحة اأحد اجلزاءات الإدارية الآتية :

1 - الإنذار .

2 - غرامة اإدارية ل تقل عن )200( مائتي ريال عماين ، ول تزيد على )1000( األف 

ريال عماين .

له  املرخ�ص  يلتزم   ، اأ�سهر  )3( ثالثة  على  تزيد  ل  ملدة  موؤقتا  الرتخي�ص  وقف   -  3

خاللها بت�سحيح املخالفة .

4 - اإلغاء الرتخي�ص . 

املــادة ) 27 (

ي�سدر املدير العــام قــرار تطبيــــق الـــجزاءات الإداريــــة الـــواردة فـــــي املادتـــني )25( و)26( 

من هذه الالئحة . 

املــادة ) 28 (

العام خالل مدة )60(  املفت�ص  اإلى  الإداري  قرار اجلزاء  التظلم من  له  للمرخ�ص  يجوز 

�ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار ، ويجب البت فـي التظلم بقرار م�سبب خالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ عر�سه عليه ، ويعترب م�سي املدة دون رد مبثابة رف�ص للتظلم ، 

ويجوز للمفت�ص العام اإقرار اجلزاء اأو اإلغاوؤه اأو تعديله ، ويعترب القرار ال�سادر فـي التظلم 

نهائيا .
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وزارة ال�صحــــــة

قــرار وزاري

رقــم 2019/1

باإ�صـدار الالئحـة الأكادمييـة لكليـة عمـان للعلـوم ال�صحيـة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/18 باإن�ســاء كليـة عمــان للعـلوم ال�سحيـة واملعهــد 
العايل للتخ�س�سات ال�سحية واإ�سدار نظامهما , 

واإلى موافقة جمل�س اأمناء كلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقــرر

املــادة الأولـــى

يعمل باأحكام الالئحة الأكادميية لكلية عمان للعلوم ال�سحية , املرفقة .

املــادة الثانيــة

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

املــادة الثالثــة

ين�ســـر هــــذا القـــرار فـــي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من بداية الف�سل الدرا�سي الأول 
من العام الأكادميي 2020/2019م .

�صدر فـي  : 5 / 1 /1441هـ
املوافــــق  : 5 / 9 /2019م 

د .اأحمـــد بـن حممـــد بـن عبيــــد ال�صعيـــدي
رئي�س جمل�س اأمناء كلية عمان للعلوم ال�سحية
واملعهــــــــــد العالــــــــي للتخ�س�ســـــــــــات ال�سحيـــــــــــة 
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الالئحــة الأكادمييــة لكليــة عمــان للعلــوم ال�صحيــة

الف�صـــل الأول 

تعريفـــات

املــادة ) 1 (

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

الكليــــة :

كلية عمان للعلوم ال�سحية .

املجلــ�س :

جمل�س اأمناء الكلية واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية .

املجل�س الأكادميي :

املجل�س الأكادميي للكلية واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية .

العميـــد :

عميـــــد الكليـــة .

العميد امل�صارك :

القائم باإدارة فرع الكلية فـي كل حمافظة .

جلنة النتقال وتغيري الربنامج الأكادميي : 

اللجنة املن�سو�س عليها فـي املادة )5( من هذه الالئحة .

الربنامج الأكادميي :

برنامج ي�سجل فـيه الطالب , ويدر�سه , ويتخرج منه بدرجة علمية , ويتكــــون مـــن عـــدد 
من املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة , والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .

الربنامج التاأ�صي�صي :

 , الآيل  , واحلا�سب  اللغة الإجنليزية  فـي  الطالب  اإلى تطوير مهارات  برنامج متهيدي يهدف 
والريا�سيات , وميكن فـيه اإ�سافة اأو حذف اأي مهارات اأخرى بناء على موافقة املجل�س الأكادميي . 
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درجة البكالوريو�س :
درجة علمية متنح فـي اأي تخ�س�س , على اأن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح , 

وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية . 

درجة الدبلوم :
درجة علمية متنح فـي اأي تخ�س�س , على اأن يجتاز الطالب الربنامج الأكادميي بنجاح , 

وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي الكلية .

الف�صل الدرا�صي :
فتــــرة زمنيــــة مقـــدارها )17( �سبعـــة ع�ســــر اأ�سبوعـــا , تت�سمن )2( اأ�سبوعني لالمتحانات 

النهائية .

الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقدارها )8( ثـمانية اأ�سابيع , تت�سمن اأ�سبوعا واحدا لالمتحانات النهائية .

الت�صجيـــل :
العملية التي يقوم من خاللها الطالب باختيار املقررات الدرا�سية وفقا لتوجيهات املر�سد 

الأكادميي , واخلطة الدرا�سية , ويتم قيده ر�سميا فـي تلك املقررات .

املقرر الدرا�صي :
مـــادة درا�سيــــة نظريــــة اأو معمليــــة اأو ميدانيـــة حمــددة الأهداف واملحتويات والأن�سطة , 

وله رمز ورقم خا�س به , و�ساعات معتمدة , و�ساعات تدري�سية .

املتطلب ال�صابق :
مقرر يعتمد عليه فـي ت�شجيل مقرر اآخر , وي�شرتط على الطالب اجتيازه .

اخلطة الدرا�صية :
والف�ســــول   , الدرا�سيــــة  الف�سول  على عدد من  املوزعة  الدرا�سية  املقررات  جمموعة من 

ال�سيفـية , اإن وجدت .

خطة متطلبات التخرج :
جمموعة من املقررات الدرا�سية والتدريب املعملي اأو امليداين التي يجب اأن يكملها الطالب 

بنجاح لنيل الدرجة العلمية . 
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ال�صاعة املعتمدة :

وحدة قيا�س علمية للزمن املحدد لدرا�سة املقرر الدرا�سي .

ال�صاعات املعتمدة املحولة :

هي ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية قام بدرا�ستها فـي موؤ�س�سات تعليم 

عال اأخرى معرتف بها .

العبء الدرا�صي :

جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية التي ي�سجلها الطالب فـي ف�سل ما .

معدل نقاط التقدير الف�صلي :

الطالـــــب جناحـــــا ور�سوبــــا  در�سهـــــا  التــــي  املقــــررات  العدديــــة لتقديــــرات  القيــــــم  معـــــدل 

فـي ذلك الف�سل .

معدل نقاط التقدير الرتاكمي :

معدل القيم العددية لتقديـرات جميــع املقــررات الدرا�سيــة التــي در�سهــا الطالـــب جناحــــا 

ور�سوبا حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل .

معدل نقاط التقدير :

معدل متو�سط تقريبي يلخ�س م�ستويني من الن�ساطات الف�سلي والرتاكمي فـــي نهايـــة 

كل ف�سل .

املر�صد الأكادميي :

ع�سو من هيئة التدري�س , يتولى توجيه الطالب با�ستمرار , وي�ساعده على حتقيق اأهدافه 

من خالل املتابعة الدقيقة , والتاأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح املعمول بها فـي الكلية .

املالحظة الأكادميية :

انخفــا�س  يلـــي  الذي  الدرا�سي  الف�سل  فـي  الطالب  فـيها  يو�سع  التي  الأكادميية  احلالة 

معدله الرتاكمي عن )2.00( .
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الف�صــل الثانــي

قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيري الربنامج الأكادميي

املــادة ) 2 (

يتم قبول الفئات الآتية للدرا�سة فـي الكلية للح�سول على درجة البكالوريو�س :
 اأ - العمانيون عن طريق مركز القبول املوحد , ووفقا لالإجراءات املتبعة فـي املركز . 

ب - الطلبة املقيدون فـي موؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى .

ج - العمانيون الراغبون للدرا�سة فـي الكلية على نفقتهم اخلا�سة .

د - املوظفــــون العمانيــــون املوفــــدون مــــن وحــــدات اجلهــاز الإداري للدولــة للدرا�ســة 
فـي الكلية . 

هـ - غري العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي الكلية .

املــادة ) 3 (

ي�شرتط لقبول الطالب للح�شول على درجة البكالوريو�س الآتي :
 اأ - ا�ستيفاء معايري القبول �سواء املقررة فـي مركز القبول املوحد للعمانيني اأو معايري 

القبول املقررة فـي الكلية بح�سب الأحوال .

ب - اأن يكـــون فـــي حــدود املقاعد املخ�س�سة لكل فئة من الفئات الواردة فـي املادة )2( 
من هذه الالئحة .

التي تقررها  وال�سوابط  للقواعد  التاأ�سي�سي وفقا  الربنامـــج  اجتــياز متطلبـــات   - ج 
الكلية بعد موافقة املجل�س الأكادميي . 

د - اأن يكون لئقا طبيا .

هـ - �سداد الر�سوم الدرا�سية املقررة .

املــادة ) 4 (

ي�شرتط لقبول الطلبة املقيدين فـي موؤ�ش�شات التعليم العايل الأخرى للدرا�شة فـي الكلية الآتي : 
 اأ - توفر مقعد �ساغر فـي الربنامج الأكادميي املراد النتقال اإليه . 

ب - اأن يكون الطالب قد اأنهى )2( ف�سلني درا�سيني من الربنامج الأكادميي بنجاح , 
وح�سل على تقدير ل يقل عن جيد جدا فـي املوؤ�س�سة املنقول منها .
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ج - اأن يدر�س الطالب ما ل يقل عن )50 %( خم�سني باملائــة مـــن ال�ساعـــات املعتمـــدة 
فـي الكلية لنيل الدرجة العلمية . 

د - موافقة جلنة النتقال وتغيري الربنامج الأكادميي .

وفـي جميع الأحوال , يجب اتخاذ الإجراءات الآتية عند قبول الطالب للدرا�سة فـي الكلية :
 اأ - معادلة املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب مبا يكافئها فـي الربنامج الأكادميي 

الذي يرغب فـي النتقال اإليه . 

ب - احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب فـي املقرر الدرا�سي بنجاح , 
طبقـــا لعــدد ال�ساعات املعتمدة للربنامج الأكادميي , وتر�سد له �ساعات معتمدة 

حمولة بتقدير )ت( , ول تدخل فـي احت�شاب معدل نقاط التقدير الرتاكمي . 

ج - يحت�سب للطالب الذي يرغب فـي الت�سجيل فـي مقرر درا�سي �سبق له احل�سول 
فـيـــه علــى �ساعــات حمولة تقدير )ت( حتى نهاية فرتة الت�سجيل ,  ومن ثم ير�سد 

له التقدير الذي يح�سل عليه فـي املقرر فـي نهاية الف�سل الدرا�سي . 

املــادة ) 5 (

ت�سكل فـي الكلية جلنة ت�سمى )جلنة النتقال وتغيري الربنامج الأكادميي( ي�سدر بت�سكيلها 
ونظام عملها قرار من العميد برئا�سته , وع�سوية العمداء امل�ساركني , وم�ساعدي العميد 
لل�سوؤون الأكادميية , و�سوؤون الطلبة ,  وذلك للنظر فـي طلبات النتقال , وتغيري الربنامج 
الأكادميي املقدمة من طلبة الكلية , والبت فـيها فـي مدة اأق�ساها نهاية الأ�سبوع الأول من 

بداية الف�سل الدرا�سي الأول .
املــادة ) 6 (

اأو بني الفروع فـي الربنامج   , اأحد فروعها  اإلى  اأو   , يجوز للطالب النتقال داخل الكلية 
الأكادميي ذاته , وفقا لل�شروط الآتية : 

 اأ - وجود مقعد �ساغر فـي الكلية اأو الفرع املراد النتقال اإليه . 

ب - وجود مقعد �ساغر فـي الربنامج الأكادميي امللتحق به .

ج - األ يرتتب على النتقال جتاوز احلد الأعلى للطلبة فـي الربنامج  الأكادميي .

د - موافقة جلنة النتقال , وتغيري الربنامج الأكادميي . 
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املــادة ) 7 (

يجوز للطالب تغيري الربنامج الأكادميي وفقا لل�شروط الآتية : 
 اأ - وجود مقعد �ساغر فـي الربنامج الأكادميي املراد التغيري اإليه .

ب - اأن يكـــون الطالــب م�شتوفـيــا �شروط القبول فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب 
فـي التغيري اإليه . 

برنامج  فـي  اأدنى  كحد  معتمدة  �ساعة  ع�سرين   )20( درا�سة  اأتــم  قــد  يكــون  اأن   - ج 
البكالوريو�س الذي يرغب النتقال منه , على األ يقل املعدل الرتاكمي عن )3.00( . 

د - األ يكون قد �سبق له تغيري الربنامج الأكادميي . 
هـ - موافقة جلنة النتقال وتغيري الربنامج الأكادميي .

املــادة ) 8 (

ا�شتثناء من ال�شروط الواردة فـي املادة )7( من هذه الالئحة , يجوز للمجل�س الأكادميي 
بناء على تو�سية العميد تغيري الربنامج الأكادميي للطالب لأ�سباب �سحية . 

املــادة ) 9 (

يقدم طلب النتقال اأو تغيري الربنامج الأكادميي اإلى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية 
اأو اأحد فروعها , وترفع الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة اإلى جلنة النتقال وتغيري 

الربنامج الأكادميي .
املــادة ) 10 (

يح�سب للطالــــب - فــــي حالـــة املوافـــقة على تغيري الربنامج الأكادميي - جميع املقررات 
الدرا�سية التي در�سها , وجنح فـيها , والتي تقع �سمن خطته الدرا�سية اجلديدة , وتدخل 

تقديرات املقررات التي ح�سبت له فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .
وتظهر جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب , وجنح فـيها , ول تقع �سمن خطته 

الدرا�سية فـي �سجله الأكادميي , ول تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي .

املــادة ) 11 (

فـي  عليه  املن�سو�س  للتخرج  الأق�سى  احلد  عن  الكلية  فـي  الدرا�سة  مدة  تزيد  األ  يجب 
املادة )86( من هذه الالئحة , ويتحمل الطالب اأي تاأخري فـي تخرجه فـي املدة الزمنية 

الق�سوى املحددة للتخرج نتيجة انتقاله , اأو تغيري الربنامج الأكادميي . 
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املــادة ) 12 (

يجوز للكلية عقد امتحان التحدي للطالب خالل الف�سل الدرا�ســـي الأول مـــن اخلطــــة 
الدرا�سية للربنامج الأكادميي فـي بداية درا�سته للمقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة , 

وذلك وفقا لال�سرتاطات الآتية :
اأو العملية احلا�سل عليها بعد دبلوم  اأن يكون لدى الطالب اخلربة الأكادميية   - 1

التعليم العام .
2 - اأن يكون لدى الطالب املهارات واملعارف فـي مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية .
3 - اأن تـــحدد الكليـــة املقررات الدرا�سية لمتحان التحدي مبا ل يتجاوز )3( ثالثة 

مقررات درا�سية بعدد �ساعاتها كحد اأق�سى .

املــادة ) 13 (

الدرا�ســــي  املقــــرر  فــــي  )ناجــــح(  تقدير  و�سع  الكلية  فـي  والت�سجيل  القبول  ق�سم  يتولى 
فـي ك�سف عالمات الطالب مع احت�ساب عدد ال�ساعات املعتمدة فـي حالة ح�سول الطالب 
على تقدير )ج( فاأعلى فـي امتحان التحدي , ول يتم احت�ساب اأي �ساعات معتمدة فـي حال 

ح�سل على تقدير اأقل من )ج( , ويجب عليه الت�سجيل فـي ذلك املقرر . 

املــادة ) 14 (

يجوز للطلبة املقيدين فـي موؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى التقدم للكلية لدرا�سة بع�س 
املقررات الدرا�شية ذات ال�شاعات املعتمدة فـي الكلية , وفقا لل�شروط الآتية : 

 اأ - احل�سول على موافقة كتابية من املوؤ�س�سة التعليمية التي ينتمي اإليها , واأن حتدد 
املقررات الدرا�سية املطلوبة . 

ب - اإمكانية الت�سجيل فـي املقرر الدرا�سي على اأ�سا�س الكفاءة , ووجود املقاعد ال�ساغرة , 
والنتائج الدرا�سية ال�سابقة للطالب .

املــادة ) 15 (

يجوز للطالب - بعد موافقة الكلية - درا�سة بع�س املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة 
فـي موؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى لأجل حتقيق متطلبات الربنامج الأكادميي , ووفق 

ال�شروط الآتية : 
اأ - اأن تكون موؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها , وذات م�ستوى اأكادميي يعادل م�ستوى الكلية . 
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درا�ستها وعدد  للطالب  التي ميكن  الدرا�سية  املقررات  الفرع  اأو  الكلية  اأن حتدد   - ب 
ال�ساعات اخلا�سة بها , واملقررات الدرا�سية املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية . 

ج - األ تزيــد ال�ساعــات الدرا�سيـة املعتمــدة املحولة على )30( ثالثني �ساعة معتمدة 
كحد اأق�سى للتخرج .

وفـي جميع الأحوال , يجب على الطالب اأن يقدم للكلية ك�سفا ر�سميا معتمدا بالدرجات 
احلا�سل عليها من املوؤ�س�سة التعليمية التي در�س بها حتى يتم احت�ساب املقررات الدرا�سية 
وعدد ال�ساعات املعتمدة لها , على اأن حت�سب له املقررات التي ح�سل فـيها على تقدير يعادل 

كحد اأدنى تقدير )ج( ك�ساعات حمولة )ت( . 

 الف�صـــل الثالـــث
قواعــــد الت�صجيــــل

املــادة ) 16 (

يكون نظام الدرا�سة فـي الكلية بنظام ال�ساعات املعتمدة , ويتكون العام الأكادميي من ف�سلني 
درا�سيني , هما ف�سل اخلريف , وف�سل الربيع , بالإ�سافة اإلى الف�سل ال�سيفـي , اإن وجد .

املــادة ) 17 (

ت�ستمل اخلطة الدرا�سية على مقررات درا�سية , يتم اإدراجها فـي اخلطة برمز مقرر درا�سي 
لكل منها , وموزعة على عــدد مــن الف�ســول الدرا�سيــة بالإ�سافــة اإلـــى الف�ســـل ال�سيفـــي , 

اإن وجد .
ويجوز اأن يحتوي املقرر الدرا�سي على اأن�سطة نظرية , ومعملية حتت رمز مقرر درا�سي 

واحد يتم اإدراجها فـي اخلطة الدرا�سية .

 املــادة ) 18 (

تتكون اخلطة الدرا�سية من عدد من ال�ساعات املعتمدة , وذلك على النحو الآتي :

 اأ - �ساعة معتمدة واحدة لكل )15( خم�س ع�سرة �ساعة نظرية .
ب - �ساعة معتمدة واحدة لكل )30( ثالثني �ساعة معملية .

ج - �ساعة معتمدة واحدة لكل )45( خم�س واأربعني �ساعة عملية اأو التدريب امليداين 
اأو م�سروع تخرج . 

وفـي جميع الأحوال , ل يجوز تغيري اخلطة الدرا�سية اإل بعد موافقة جمل�س الأمناء . 
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 املــادة ) 19 (

ومتطلبات  الدرا�سية  اخلطة  الطالب  بت�سليم  الكلية  فـي  والت�سجيل  القبول  ق�سم  يقوم 
اللتزام باخلطة ومتطلبات  الطالب  , وعلى  الأكادميي  بالربنامج  التحاقه  التخرج عند 

التخرج , والتقيد بتوجيهات املر�سد الأكادميي .
وفــي جميــع الأحـــوال , يتولـــى ق�ســـم القبــــول والت�سجيـــل اإخطــــار الطالــــب بــاأي حتديــث 

يتم للخطة الدرا�سية .
 املــادة ) 20 (

يحدد ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية  مر�سدا اأكادمييا لكل طالب , على اأن يلتزم بالآتي : 
  اأ - م�ساعدة الطالب على اكت�ساف طاقاته وقدراته .

ب - م�ساعدة الطالب على اختيار املقررات لكل ف�سل مبا يتفق مع خطته الدرا�سية .
ج - م�ساعدة الطالب على اإيجاد البدائل التي متكنه من احل�سول على الدرجة العلمية 
اخلطة  ح�شب  وذلك   , الأ�شباب  من  �شبب  لأي  الدرا�شي  م�شاره  تعثـــر  حـــال  فـــي 

الدرا�سية , وو�سعه الأكادميي . 
د - تقدمي الن�سح والإر�ساد للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سته .

هـ - تعريف الطالب باللوائح ذات ال�سلة بو�سعه الأكادميي , وال�سلوكي فـي اأثناء الدرا�سة . 
املالحظة  فـي حالة وقوعه حتت  الطالب على و�سع خطة ت�سحيحية  - م�ساعدة  و 

الأكادميية , بالت�ساور مع رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل .

 املــادة ) 21 (

يكون العبء الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
 اأ - احلد الأعلى فـي الف�سل الدرا�سي )18( ثـماين ع�سرة �ساعة معتمدة .
ب - احلد الأدنى فـي الف�سل الدرا�سي )12( اثنتا ع�سرة �ساعة معتمدة . 

 ج - مبا ل يتجاوز عدد )6( �ست �ساعات معتمدة للف�سل ال�سيفـي .
ويجوز اأن يقل العبء الدرا�سي للطالب فـي الف�سل الدرا�سي عن احلد الأدنى مبا ل يقل 

عن )9( ت�سع �ساعات معتمدة , وذلك فـي اأي من احلالت الآتية :   
 اأ - الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الف�سل .

ب - الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية .
 ج - حالت خا�سة يقدرها العميد بتو�سية من املر�سد الأكادميي .
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 املــادة ) 22 (

ل يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية الت�سجيل لأكرث من )12( اثنتي ع�سرة 
�ساعة معتمدة , عدا الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك الف�سل , فـيجوز له الت�سجيل ملقرر 

اإ�سافـي واحد اإذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .

 املــادة ) 23 (

يعترب الطالب موؤجال للف�سل الدرا�سي فـي حالة عدم طرح مقررات درا�سية تتنا�سب مع 
خطته الدرا�سية , ول حتت�سب فرتة التاأجيل من احلد الأق�سى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج 

الأكادميي .
 املــادة ) 24 (

يقوم ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بالإعالن عن مواعيد الت�سجيل لكل ف�سل درا�سي , 
ويجــب اأن يت�سمـــن الإعـــالن حتديــد مواعــيد الت�سجــيل , واجلــداول الدرا�سيــة , والطاقــة 
ال�ستيعابية , وتبداأ فرتة الت�سجيل للمقررات الدرا�سية قبل )2( اأ�سبوعني من تاريخ بدء 

الدرا�سة فـي الف�سل , وتنتهي بنهاية دوام اآخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة . 

 املــادة ) 25 (

ا�شتثناء من حكم املادة )24( من هذه الالئحة , يجوز للكلية ت�سجيل الطالب بعد انتهاء 
وجود  ثبت  حال  فـي  وذلك   , اأ�سبوعني   )2( تتجاوز  ل  مبدة  عنها  املعلن  الت�سجيل  فرتة 
ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد بناء على تو�سية املر�سد الأكادميي , �سريطة 

توفر مقعد �ساغر .
 املــادة ) 26 (

ي�شرتط لت�شجيل الطالب فـي املقررات الدرا�شية توافر ال�شروط الآتية :
 اأ - وجود مقاعد �ساغرة .

ب - األ يوجد تعار�س فـي اجلدول الدرا�سي .
ج - ا�ستكمال اإجراءات القبول .

د - درا�سة متطلب �سابق للمقرر .
هـ - األ توجد عهدة غري معادة لدى الطالب , اأو مبالغ م�ستحقة .

و - األ يكون قد متت جمازاته باأي عقوبة تاأديبية متنعه من الت�سجيل .
وفـي جميع الأحوال , يجوز للطالب اأن ي�سجل مقررا درا�سيا , ومتطلبه ال�سابق فـي الف�سل 

نف�سه اإذا كان مل ينجح فـيه , اأو كان تخرجه يتوقف على ذلك .
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 املــادة ) 27 (

تكون الأولوية فـي ت�سجيل املقررات الدرا�سية ذات املقاعد املحدودة للطلبة , على النحو 
الآتي :

1 - طلبة ال�سنة النهائية الذين تلزمهم درا�سة املقرر الدرا�سي من اأجل التخرج .
2 - الطلبة الذين تلزمهم درا�سة مقررات درا�سية يت�سمنها تخ�س�سهم الدرا�سي .

3 - الطلبة الذين هم فـي حاجة اإلى اإعادة املقررات الدرا�سية .
4 - الطلــــبة الذيــــن لديهـــم ظروف قاهرة يقدرها العميد بناء على تو�سية املر�سد 

الأكادميي .
 املــادة ) 28 (

يجــــوز لق�ســــم القبــــول والت�سجيــل فـي الكلية اإلغاء الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية التي 
مل يلتحق بها عدد كاف من الطلبة , وفقا للطاقة ال�ستيعابية للمقرر الدرا�سي .

 املــادة ) 29 (

ل يجوز للطالب النتقال من �سعبة اإلى �سعبة اأخرى للمقرر الدرا�سي ذاته اإل فـي حالــة 
التعار�س فـي اجلدول الدرا�سي , اأو اإلغـــاء ال�سعبة التي كان م�سجال فـيها , اأو اأي اأ�سبـــاب 
اأخـــــرى يقدرهــــا العميــــد اأو العميــــد امل�سارك بح�سب الأحوال , بالتن�سيق مع ق�سم القبول 

والت�سجيل .
 املــادة ) 30 (

يجب على الطالب الذي يرغب فـي حذف اأو اإ�سافة مقرر درا�سي مراعاة الآتي :
  اأ - موافقة املر�سد الأكادميي .

ب - توفر مقعد �ساغر فـي املقرر الدرا�سي املراد اإ�سافته . 
 ج - اأن يكون احلذف اأو الإ�سافة فـي حدود العبء الدرا�سي امل�سموح للطالب .

 د - اأن يتم احلذف اأو الإ�سافة خالل الأ�سبوع الأول من كل ف�سل .

 املــادة ) 31 (

يجـــوز لق�سـم القبول والت�سجيل فـي الكلية متديد فرتة احلذف اأو الإ�سافة ملقرر درا�سي 
فـي موعد ل يتجاوز الأ�شبوع الثاين من بدء الدرا�شة فـي الف�شل الدرا�شي , وذلك فـي حالة 

وجود ظروف قاهرة لدى الطالب يقدرها العميد , اأو العميد امل�سارك , بح�سب الأحوال .
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 املــادة ) 32 (

يجوز للطالب الن�سحاب من درا�سة اأي مقرر درا�سي بعد انق�ساء الفرتة املقررة للت�سجيل , 
وحتـــى نهايــــة الأ�شبــــوع الثامــــن مــن بدايـــة الف�شــل الدرا�شي , وحتى نهاية الأ�شبوع الرابع 

من بداية الف�سل ال�سيفـي , وذلك مبراعاة الآتي :
 اأ - موافقة املر�سد الأكادميي .

ب - األ تتجاوز ن�سبة الغياب بدون عذر اأكرث من )20%( ع�سرين باملائة من ال�ساعات 
املعتمدة .

ج - األ يتعار�س ذلك مع قواعد التخرج .

 املــادة ) 33 (

يثبت للطالب فـي حالة ان�شحابه من اأي مقرر درا�شي تقدير )من�شحب( )�س( فـي �شجله 
الأكادميي فـي ذلك املقرر . 

 املــادة ) 34 (

يجب على الطالب النتظام واللتزام مبواعيد الدرا�سة وح�سور جميع املقررات الدرا�سية 
التي ي�سجلها .

 املــادة ) 35 (

وبتنبيهه   , باأول  اأول  الطالب  وغياب  ح�سور  ت�سجيل  الدرا�سي  املقرر  مدر�س  على  يجب 
�سفهيا اإذا بلغت ن�سبة غيابه )10%( ع�سرة باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر , واإنذاره 
كتابيا عن طريق ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية اإذا جتاوزت ن�سبة غيابه )15%( خم�سة 
ع�سر باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر , �سواء كان غيابه بعذر مقبول اأو غري مقبول , 

ويعد اأي مما ياأتي اإنذارا كتابيا : 
  اأ - اإر�سال بريد اإلكرتوين للطالب .

ب - اإر�ســـــال ر�سالــــة ن�سيـــة لرقــــم هاتــــف الطالب امل�سجل بياناته لدى ق�سم القبول 
ال�سخ�سية لدى  بياناته  الطالب م�سوؤولية حتديث  يتحمل  اأن  , على  والت�سجيل 

ق�سم القبول والت�سجيل .

 ج - الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي الكلية .
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 املــادة ) 36 (

يعترب الطالب من�سحبا من املقرر الدرا�سي اإذا جتاوز غيابه بعذر مقبول )20%( ع�سرين 
باملائـــة مـــن جممـــوع ال�شاعـــات التدري�شيــة للمقــرر , وفـي هــذه احلالــة يثبــت لــه تقديــر 

)من�سحب( )�س( فـي �سجله الأكادميي .
اإذا جتاوز غيابه بدون عذر مقبول )%20(  الدرا�سي  املقرر  فـي  را�سبا  الطالب  كما يعترب 
ع�شرين باملائة من جمموع ال�شاعات التدري�شية للمقرر , وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير 

)را�سب ب�سبب الغياب( )هـ �س( فـي �سجله الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال , اإذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب )20%( ع�سرين باملائة من جمموع 
ال�ساعات التدري�سية فـي املقرر الدرا�سي بعذر مقبول اأو غري مقبول , فـي هذه احلالة يعتد 

ب�سبب الغياب الأعلى ن�سبة , واإذا ت�ساوت الن�سبتان , يكون غياب الطالب بعذر مقبول . 

 املــادة ) 37 (

يقدمه  بعذر مقبول  الف�سل  اأعمال  امتحان معلن من  اأي  الطالب عن ح�سور  تغيب  اإذا 
اآخر  فاإنه يتم عقد امتحان   , انعقاد المتحان  تاريخ  اأيام من  الطالب خالل )5( خم�سة 
تعوي�سي عن المتحان الذي تغيب عنه , وفـي حال تغيب الطالب عن ح�سور المتحان 
التقدير  له  , ويح�سب  المتحان  فـي ذلك  له عالمة )�سفر(  , تر�سد  بعذر غري مقبول 

النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�سلية .

 املــادة ) 38 (

اإذا تغيب الطالب عن ح�سور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خالل 
)5( خم�شة اأيام من تاريخ انعقاد المتحان , يثبت له تقدير غري مكتمل )ك( فـي �شجله 
الأكادميي , ويتم عقد امتحان اآخر تعوي�سي له عن المتحان الذي تغيب عنه فـــي مـــدة 
ل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سابيع بعد نهاية الف�سل الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .  

 , ا�ستمرار وجود العذر  وفـي حال تغيب الطالب عن ح�سور المتحان التعوي�سي ب�سبب 
يعترب من�شحبا من املقرر الدرا�شي , ويثبت له تقدير )من�شحب( )�س( فـي �شجله الأكادميي , 
اأما اإذا زال العـــذر , ولـــم يح�ســـر المتحـــان التعوي�سي تر�سد له عالمة )�سفر( فـي ذلك 

المتحان , ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�سلية .
وفـي حال تغيب الطالب عن ح�سور امتحان نهائي بعذر غري مقبول , تر�ســــد لـــه عالمـــة 
جممــــوع  وفــــق  الدرا�ســــي  للمقرر  النهائي  التقدير  له  ويح�سب   , المتحان  فـي  )�سفر( 

عالماته الف�سلية .
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 املــادة ) 39 (

يحدد للطالب الذي دخل المتحان النهائي ومل ي�ستطع اإكماله لعذر مقبول موعد جديد 
لتاأدية المتحان فـي املقررات الدرا�سية التي تغيب عنها , وذلك بعد زوال العـــذر فـــــي مـــدة 

ل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سابيع بعد نهاية الف�سل الذي مل ي�ستطع فـيه اإكمال المتحان .
وفـي حالة تغيب الطالب عن ح�سور المتحان التعوي�سي , تطبق عليه الأحكام املن�سو�س 

عليها فـي الفقرة الأخرية من املادة )38( من هذه الالئحة .  

 املــادة ) 40 (

لتمثيل  املعتمدة  الطالبية  الأن�شطة  فـي  امل�شاركة  ب�شبب  الطالب  غياب  مدة  حتت�شب  ل 
الكلية داخليا اأو خارجيا , وذلك بعد موافقة العميد اأو العميد امل�سارك - بح�سب الأحوال - 
ومدر�س املقرر الدرا�سي , ومر�سده الأكادميي , ومبراعاة التوازن بني الإذن له بامل�ساركة 

فـي تلك الأن�سطة واأدائه الأكادميي . 
وفـي جميع الأحوال , يتم تعليق م�ساركة الطالــــب الواقــــع حتــــت املالحظــــة الأكادميـــية 

فـي الأن�سطة الطالبية حتى خروجه من حتت املالحظة .

 املــادة ) 41 (

ل يجوز للطالب تاأجيل الدرا�سة اإل بعد موافقة العميد اأو العميد امل�سارك بح�سب الأحوال , 
وتوافر ال�شروط الآتية :

  اأ - اأن يكون قد اأم�سى ف�سال درا�سيا من وقت التحاقه بالكلية .

ب - اأن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه , اأو لغر�س التدريب فـي موقع العمل .

ج - األ يكون التاأجيل لتجنب الر�سوب .

ويجوز للعميد اأو العميد امل�شارك - بح�شب الأحوال - فـي احلالت التي يقدرها ال�شتثناء 
من ال�شرط املن�شو�س عليه فـي البند )اأ( .

 املــادة ) 42 (

يجب األ تتجاوز مدة تاأجيل الدرا�سة )2( ف�سلني درا�سيني �سواء اأكانا مت�سلني اأم منف�سلني , 
ول حتت�سب فرتة التاأجيل من احلد الأق�سى ملدة الدرا�سة للطالب .  

 , الطالب  �سجل  فـي  التاأجيل  تاريخ  ت�سجيل  الكلية  فـي  والت�سجيل  القبول  ق�سم  ويتولى 
ويثبت له تقدير )موؤجل ر�شميا( )م ر( فـي �شجله الأكادميي . 
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 املــادة ) 43 (

يجب على الطالب الت�سجيل فـي الف�سل الدرا�سي الذي يلي فرتة التاأجيل املمنوحة له , 
واإل األغي قيده فـي الكلية . 

 املــادة ) 44 (

يجوز للطالب اأن ين�سحب من الدرا�سة فـي الكلية بعد تقدميه طلب الن�سحاب على النموذج 
املعد لذلك , وي�سري الن�سحاب من تاريخ اعتماد رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية 

للطلب .
ويتولى ق�شم القبول والت�شجيل قيد ان�شحاب ر�شمي )�س( مع التاريخ , ويثبت فـي �شجل 
الطالب الأكادميي تقدير )من�سحب()�س( اأمام كل مقرر درا�سي �سجل فـيه , ومل يكمله . 

 املــادة ) 45 (

يلغى قيد الطالب من الكلية فـي اأي من احلالت الآتية :
 اأ - اإذا اأخفق فـي اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .

ب - اإذا مل يكمل متطلبات الدرا�سة فـي املدة الق�سوى املحددة للدرا�سة فـي الكلية . 
ج - اإذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوب للتخرج يتجاوز احلد الأق�سى امل�سموح به 

لكل ف�سل من ف�سول �سنة التخرج .
التاأجيل  الدرا�سي الذي يلي فرتة  اإعادة قيده فـي الف�سل  باإجراءات  اإذا مل يقم  د - 
اأو ويل اأمره بطلب متديد فرتة التاأجيل  اإذا مل يتقدم الطالب  اأو  املمنوحة له , 

قبل انتهاء فرتة الت�سجيل .
هـ - اإذا ف�سل لأي �سبب من الأ�سباب .

و - اإذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله للدرا�سة .
ز - اإذا تغيـــــب تغيبـــــا متوا�ســــال عــــن جميــــع املقـــررات الدرا�سية بدون اإخطار لأكرث 
من )20%( ع�سرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�سل الدرا�سي بدون عذر مقبول .

ح - اإذا مل ي�سجل خالل فرتة الت�سجيل لف�سل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .  
ط - اإذا ثبتت اإدانته بعقوبة جزائية .

ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية فـي حال اإلغاء قيد الطالب اإ�سدار اإ�سعار باإلغاء 
قيده , ويثبت فـي �شجله الأكادميي تقدير )من�شحب( )�س( لكل مقرر درا�شي �شجل فـيه , 

ومل يكمله .
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 املــادة ) 46 (

يجوز للعميد اإعادة قيد الطالب , وفقا لل�شروط الآتية :
 اأ - اإذا كانت فرتة النقطاع عن الدرا�سة ل تزيد على )2( ف�سلني درا�سيني .

ب - اإذا كان غياب الطالب لعذر مقبول , �شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .

ج - اأن يتوفر مقعد �ساغر فـي الكلية .

د - األ يكون قد �سبق اإعادة قيده لأكرث من مرة .

هـ - األ يكون قد األغي قيده لأي من الأ�سباب الواردة فـي البنود اأرقام )اأ , ب , ج , د , هـ( 
من املادة )45( من هذه الالئحة .

ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية عند اإعادة قيد الطالب اعتماد �سجله الأكادميي 
ال�سابق , وتعد فرتة النقطاع فـي هذه احلالة فرتة تاأجيل .

الف�صـــل الرابـــع

الربامـــج الأكادمييـــة ونظـــام التقييـــم

 املــادة ) 47 (

ت�ستمل موا�سفات كل برنامج اأكادميي على العنا�سر الآتية :
  اأ - ا�سم الدرجة العلمية , والتخ�س�س .

ب - و�سف الربنامج الأكادميي .

ج - خ�سائ�س , ومهارات اخلريجني .

د - متطلبــــات التخــــرج , وتت�سمن معلومات حمددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل 
من متطلبات الكلية , واملقررات الدرا�سية الإجبارية , والختيارية فـي الربنامج 

الأكادميي .

هـ - نظام التقييم املعتمد فـي الكلية .

 املــادة ) 48 (

ويتم   , املقرر  عن  الأ�سا�سية  باملعلومات  الطالب  تزويد  اإلى  الدرا�سي  املقرر  خطة  تهدف 
توزيعها على الطلبة فـي الأ�سبوع الأول من كل ف�سل , وت�سمل اخلطة الآتي :
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اأ - رمز وا�سم املقرر , وال�ساعات املعتمدة , واملتطلبات ال�سابقة , واملتطلبات املالزمة 
للمقرر .

ب - ا�سم املحا�سر , وموقع مكتبه وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�سارة .

ج - و�سف للمقرر .

د - اأهداف املقرر .

هـ - املو�سوعات الرئي�سية للمقرر .

و - اأ�ساليب التدري�س والتعليم .

ز - عنا�ســــر التقييـــم : مواعــــيد المتحانــــات الق�ســرية والنهائية , واأوراق البحث , 
والواجبات وغريها .

ح - الن�ســــبة املخ�س�ســـة لــــكل عنـــ�سر مـــن عنا�ســـر التقييم فـي التقدير الكلي للمقرر 
ومواعيد اإجرائها .

ط - الكتـب الدرا�شية واملراجع الإ�شافـية واأي مواد اأخرى لزمة .

ي - اأي �شروط اأو متطلبات خا�شة باملقرر .

 املــادة ) 49 (

التقدير  , ويكون  التقدير  نقاط  بناء على نظام معدل  اأدائه  الطالب وتقدير  تقييم  يتم 
النهائي لأي مقرر درا�سي مبنيا على نتائج عنا�سر التقييم لكل طالب , وفقا لأهداف ذلك 

املقرر , واملعايري املحددة له .
 املــادة ) 50 (

ي�شرتط لنجاح الطالب فـي اأي مقرر درا�شي اأن يح�شل على ن�شبة مئوية ل تقل عن )%50( 
خم�سني باملائة من التقدير الكلي للمقرر .

 املــادة ) 51 (

يجب اأن ي�سهم عن�سران على الأقل من عنا�سر التقييم فـي حتديد التقدير النهائي لأي 
مقرر درا�سي , ول يجوز لعن�سر واحد من هذه العنا�سر اأن ي�سهم باأكرث من )60%( �ستني 
باملائة من التقدير النهائي , واإذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب اأن ترتاوح ن�سبة ذلك 
المتحان بني )40% - 60%( اأربعني باملائة اإلى �ستني باملائة من التقدير الكلي للمقرر فـيما 

عدا املقررات الدرا�سية التي تتطلب خططها غري ذلك .
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 املــادة ) 52 (

يتم قيا�س تقدير اأي مقرر درا�سي بقيمة عددية بغر�س ح�ساب املعدل الف�سلي/ الرتاكمي , 
وذلك وفقا جلدول قيا�س خا�س , على النحو الآتي :

التقدير
القيمة 
العددية

الن�صبـــة 
املئويـــــــــة

التقدير
القيمــة 

العدديـــــة
الن�صبـــة 
املئويـــــــــة

68 - اأقل من 2.0071ج90 - 4.00100     اأ

65 - اأقل من 1.7568ج -85 - اأقل من 3.7590     اأ -

60 - اأقل من 1.5065د +81 - اأقل من 3.2585    ب +

50 - لأقل من 1.0060د78 - اأقل من 3.0081    ب

اأقل من 0.0050هـ , هـ �س75 - اأقل من 2.7578    ب -

71 - اأقل من 2.2575    ج +

 املــادة ) 53 (

ت�سكل م�سطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي الكلية , ولكنها 
ل حتمل قيمة عددية :

اأ - غري مكتمل )ك( :
اإكمال  دون  حتول  التي  القاهرة  الظروف  حالة  فـي  مكتمل(  )غري  تقدير  يثبت 
الطالب جميع متطلبات املقرر الدرا�شي فـي الوقت املحدد مثل املر�س , احلوادث , 

الظروف العائلية الطارئة وغريها من احلالت املماثلة .
ب - من�سحب )�س( :

يثبت تقدير )�س( للطالب الذي ين�شحب من اأحد املقررات الدرا�شية , اأو يلغى قيده .  
ج - ال�ساعات املحولة )ت( :

يثبت تقدير )ت( للطالب الذي اكت�شب �شاعات معتمدة من اأي موؤ�ش�شة من موؤ�ش�شات 
التعليم العايل الأخرى , وحت�سب هذه ال�ساعات �سمن جمموع ال�ساعات املعتمدة 
مــن الكليـــة , واملطلوبــة للتخــرج فــي برنامج اأكادميي معني , ولكنها ل حتت�سب 

�شمن معدل نقاط التقدير .
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د - ناجح / غري ناجح )ن/غ ن( :

يثبت تقدير )ن( )ناجح( اأو تقدير )غ ن( )غري ناجح( للمقـــرر الدرا�شــــي الـــــذي 
ل يخ�سع لنظام التقييم , ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج . 

هـ - م�ستمر )ر( :

, يكون  اأو ملقرر متعدد الف�شول الدرا�شية   , يثبت تقدير )ر( ملقرر درا�شي عملي 
الطالب م�سجال به , لكن املقرر ل يزال م�ستمرا وقت ر�سد التقديرات اأو اإ�سدار 

ك�سوف العالمات .
و - موؤجل ر�سميا )م ر( :

بعد  فـيها  م�شجال  الطالب  يكون  التي  الدرا�شية  للمقررات  ر(  )م  تقدير  يثبت 
ح�سوله على املوافقة على التاأجيل ر�سميا لذلك الف�سل الدرا�سي .

ز - را�سب )هـ( :

يثبت تقدير )هـ( للطالب الذي ير�شب فـي اأحد املقررات الدرا�شية .
ح - را�سب ب�سبب الغياب )هـ �س( : 

ب�شبب  الدرا�شية  املقررات  اأحد  فـي  ير�شب  الذي  للطالب  �س(  )هـ  تقدير  يثبت 
الغياب .

 املــادة ) 54 (

فـيها  ي�شجل  التي  الدرا�شية  املقررات  اأ�شا�س  على  الف�شلي  التقدير  نقاط  معدل  يح�شب 
الطالب خالل الف�سل , وذلك على النحو الآتي :

اأ - ت�سرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر درا�سي فـي عدد ال�ساعات 
ذلك  فـي  املكت�شبة  التقدير  نقاط  النتيجة  هذه  وت�شمى   , املقرر  لذلك  املعتمدة 

املقرر .

ب - يق�شــــم جمــــموع نقاط التقدير املكت�شبة فـي ذلك الف�شل على جمموع ال�شاعات 
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�سل .

وتخ�ســع لهــذه العمليــات احل�سابيــة املقــررات الدرا�سيــة الـتي تكـون تقديراتها ذات قيمـة 
عددية فقط , ويكون ناجت الق�شمة هو معدل نقاط التقدير الف�شلي .
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 املــادة ) 55 (

يح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب 
فرديا  ح�سابا  يكون  اأن  على   , ف�سل  كل  نهاية  فـي  وذلك  الدرا�سية  الف�سول  جميع  فـي 

للمجموع , ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�سول , وذلك على النحو الآتي :
اأ - ت�ســــرب القيمــــة العدديــــة للتقديـــر املكت�سبة فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر , 

والنتيجة ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة . 

ب - يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدة 
املحت�سبة .

وفـي جميع الأحوال , يح�سب معدل نقاط التقدير بتقريبه اإلى رقمني ع�سريني با�ستخدام 
قواعد التقريب املعروفة .

 املــادة ) 56 (

تعد جميع التقديرات نهائيــة مبجــرد اعتمادهــا مــن العميــد اأو العميــد امل�ســارك بح�ســب 
الأحوال ما عدا تقدير )ك( , ويجـــوز تعديـــل التقديــــرات النهائيــــة اإذا كــــان هـــناك خطــــاأ 
فــــي احل�ســــاب اأو اإدخــــال القيـــم اأو بـــناء على التظلم املقدم من الطالب , ول يجوز تعديل 

اأي تقدير نهائي باأداء امتحان اإ�سافـي اأو تقدمي اأعمال اإ�سافـية بعد نهاية الف�سل .

 املــادة ) 57 (

تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحو الآتي :
اأ - العبء الدرا�سي  :

بالن�سبــــة للطالـــب الذي يحقق احلد الأدنى من معدل نقاط التقدير الرتاكمي 
اإلـــى حتقيق احلد الأدنـــى املطلــــوب لأي تقديــــر )تقديـــرات(  )2.00( بالإ�سافـــة 
اأو مقــررات معينــة , وميكنــه موا�سلــة درا�ســة الربنامــج  فـي مقرر درا�سي معني 

الأكادميي للح�سول على الدرجة العلمية للربنامج امللتحق به .
ب - املالحظة الأكادميية  :

بالن�سبة للطالب الذي يحقق معدل نقاط التقدير الرتاكمي اأقل من )2.00( , 
فاإنه يو�سع فـي الف�سل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية .
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ويجب اأن يقوم الطالب مبراجعة مر�سده الأكادميي قبل الت�سجيل للف�سل الدرا�سي التايل , 
ويتــــم ت�سجيــــل اأي اإجـــــراءات ت�سحيحـــية فـــــي حينــه , وميكن اأن ت�ستمل هذه الإجراءات 

على الآتي :
1 - تخفـيف العبء الدرا�سي .

2 - تاأجيل بع�س املقررات الدرا�سية اإلى ف�سل لحق . 

3 - و�سع خطة عالجية لرفع معدل الطالب , وتعطى الأولوية للمقررات التي ر�سب 
فـيها الطالب وتكون متطلبات �سابقة لبع�س املقررات .

 املــادة ) 58 (

التقديــر  نقــاط  معــدل  يرفــع  اأن  الأكادميية  املالحظة  حتت  الواقع  الطالب  على  يجب 
الرتاكمي اإلى )2.00( فاأكرث , وذلك فـي مدة اأق�ساها )3( ثالثة ف�سول درا�سية متتالية , 
واإل يعـــــد من�سحبـــا ان�سحابا اإلزاميا , ويتعني اإنذار الطالب كتابيا لرفع معدله الرتاكمي 
بالف�سل الدرا�سي الأخري اإذا اأكمل )2( ف�سلني درا�سيني دون الو�سول اإلى املعدل املطلوب .

 املــادة ) 59 (

مينح الطالب فـي حالة تكرار وقوعه حتت املالحظة الأكادميية مرة اأخرى )2( ف�سلني 
درا�سيني للو�سول اإلى م�ستوى العبء الدرا�سي العادي .

 املــادة ) 60 (

الرتاكمي خالل  التقدير  نقاط  تعديل معدل  الأكادميية  املالحظة  للطالب حتت  يجوز 
الف�سل ال�سيفـي , دون اأن يخل ذلك بعدد ال�ساعات املعتمدة له خالل الف�سل ال�سيفـي , 

ودون ح�ساب هذا الف�سل من ف�سول املالحظة الأكادميية .

 املــادة ) 61 (

مينح الطالب الذي مل يخرج من املالحظة الأكادميية فـي الف�سل الأخري من الربنامج 
احلد  مع  يتعار�س  ل  مبا  الرتاكمي  التقدير  نقاط  معدل  لرفع  اآخر  ف�شال  الأكادميي 
الأق�شى ملدة الدرا�شة فـي الربنامج با�شتثناء موافقة املجل�س الأكادميي على منحه ف�شال 
درا�سيا واحدا  لرفع معدله الرتاكمي املطلوب للتخرج , وله حرية اختيار املقررات الدرا�سية 

التي �سوف ي�سجلها , وذلك بالتن�سيق مع مر�سده الأكادميي .
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 املــادة ) 62 (

املقرر  يعيد  اأن  املقرر  فـي  )هـ(  را�سب  تقدير  على  ح�سوله  حالة  فـي  الطالب  على  يجب 
مقرر  اأي  اإعادة  فعليه  اختياري  درا�سي  مقرر  فـي  را�سبا  كان  واإذا   , باأكمله  ذاته  الدرا�سي 
اآخر �سمن قائمة املقررات الختيارية , وت�سجل نتيجة املقرر املعاد مع حذف نتيجة املقرر 
ال�شابق , وحت�شب فـي معدل نقاط التقدير , مع مراعاة الو�شع الأكادميي للطالب واحلد 

الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
 املــادة ) 63 (

, وذلك  اأقــــل من )2.00(  تقديـــره  فـيه وكان  درا�سي جنح  اأي مقرر  اإعادة  للطالب  يجوز 
لأغرا�س رفع معدله الرتاكمي وفق ال�سواغر املتاحة للمقرر , وت�سجل نتيجة املقرر املعاد 
, مع مراعاة الو�شع  ال�شابق , وحت�شب فـي معدل نقاط التقدير  مع حذف نتيجة املقرر 

الأكادميي للطالب واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به . 

 املــادة ) 64 (

تكون فر�س اإعادة املقرر الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
 اأ - فر�ستان فـي حالة الر�سوب فـي املقرر الدرا�سي الواحد .

ب - فر�ســة واحــدة فـي حالة النجاح فـي املقرر , على اأن يكون املقرر املراد اإعادته قد 
در�سه فـي الف�سول الدرا�سية ال�سابقة .

 املــادة ) 65 (

يجب ت�سجيل جميع التقديرات التي ح�سل عليها الطالب فـي جميع املقررات الدرا�سية 
�سواء التي ر�سب فـيها اأو املعادة فـي �سجله الأكادميي .

 املــادة ) 66 (

يكون التقييم النهائي للمقرر الدرا�سي حتريريا , معمليا , عمليا , وحتدد خطة املقرر نوع 
وطبيعة المتحان ون�سبته من جمموع درجات املقرر . 

وفـي جميــع الأحــوال , حتــدد مـــدة المتحـــان النهائـــي التحريـــري وفقــا لتو�سيــف املقــرر 
الدرا�سي .
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 املــادة ) 67 (

يكون اإجراء المتحان النهائي للمقرر الدرا�سي وفق ال�سوابط الآتية : 
 اأ - اأن ي�سمــــل مــــادة املقـــرر باأكملهـــا , اأو جـــزءا واحــدا اأو اأكرث من مادة املقرر ح�سب 

تو�سيف املقرر .

ب - اأن تكــون ن�سبة المتحان النهائي من جمموع العالمات طبقا لتو�سيف املقرر مبا 
ل يتعار�س مع نظام التقييم للطالب .

ج - يقوم مدر�س املقرر بالإعداد لالمتحان النهائي للمقرر بالتن�سيق مع جميع فروع 
الكلية التي يدر�س فـيها ذلك املقرر .

د - تتـــم مراجعـــة المتحـــان النهائــي من قبل فريق متخ�س�س , وميكن ال�ستعانة 
املراجع  اأو  الفريق  م�سوؤولية  وتكــــون   , نف�ســـه  التخ�ســــ�س  فـي  خارجي  مبراجع 
اخلارجي مطابقة حمتوى المتحان ملخرجات التعليم , وو�سوح املعنــــى وخلـــوه 

من الأخطاء , ومنا�سبة مدة المتحان , ومطابقته للمقايي�س املعتمدة .

هـ - تر�ســـل ك�ســــوف العالمـــات النهائـــية لكل مقرر بتف�سيالتها اإلى الق�سم املخت�س 
لدرا�ستها وتدقيقها .

و - تر�سل ك�سوف التقديرات النهائية اإلى ق�سم القبول والت�سجيل لتدقيقها وح�ساب 
العميــــد   علـــى  النتائج  وتعـــر�س   , والرتاكميـــة  الف�شلية  التقدير  نقاط  معدلت 
املجل�س  اإلى  لرفعها  ,  متهيدا  - لإقرارها  الأحوال  - بح�سب  امل�سارك  العميد  اأو 

الأكادميي لالعتماد .

ز - يح�سل كل طالب على ك�سف يت�سمن نتيجته الف�سلية مبينا فـيه تقديره فـي كل 
مقرر در�سه فـي ذلك الف�سل , وعدد ال�ساعات التي در�سها , وجنح فـيها , ومعدل 

نقاط التقدير الف�شلي والرتاكمي .

ح -  حتفظ متعلقات المتحان والأوراق والإجابات النهائية للطلبة فـي الق�سم املخت�س 
حلني انتهاء فرتة التظلمات قبل ت�سليمها اإلى ق�سم التقييم والمتحانات .
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 املــادة ) 68 (

يكون عقد المتحان النهائي التحريري للمقرر الدرا�سي وفق ال�سوابط الآتية :
 اأ - جدولة جميع المتحانات �سمن الفرتة املخ�س�سة لها .

ب - ل ي�ســــمح للطالـــب بدخــــول قاعــــة المتحــــان بعـــد مــــرور )30( ثالثــــني دقيقــــة 
من بداية المتحان .

ج - يلتزم الطالب الذي ي�سل متاأخرا , ولكن قبل انق�ساء فرتة )30( ثالثني دقيقة 
اأن ينجز المتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .

د - ل ي�سمح للطالب بطرح اأ�سئلة اأو ا�ستف�سارات خالل وقت المتحان , وفـي حالة 
وجود اأي خطاأ تتم معاجلته بعد النتهاء من اإجراء المتحان .

هـ - ل ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة المتحان قبل مرور ن�سف الزمن املحدد لالمتحان .

و - ل ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة المتحان بالعودة اإلى قاعة المتحان .

املن�سو�س  والغياب  اأحكام احل�سور  المتحان تطبق عليه  الطالب عن  غـــاب  اإذا   - ز 
عليها فـي هذه الالئحة .

 املــادة ) 69 (

دون الإخالل بحكم املادة )68( من هذه الالئحة , اإذا تبني للطالب عند الإعالن املبدئي 
جلداول المتحانات وجود تعار�س بني مواعيد انعقاد المتحان مع امتحان اآخر فـي الوقت 
ذاته , اأو وجود اأكرث من )2( امتحانني لديه فـي يوم واحد , فعليه اإخطار الق�سم املخت�س 
اإيجاد البدائل املنا�سبة لأداء المتحان ,  ب�سرورة جدولة المتحانات للنظر فـي اإمكانية 

مع مراعاة اأن تكون الأولوية لالمتحان الذي يت�سمن عددا اأكرب من الطلبة .

 املــادة ) 70 (

يجب اإعادة المتحان النهائي للمقرر الدرا�سي جلميع ال�سعب الدرا�سية للمقرر ذاته عند 
ثبوت ت�سريب المتحان النهائي للمقرر اإذا كان مركزيا .

 املــادة ) 71 (

يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغ�س اأو ال�شروع فـيه من موا�شلة المتحان النهائي , 
ويعد را�سبا فـي املقرر الدرا�سي الذي �سبط الغ�س فـيه .
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 املــادة ) 72 (

اأن  وله   , درا�سي  مقرر  اأي  فـي  النهائي  تقديره  مراجعة  بطلب  يتقدم  اأن  للطالب  يجوز 
النموذج  الكلية على  القبول والت�سجيل فـي  اإلى ق�سم  النهائي  التقدير  يتقدم بتظلم من 
اإعالن  تاريخ  من  عمل  اأيام  خم�سة   )5( اأق�ساها  مدة  خالل  املتبعة  الآلية  وفق  املعتمد 

النتيجة النهائية لذلك املقرر .
 املــادة ) 73 (

يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية اإحالة التظلم اإلى مدر�س املقرر لدرا�سته والبت 
فـيه فـي مدة ل تتجاوز )5( خم�سة اأيام عمل , وفـي حال عدم ر�سا الطالب عن قرار مدر�س 
املقرر , يرفع تظلمه اإلى العميد اأو العميد امل�سارك بح�سب الأحوال , الذي يتولى ت�سكيل 
جلنة حمايدة تتكون من )3( ثالثة اأع�ساء من هيئة التدري�س لدرا�سة التظلم , والبت فـيه 

خالل مدة ل تتجاوز )7( �سبعة اأيام عمل من تاريخ رفع التظلم اإليها .

 املــادة ) 74 (

تقوم اللجنة املن�سو�س عليها فـي املادة )73( من هذه الالئحة , برفع تو�سياتها اإلى العميد 
اأو العميد امل�سارك بح�سب الأحوال لالعتماد , وفـي حال مت اعتماد تو�سيات اللجنة يكون 
, ويتم تزويد ق�سم القبول والت�سجيل فـي الكلية بنتائج املراجعة فـي مدة  قرارها نهائيا 
بنتيجة  الطالب  اإخطار  ليتولى  املراجعة  انتهاء  تاريخ  اأيام عمل من  اأق�ساها )5( خم�سة 

التظلم .
 املــادة ) 75 (

يو�سع ا�سم الطالب الذي يح�سل على معدل تراكمي )3.75( فاأكرث فـي نهاية الربنامج 
الأكادميي من كل عام اأكادميي على لوحة ال�سرف فـي الكلية وفروعها , مع منحه كتاب 

�شكر من العميد , ب�شرط األ يكون قد عوقب باإحدى العقوبات التاأديبية .

الف�صــــل اخلامـــ�س

درجـــة الدبلـــوم 

 املــادة ) 76 (

يجوز للكلية منح الطالب درجة الدبلوم فـي احلالتني الآتيتني : 
  اأ - عدم احل�سول على املعدل الرتاكمي املقرر لال�ستمرار بدرا�سة درجة البكالوريو�س .

ب - عدم رغبته فـي ا�ستكمال درا�سة درجة البكالوريو�س .
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 املــادة ) 77 (

مع مراعاة حكم املادة )76( من هذه الالئحة , ي�شرتط ملنح الطالب درجة الدبلوم الآتي : 

 اأ - اأن يكون قد اأكمل ال�شنة الثانية من الدرا�شة .

ب - اأن يكون احلد الأدنى لعدد ال�ساعات التي در�سها )60( �ستني �ساعة معتمدة .

ج - اجتيــــاز جميـــع املقـــررات الدرا�سيـــة املتطلبـــة , وا�ستكمال فرتة التدريب العملي 

امليداين املقررة وفقا للخطة الدرا�سية .

د - احل�سول على معدل تراكمي ل يقل عن )2.00( . 

هـ - موافقة املجل�س الأكادميي .

و - اعتماد جمل�س الأمناء .

 املــادة ) 78 (

دون الإخالل بحكم املادة )77( من هذه الالئحة , يجب على الطالب الذي يرغب فـي عدم 

ا�ستكمال درجة البكالوريو�س , تقدمي طلب اإلى العميد اأو العميد امل�سارك - بح�سب الأحوال - 

على النموذج املعد لذلك .

 الف�صــل ال�صــاد�س
الف�صـــل ال�صيفـــي

 املــادة ) 79 (

يعقد الف�سل ال�سيفـي ح�سب حاجة الكلية اأو فروعها �سمن الأ�س�س املعتمدة , على اأن ينعقد 

الف�سل ال�سيفـي وفقا لالأ�سباب الآتية :

 اأ - اإذا كان الف�سل ال�سيفـي �سمن اخلطة الدرا�سية للربنامج الأكادميي .

ب - تاأجيل طرح املقررات الدرا�سية فـي اإطار اخلطط الدرا�سية املعتمدة .

درا�ستها  اإعادة  , وعدم متكنهم من  الدرا�سية  املقررات  بع�س  فـي  الطلبة  ر�سوب   - ج 

ب�سبب عدم اإمكانية طرحها فـي الف�سل الدرا�سي الالحق .

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )1309(

د - تاأجــــيل درا�ســـة بعـــ�س املقــــررات الدرا�سيــــة ب�سبب و�سع الطالب حتت املالحظة 
الأكادميية , اأو لأي اأ�سباب اأخرى مربرة . 

هـ - ا�ستمرار بع�س الطلبة حتت املالحظة الأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدلتهم 
الرتاكمية ب�سبب عدم اإعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها .

و - تاأخر بع�س الطلبة عن التخرج , واإمكانية تخرجهم فـي الف�سل ال�سيفـي . 

 املــادة ) 80 (

تكون اأ�س�س ومعايري طرح املقررات الدرا�سية فـي الف�سل ال�سيفـي وفقا لالآتي : 
  اأ - املقررات الدرا�سية ح�سب اخلطة الدرا�سية للربنامج الأكادميي .

ب - املقــــررات الدرا�سيــــة املوؤجــــلة )لل�سعبـــة كاملــــة( من الف�سول الدرا�سية ال�سابقة 
جلميع ال�سنوات الدرا�سية . 

ج - املقررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�سل ال�سيفـي ح�سب الإمكانيات 
املتاحة . 

د - املقررات الدرا�سية للطلبة الواقعني حتت املالحظة الأكادميية ب�سبب الر�سوب بها , 
�سريطة األ يقل عددهم فـي كل مقرر عن )10( ع�سرة طالب . 

الأكادميية  الواقعني حتت املالحظة  اأجلت من الطلبة  التي  الدرا�سية  املقررات  هـ - 
لتخفـيف العبء الدرا�سي , �سريطة األ يقل عددهم فـي كل مقرر عن )10( ع�سرة 

طالب . 

 املــادة ) 81 (

تعطى اأولوية الت�شجيل فـي املقررات الدرا�شية لطلبة ال�شنتني الرابعة والثالثة , وفـي حالة 
وجود �شواغر فـي املقررات ميكن ت�شجيل طلبة ال�شنة الثانية , وذلك بعد موافقة العميد 
اأو العميد امل�سارك - بح�سب الأحوال - بعد درا�سة حالة الطالب , ومدى حاجته للت�سجيل 

فـي الف�سل ال�سيفـي .
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 الف�صـــل ال�صابـــع
متطلبـــات التخـــرج 

املــادة ) 82 (

يتم حتديد املتطلبات الدرا�سية ملنح درجتي البكالوريو�س اأو الدبلوم فـي الكلية على اأ�سا�س 
نظام ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات الكلية والربامج الأكادميية . 

 املــادة ) 83 (

ت�سمل خطة متطلبات التخرج , متطلبات الكلية , ومتطلبات الربنامج الأكادميي والتدريب 
العملي امليداين . 

 املــادة ) 84 (

تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي : 

 اأ - متطلبات الكلية :

1 - املقررات الدرا�سية الإجبارية : 

املقررات التي يجب على كل طالب اإكمالها بنجاح كجزء من اخلطة الدرا�سية 
فـي الربنامج الأكادميي .

2 - املقررات الدرا�سية الختيارية : 

املقــــررات التـــي يجـــوز لكـــل طالـــب الختـيار من بينها وفقا لل�سوابط التي 
حتددها الكلية .

ب - متطلبات الربنامج الأكادميي :

وت�ستمل على مقررات درا�سية خم�س�سة لدرا�سة الربنامج الأكادميي , بالإ�سافة 
اإلـــى التدريـــب امليدانـــي , والتي يجب على جميع الطلبة اإكمالها بو�سفها جزءا 

من اخلطة الدرا�سية املعتمدة .

 املــادة ) 85 (

يجب احت�ساب ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية ملتطلبات التخرج بالربنامج الأكادميي 
دون احت�شاب اأي مقررات درا�شية خارجة عنها , ويح�شب معدل نقاط التقدير الرتاكمي 

عند التخرج على اأ�سا�س ال�ساعات املعتمدة .
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 املــادة ) 86 (

تكون مدة الدرا�سة وعدد ال�ساعات املعتمدة للح�سول على درجتي  البكالوريو�س اأو الدبلوم 
على النحو الآتي :

املوؤهـــل
جممـــوع 

ال�صاعات املعتمدة
الفتـــرة 

الزمنية العادية
احلد الأق�صى
 ملدة الدرا�صة

)6( �ست �سنوات)4( اأربع �سنوات120 اإلى 140البكالوريو�س

)3( ثالث �سنوات)2( �سنتان60 اإلى 70الدبلوم

 املــادة ) 87 (

اإذا اجتاز متطلبات التخرج مع احل�شول على معدل نقاط تقدير  يعترب الطالب ناجحا 
تراكمي ل يقل عن )2.00( , واجتيازه فرتة التدريب امليداين املقررة .

 املــادة ) 88 (

التخرج  تقدير  نقاط  معدل  على  بناء  التخرج  عند  للطلبة  متنح  التي  الدرجات  ت�شنف 
املكت�سبة فـي جميع املقررات الدرا�سية املت�سمنة فـي اخلطة الدرا�سية ح�سب الآتي : 

نقــاط التقديــر الرتاكمـيالدرجــــة

3.50 اإلى 4.00ممتاز

3.00 اإلى 3.49جيد جدا

2.50 اإلى 2.99جيد

2.00 اإلى 2.49مقبول
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  قــــرار وزاري

رقــم 2019/2

باإ�صدار الالئحة الأكادميية للمعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية

اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/18 باإن�ساء كلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد  ا�ستنادا 

العايل للتخ�س�سات ال�سحية واإ�سدار نظامهما ،

واإلى موافقة جمل�س اأمناء كلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقــــــــرر

املــادة الأولــــى

يعمل باأحكام الالئحة الأكادميية للمعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية ، املرفقة .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

ين�ســـر هذا القــــرار فـي اجلريـــدة الر�سميـــة ، ويعمــل به من بدايـــة الف�ســـل الدرا�ســــي الأول 

من العام الأكادميي 2020/2019م .

�صدر فـي  : 5 / 1 /1441هـ

املوافــــق  : 5 / 9 /2019م 

د .اأحمـــد بـن حممـــد بـن عبيــــد ال�صعيـــدي

رئي�س جمل�س اأمناء كلية عمان للعلوم ال�سحية

واملعهــــــــــد العالــــــــي للتخ�س�ســـــــــــات ال�سحيـــــــــــة 
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الالئحة الأكادميية للمعهد العايل للتخ�ص�صات ال�صحية
الف�صل الأول

تعريفات
 املــادة ) 1 (

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

املعهـــد :
املعهد العايل للتخ�س�سات ال�سحية .

املجلـــ�س :
جمل�س اأمناء كلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد .

املجل�س الأكادميي :
املجل�س الأكادميي لكلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد .

العميـــد :
عميد املعهد .

الربنامج الأكادميي :
برنامــــج ي�سجل فـيـــه الطالــب ، ويدر�ســه ، ويتخرج منه بدرجة علمية ، ويتكون من عدد 
من املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة ، والتي تقي�س كمية العبء الدرا�سي للطالب .

امل�صرف الأكادميي :
اأحد اأع�ساء الهيئة التدري�سية ، وي�سرف على اأحد الربامج الأكادميية فـي املعهد .

دبلوم الدرا�صات العليا :
موؤهل علمي مينح للطالب بعد ح�سوله على درجة البكالوريو�س ، على اأن يجتاز الربنامج 

الأكادميي بنجاح ، وذلك وفق عدد ال�ساعات املعتمدة فـي املعهد .
الف�صل الدرا�صي :

فتـــرة زمنيـــة مقدارهـــا )17( �سبعـــة ع�ســـر اأ�سبوعـــا ، تت�سمـــن )2( اأ�سبوعيـــن لالمتحانــــات 
النهائية .

الف�صل ال�صيفـي :
فرتة زمنية مقدارها )8( ثـمانية اأ�سابيع ، تت�سمن اأ�سبوعا واحدا لالمتحانات النهائية . 
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املقرر الدرا�صي :
مـــادة درا�سيــة نظريـــة اأو معمليـــة اأو ميدانيــــة حمـــددة الأهـــداف واملحتويـــات والأن�سطــــة ، 

وله رمز ، ورقم خا�س به ، و�ساعات معتمدة ، و�ساعات تدري�سية .
اخلطة الدرا�صية :

جمموعــــة من املقـــررات الدرا�سيـــة املوزعـــة علـــى عـــدد من الف�ســـول الدرا�سيـــة والف�ســــــول 
ال�سيفـية ، اإن وجدت .

ال�صاعة املعتمدة :
وحدة قيا�س علمية للزمن املحدد لدرا�سة املقرر الدرا�سي .

ال�صاعات املعتمدة املحولة :
ال�ساعات التي متنح للطالب نظري مقررات درا�سية ، قام بدرا�ستها فـي موؤ�س�سات تعليم عال 

اأخرى معرتف بها .
العبء الدرا�صي :

جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية التي يدر�سها الطالب فـي ف�سل ما .
معدل نقاط التقدير الف�صلي :

معــــدل القيـــم العدديــة لتقديرات املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب جناحا ور�سوبا 
فـي ذلك الف�سل .

معدل نقاط التقدير الرتاكمي :
الطالــب جناحـــا  التــي در�سهــا  الدرا�سيــة  املقررات  العددية لتقديرات جميع  القيم  معدل 

ور�سوبا حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل . 
معدل نقاط التقدير :

معدل متو�سط تقريبي يلخ�س م�ستويني من الن�ساطات الف�سلي والرتاكمي فـي نهاية كل 
ف�سل .

املر�صد الأكادميي :
ع�سو من هيئة التدري�س ، يتولى توجيه الطالب با�ستمرار ، وي�ساعده على حتقيق اأهدافه 
من خالل املتابعة الدقيقة ، والتاأكد من التزامه بالأنظمة ، واللوائح املعمول بها فـي املعهد . 

املالحظة الأكادميية :
احلالـــة الأكادمييـــة التي يو�سـع فـيهـــا الطالــب فـي الف�ســـل الدرا�سي الذي يلي انخفا�س 

معدله الرتاكمي عن )2٫75( .
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الف�صــل الثانــي

قواعـد القـبول وتغييـر الربنامـج الأكادميـي

 املــادة ) 2 (

يتم قبول الفئات الآتية للدرا�سة فـي املعهد :
 اأ - العمانيني املوفدين للدرا�سة من وحدات اجلهاز الإداري للدولة . 

ب - العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي املعهد على نفقتهم اخلا�سة .
ج - الطلبة املقيدين مبوؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى .

د - غري العمانيني الراغبني فـي الدرا�سة فـي املعهد .
 املــادة ) 3 (

ي�شرتط لقبول الطالب فـي املعهد الآتي :
 اأ - ا�ستيفاء معايري القبول املقررة من املجل�س الأكادميي . 

ب - توفر مقعد �ساغر فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب فـي الدرا�سة به .
ج - اأن يكون لئقا طبيا .

 د - �سداد الر�سوم الدرا�سية املقررة .
 املــادة ) 4 (

املعهد  فـي  للدرا�شة  الأخرى  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  املقيدين  الطلبة  لقبول  ي�شرتط 
الآتي : 

 اأ - توفر مقعد �ساغر فـي الربنامج الأكادميي املراد النتقال اإليه . 
ب - األ يقـــــل املعـــــدل الرتاكمــــي للطالــب عن )2٫75( على جدول قيا�سي مكون من  

)4٫00( نقاط اأو ما يعادله .
ج - موافقة جلنة تغيري الربنامج الأكادميي فـي املعهد املن�سو�س عليها فـي املادة )5( 

من هذه الالئحة .
وفــــي جميـــع الأحــــوال ، يجــب اتخـــاذ الإجــراءات الآتيـــــة عنـــد قبـــول الطالـــب للدرا�ســـة 

فـي املعهد :
 اأ - معادلة املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب مبا يكافئها فـي الربنامج الأكادميي 

الذي يرغب فـي النتقال اإليه . 
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ب - احت�ساب ال�ساعات املعتمدة املحولة التي در�سها الطالب فـي املقرر الدرا�سي بنجاح ، 
�ساعات معتمدة  له  وتر�سد   ، الأكادميي  للربنامج  املعتمدة  ال�ساعات  لعدد  طبقا 

حمولة بتقدير )ت( ، ول تدخل فـي احت�شاب معدل نقاط التقدير الرتاكمي .

ج - يحت�سب للطالب الذي يرغب فـي الت�سجيل فـي مقرر درا�سي �سبق له احل�سول 
فـيه على �ساعات حمولة تقدير )ت( حتى نهاية فرتة الت�سجيل ، ومن ثم ير�سد 

له التقدير الذي يح�سل عليه فـي املقرر فـي نهاية الف�سل الدرا�سي .

 املــادة ) 5 (
ت�سكل فـي املعهد جلنة ت�سمى )جلنة تغيري الربنامج الأكادميي( ي�سدر بت�سكيلها ونظام 
عملها قرار من العميد برئا�سته ، وع�سوية م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكادميية والبحث 
العلمـــي ، وم�ساعــــد العميــــد لل�ســـوؤون الأكادميية امل�سانــدة و�ســـوؤون الطلبــة ، وامل�سرفـيـــن 
الأكادميييـــن املراد التغييــر بينها ، وذلك للنظر فـي طلبــات تغييــر الربنامــج الأكادميــي 
بداية  الأول من  الأ�سبوع  نهاية  اأق�ساها  فـي مدة  فـيها  والبت   ، املعهد  املقدمة من طلبة 

الف�سل الدرا�سي الأول . 
 املــادة ) 6 (

يجوز للطالب تغيري الربنامج الأكادميي ، وفقا لل�شروط الآتية :
  اأ - توفر مقعد �ساغر بالربنامج الأكادميي املراد التغيري اإليه .

ب - اأن يكون الطالب م�شتوفـيا �شروط القبول فـي الربنامج الأكادميي الذي يرغب 
فـي التغيري اإليه . 

 ج - موافقة اجلهة املوفدة ، اإن وجدت .

 د - األ يكون قد �سبق له تغيري الربنامج الأكادميي . 

 املــادة ) 7 (
ا�شتثناء من ال�شـــروط املن�شـــو�ص عليهـــا فـي املــــادة )6( من هـــذه الالئحـــة ، يجوز للمجل�س 

الأكادميي بناء على تو�سية العميد تغيري الربنامج الأكادميي للطالب لأ�سباب �سحية .
 املــادة ) 8 (

يقدم طلب تغييــر الربنامــج الأكادميـــي اإلى ق�ســم القبــول والت�سجيــل فـي املعهـــد ، وترفع 
الطلبات بعد ا�ستيفاء البيانات املطلوبة اإلى جلنة تغيري الربنامج الأكادميي .
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 املــادة ) 9 (
يجـــوز للطلبــة املقيديـــن مبوؤ�س�ســات التعليــم العايل الأخرى التقدم للمعهد لدرا�سة بع�س 

املقررات ذات ال�شاعات املعتمدة فـي املعهد ، وفقا لل�شروط الآتية : 
اأ - احل�سول على موافقة كتابية من املوؤ�س�سة التعليمية املقيد بها ، واأن حتدد املقررات 

الدرا�سية املطلوبة . 
ب - اإمكانية الت�سجيل فـي املقرر الدرا�سي على اأ�سا�س الكفاءة فـي اللغة وتوفر املقاعد 

ال�ساغرة والنتائج الدرا�سية ال�سابقة للطالب .
 املــادة ) 10 (

يجوز للطالب - بعد موافقة املعهد - درا�سة بع�س املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة 
فـي موؤ�س�سات التعليم العايل الأخرى لأجل حتقيق متطلبات الربنامج الأكادميي ، وفق 

ال�شروط الآتية : 
 اأ - اأن تكون موؤ�س�سة التعليم العايل معرتفا بها ، وذات م�ستوى اأكادميي يعادل م�ستوى 

املعهد . 
اأن يحدد املعهد املقررات الدرا�سية التي ميكن للطالب درا�ستها وعدد ال�ساعات  ب - 

املعتمدة واملقررات الدرا�سية املعادلة لها فـي اخلطة الدرا�سية .  
ج - األ تزيد ن�سبة املقررات الدرا�سية املراد درا�ستها على )25%( خم�سة وع�سرين باملائة 

من مقررات الربنامج الأكادميي امل�سجل به الطالب كحد اأق�سى للتخرج . 
وفـي جميع الأحوال ، يجب على الطالب اأن يقدم للمعهد ك�سفا ر�سميا معتمدا بالدرجات 
احلا�سل عليها من املوؤ�س�سة التعليمية التي در�س فـيها حتى يتم احت�ساب املقررات الدرا�سية ، 
وعـــدد ال�ساعـــات املعتمـــدة لهــا ، على اأن حت�سب له املقررات التي ح�سل فـيها على تقدير 

يعادل كحد اأدنى تقدير )ج( ك�ساعات حمولة )ت( .
الف�صـــل الثالــث

قواعــد الت�صجيـــل
 املــادة ) 11 (

يكــون نظـــام الدرا�ســــة فـي املعهــــد بنظــــام ال�ساعــــات املعتمـــدة ، ويتكــــون العـــام الأكادميـــي 
من ف�شلني درا�شيني ، هما الف�شل الأول ، والف�شل الثاين ، بالإ�شافة اإلى الف�شل ال�شيفـي ، 

اإن وجد .
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 املــادة ) 12 (

ت�ستمل اخلطة الدرا�سية على مقررات درا�سية ، يتم اإدراجها فـي اخلطة برمز مقرر درا�سي 
لكـــل منهـــا ، وموزعـــة على عدد من الف�سول الدرا�سية ، بالإ�سافة اإلى الف�سل ال�سيفـي ، 

اإن وجد .
درا�سي  رمز مقرر  ومعملية حتت  نظرية  اأن�سطة  على  الدرا�سي  املقرر  يحتوي  اأن  ويجوز 

واحد يتم اإدراجها فـي اخلطة الدرا�سية .
 املــادة ) 13 (

تتكون اخلطة الدرا�سية من عدد من ال�ساعات املعتمدة ، وذلك على النحو الآتي :
اأ - �ساعة معتمدة واحدة لكل )15( خم�س ع�سرة �ساعة نظرية .

ب - �ساعة معتمدة واحدة لكل )30( ثالثني �ساعة معملية .

ج - �ساعة معتمدة واحدة لكل )45( خم�س واأربعني �ساعة ميدانية .  

وفـي جميع الأحوال ، ل يجوز تغيري اخلطة الدرا�سية اإل بعد موافقة جمل�س الأمناء .
 املــادة ) 14 (

يقوم ق�ســم القبــول والت�سجيـــل فـي املعهـــد بت�سليــم الطالــب اخلطــة الدرا�سية ومتطلبات 
التخــرج عند التحاقـه بالربنامــج الأكادميــي ، وعلى الطالــب اللتزام باخلطة ومتطلبات 

التخرج ، والتقيد بتوجيهات املر�سد الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال ، يتولى ق�سم القبول والت�سجيل اإخطار الطالب باأي حتديث يتم على 

اخلطة الدرا�سية .
 املــادة ) 15 (

يحدد ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد مر�سدا اأكادمييا لكل طالب ، على اأن يلتزم بالآتي : 
اأ - م�ساعدة الطالب على اكت�ساف طاقاته وقدراته .

ب - م�ساعــــدة الطالـــب على اإيجـــاد البدائـــل التي متكنــــه من احل�ســـول على الدرجـــــة 
ح�سب  وذلك   ، الأ�سباب  من  �سبب  لأي  الدرا�سي  م�ساره  تعرث  حال  فـي  العلمية 

اخلطة الدرا�سية ، وو�سعه الأكادميي . 
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ج - تقدمي الن�سح والإر�ساد للطالب حول الأمور املتعلقة بدرا�سته .

اأثنــــاء  د - تعريــــف الطالــب باللوائـــح ذات ال�سلة بو�سعــه الأكادميـــي وال�سلوكـــي فـي 

الدرا�سة . 

هـ - م�ساعــدة الطالب على و�سع خطة ت�سحيحية فـي حالة وقوعه حتــت املالحظــة 

الأكادمييـــة ، بالت�ســـاور مــع امل�ســـرف الأكادميــي ، ورئي�س ق�سم القبول والت�سجيل 

فـي املعهد . 

 املــادة ) 16 (

يكون العبء الدرا�سي للطالب على النحو الآتي  :

اأ - احلد الأعلى فـي الف�سل الدرا�سي )15( خم�س ع�سرة �ساعة معتمدة .

ب - احلد الأدنى فـي الف�سل الدرا�سي )12( اثنتا ع�سرة �ساعة معتمدة . 

ج - مبا ل يتجاوز عدد )6( �ست �ساعات معتمدة للف�سل ال�سيفـي .

ويجوز اأن يقــل العبء الدرا�سي للطالب فـي الف�سل الدرا�سي عـن احلــد الأدنــــى مبا ل يقل 

عن )9( ت�سع �ساعات معتمدة ، وذلك فـي اأي من احلالت الآتية :   

اأ - الطالب الذي يتوقع تخرجه فـي نهاية ذلك الف�سل .

ب - الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية .

ج - حالت خا�سة يقدرها العميد بتو�سية من امل�سرف الأكادميي .

 املــادة ) 17 (

ل يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية الت�سجيل لأكرث من )12( اثنتي ع�سرة 

�ساعة معتمدة ، عدا الطالب املتوقع تخرجه فـي ذلك الف�سل ، فـيجوز له الت�سجيل ملقرر 

اإ�سافـي واحد اإذا كان ذلك كافـيا لتخرجه .

 املــادة ) 18 (

يعترب الطالب موؤجال للف�سل الدرا�سي فـي حالة عدم طرح مقررات درا�سية تتنا�سب مع 

خطته الدرا�سية ، ول حتت�سب فرتة التاأجيل من احلد الأق�سى ملدة الدرا�سة فـي الربنامج 

الأكادميي .
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 املــادة ) 19 (

يقــوم ق�ســم القبـــول والت�سجيـــل فـي املعهــد بالإعـــالن عن مواعيــد الت�سجيــل لكــل ف�ســل 
درا�سي ، ويجــب اأن يت�سمــن الإعـــالن حتديــد مواعيــد الت�سجيــل ، واجلداول الدرا�سية ، 
اأ�سبوعني من  والطاقة ال�ستيعابية ، وتبداأ فرتة الت�سجيل للمقررات الدرا�سية قبل )2( 

تاريخ بدء الدرا�سة فـي الف�سل ، وتنتهي بنهاية دوام اآخر يوم قبل تاريخ بدء الدرا�سة . 
 املــادة ) 20 (

ا�شتثناء من حكم املادة )19( من هذه الالئحة ، يجوز للمعهد ت�سجيل الطالب بعد انتهاء 
فرتة الت�سجيـــل املعلــن عنها مبدة ل تتجـــاوز )2( اأ�سبوعيــن ، وذلك فـي حــال ثبــت وجــود 
ظروف قاهــرة لدى الطالــب يقدرهــا العميد بناء على تو�سيـــة املر�سد الأكادميي ، �سريطة 

توفر مقعد �ساغر .
 املــادة ) 21 (

ي�شرتط لت�شجيل الطالب فـي املقررات الدرا�شية توافر ال�شروط الآتية :
اأ - وجود مقاعد �ساغرة .

ب - األ يوجد تعار�س فـي اجلدول الدرا�سي .

ج - ا�ستكمال اإجراءات القبول .

د - درا�سة متطلب �سابق للمقرر .

هـ - األ توجد عهدة غري معادة لدى الطالب ، اأو مبالغ م�ستحقة .

و - األ يكون قد متت جمازاته باأي عقوبة تاأديبية متنعه من الت�سجيل .

وفـي جميع الأحوال ، يجوز للطالب اأن ي�سجل مقررا درا�سيا ، ومتطلبه ال�سابق فـي الف�سل 
نف�سه اإذا كان مل ينجح فـيه ، اأو كان تخرجه يتوقف على ذلك .

 املــادة ) 22 (

تكون الأولوية فـي ت�سجيل املقررات الدرا�سية ذات املقاعد املحدودة للطلبة ، على النحو 
الآتي :

اأ - طلبة الف�سل النهائي الذين تلزمهم درا�سة املقرر الدرا�سي من اأجل التخرج .

ب - الطلبة الذين تلزمهم درا�سة مقررات درا�سية يت�سمنها تخ�س�سهم الدرا�سي .
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ج  - الطلبة الذين هم فـي حاجة اإلى اإعادة املقررات الدرا�سية .

امل�سرف  تو�سية  على  بناء  العميد  يقدرها  قاهرة  ظروف  لديهم  الذين  الطلبة   - د 
الأكادميي .

 املــادة ) 23 (
يجوز لق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد اإلغاء الت�سجيل فـي املقررات الدرا�سية التي مل 

يلتحق بها عدد كاف من الطلبة ، وفقا للطاقة ال�ستيعابية للمقرر الدرا�سي .
 املــادة ) 24 (

يجوز للطالب الن�سحاب من درا�سة اأي مقرر درا�سي بعد انق�ساء الفرتة املقررة للت�سجيل ، 
وحتى نهاية الأ�سبوع الثامن من بداية الف�سل الدرا�سي ، وحتى نهاية الأ�سبوع الرابع من 

بداية الف�سل ال�سيفـي ، وذلك مبراعاة الآتي :
اأ - موافقة امل�سرف الأكادميي .

ب - األ تتجاوز ن�سبة الغياب بدون عذر اأكرث من )20%( ع�سرين باملائة من ال�ساعات 
املعتمدة .

ج - األ يتعار�ض ذلك مع قواعد التخرج .

 املــادة ) 25 (
يثبت للطالب فـي حالة ان�سحابه من اأي مقرر درا�سي تقدير )من�سحب( )�ض( فـي �سجله 

الأكادميي فـي ذلك املقرر . 
 املــادة ) 26 (

يجب على الطالب النتظام واللتزام مبواعيد الدرا�سة ، وح�سور جميع املقررات الدرا�سية 
التي ي�سجلها .

 املــادة ) 27 (
وتنبيهه   ، باأول  اأول  الطالب  وغياب  ح�سور  ت�سجيل  الدرا�سي  املقرر  مدر�ض  على  يجب 
�سفهيا اإذا بلغت ن�سبة غيابه )10%( ع�سرة باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر ، واإنذاره 
كتابيا عن طريق ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد اإذا جتاوزت ن�سبة غيابه )15%( خم�سة 
ع�سر باملائة من ال�ساعات التدري�سية للمقرر ، �سواء كان غيابه بعذر مقبول اأو غري مقبول ، 

ويعد اأي مما ياأتي اإنذارا كتابيا : 
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 اأ - اإر�سال بريد اإلكرتوين للطالب .

اإر�سال ر�سالة ن�سية لرقم هاتف الطالب امل�سجــــل بياناتــــه لـــدى ق�ســـم القبــــول  ب - 
ال�سخ�سية لدى  بياناته  الطالب م�سوؤولية حتديث  يتحمل  اأن  ، على  والت�سجيل 

ق�سم القبول والت�سجيل .

ج - الإعالن من خالل الأنظمة الإلكرتونية املعتمدة فـي املعهد .

 املــادة ) 28 (

يعتبــر الطالــب من�سحبــا من املقرر الدرا�سي اإذا جتاوز غيابه بعذر مقبول )20%( ع�سرين 
تقديـــر  له  يثبت  احلالــة  هذه  وفـي   ، للمقــرر  التدري�سيــة  ال�ساعــات  جمموع  من  باملائة 

)من�سحب( )�ض( فـي �سجله الأكادميي .
اإذا جتاوز غيابه بدون عذر مقبول )%20(  الدرا�سي  املقرر  فـي  را�سبا  الطالب  كما يعترب 
ع�سرين باملائة من جمموع ال�ساعات التدري�سية للمقرر ، وفـي هذه احلالة يثبت له تقدير 

)را�سب ب�سبب الغياب( )هـ �ض( فـي �سجله الأكادميي .
وفـي جميع الأحوال ، اإذا جتاوزت ن�سبة غياب الطالب )20%( ع�سرين باملائة من جمموع 
، فـي هذه احلالة  اأو غري مقبول   ، الدرا�سي بعذر مقبول  املقرر  التدري�سية فـي  ال�ساعات 

يعتد ب�سبب الغياب الأعلى ن�سبة ، واإذا ت�ساوت الن�سبتان يكون غياب الطالب بعذر . 
 املــادة ) 29 (

اإكمال جميع ال�ساعات التدريبية للمقررات الدرا�سية امليدانية ، وفـي  يجب على الطالب 
حال غيابه ، عليه تعوي�ض ما فاته من ال�ساعات التدريبية قبل الت�سجيل فـي الف�سل الذي 

يليه .
 املــادة ) 30 (

يقدمه  بعذر مقبول  الف�سل  اأعمال  امتحان معلن من  اأي  الطالب عن ح�سور  تغيب  اإذا 
اآخر  فاإنه يتم عقد امتحان   ، انعقاد المتحان  تاريخ  اأيام من  الطالب خالل )5( خم�سة 
تعوي�سي عن المتحان الذي تغيب عنه ، وفـي حال تغيب الطالب عن ح�سور المتحان 
بعذر غري مقبول تر�ســـد لـــه عالمـــة )�سفـــر( فــي ذلك المتحان ، ويح�سب له التقدير 

النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�سلية .
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 املــادة ) 31 (

اإذا تغيب الطالب عن ح�سور امتحان نهائي معلن عنه بعذر مقبول يقدمه الطالب خالل 
)5( خم�شة اأيام من تاريخ انعقاد المتحان يثبت له تقدير )غري مكتمل( )ك( فـي �شجله 
الأكادميي ، ويتم عقد امتحان اآخر تعوي�سي له عن المتحان الذي تغيب عنه فـــي مـدة 
ل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سابيع بعد نهاية الف�سل الذي مل يتقدم فـيه الطالب لالمتحان .  

ا�ستمـــرار وجود العذر  التعوي�سي ب�سبـــب  وفـي حال تغيب الطالب عن ح�سور المتحان 
يعترب من�شحبا من املقرر ، ويثبت له تقديــر )من�شحـــب( )�ص( فــــي �شجـــله الأكادميــــي ، 
اأما اإذا زال العــذر ، ومل يح�سر المتحـــان التعوي�ســي فـرت�سد له عالمة )�سفر( فـي ذلك 

المتحان ، ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�سلية .
نهائي بعذر غري مقبول تر�سد له عالمة  امتحان  الطالب عن ح�سور  وفـي حال تغيب 
)�سفر( فـي المتحان ، ويح�سب له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�سلية .

 املــادة ) 32 (

يحدد للطالب الذي دخل المتحان النهائي ، ومل ي�ستطع اإكماله لعذر مقبول موعد جديد 
لتاأدية المتحان فـي املقررات التي تغيب عنها ، وذلك بعد زوال العذر فـي مدة ل تتجاوز 

)3( ثالثة اأ�سابيع بعد نهاية الف�سل الذي مل ي�ستطع فـيه اإكمال المتحان .
وفـي حالة تغيب الطالب عن ح�سور المتحان التعوي�سي ، تطبق عليه الأحكام املن�سو�س 

عليها فـي الفقرة الأخرية من املادة )31( من هذه الالئحة .  
 املــادة ) 33 (

لتمثيل  املعتمدة  الطالبية  الأن�شطة  فـي  امل�شاركة  ب�شبب  الطالب  غياب  مدة  حتت�شب  ل 
املعهد داخليا اأو خارجيا ، وذلك بعد موافقة م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكادميية امل�ساندة 
بني  التوازن  ، ومبراعاة  الأكادميي  ومر�سده   ، الدرا�سي  املقرر  ومدر�س   ، الطلبة  و�سوؤون 

الإذن له بامل�ساركة فـي تلك الأن�سطة ، واأدائه الأكادميي . 
وفـي جميـع الأحــوال ، يتم تعليــق م�ساركـــة الطالـــب الواقــع حتـــت املالحظـــة الأكادمييـــة 

فـي الأن�سطة الطالبية حتى خروجه من حتت املالحظة .
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 املــادة ) 34 (
ل يجوز للطالب تاأجيل الدرا�شة اإل بعد موافقة العميد ، وتوافر ال�شروط الآتية :

اأ - اأن يكون قد اأم�سى ف�سال درا�سيا من وقت التحاقه باملعهد .

ب - اأن يثبت وجود ظروف قاهرة لديه اأو لغر�ص التدريب فـي موقع العمل .

ج - األ يكون التاأجيل لتجنب الر�سوب .

ويجــــوز للعمـــيد فــــي احلــــالت التــــي يقدرهــــا ال�شتثنــــاء مـــن ال�شــــرط املن�شـــو�ص عليـــه 
فـي البند )اأ( من هذه املادة .

 املــادة ) 35 (
يجـــب األ تتجــــــاوز مــدة تاأجيــل الدرا�ســــــة )2( ف�سليـــن درا�سييـــن ، �ســـواء اأكانـــا مت�سليـــن 

اأم منف�سلني ، ول حتت�سب فرتة التاأجيل من احلد الأق�سى ملدة الدرا�سة للطالب .  
 ، الطالب  �سجل  فـي  التاأجيل  تاريخ  ت�سجيل  املعهد  فـي  والت�سجيل  القبول  ق�سم  ويتولى 

ويثبت له تقدير )موؤجل ر�شميا( )م ر( فـي �شجله الأكادميي . 
 املــادة ) 36 (

يجب على الطالب الت�سجيل فـي الف�سل الدرا�سي الذي يلي فرتة التاأجيل املمنوحة له ، 
واإل األغي قيده فـي املعهد . 

 املــادة ) 37 (
يجـــوز للطالـــب اأن ين�سحـــب من الدرا�ســـة فـي املعهـــد بعد تقدميــه طلــب الن�سحــاب على 
النموذج املعد لذلك ، وي�سري الن�سحاب من تاريخ اعتماد رئي�س ق�سم القبول والت�سجيل 

فـي املعهد للطلب .
ويتولى ق�شم القبول والت�شجيل قيد ان�شحاب ر�شمي )�ص( مع التاريخ ، ويثبت فـي �شجل 
الطالب الأكادميي تقدير )من�سحب( )�س( اأمام كل مقرر درا�سي �سجل فـيه ، ومل يكمله ، 

مع اإخطار اجلهة املوفدة للطالب بان�سحابه ، اإن وجدت . 
 املــادة ) 38 (

يلغى قيد الطالب من املعهد ، فـي اأي من احلالت الآتية :
اأ - اإذا اأخفق فـي اخلروج من حتت املالحظة الأكادميية .

ب - اإذا مل يكمل متطلبات الدرا�سة فـي املدة الق�سوى املحددة للدرا�سة فـي املعهد . 
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ج - اإذا كان عدد ال�ساعات املعتمدة املطلوب للتخرج يتجاوز احلد الأق�سى امل�سموح به 
لكل ف�سل من ف�سول �سنة التخرج .

التاأجيل  يلي فرتة  الذي  الدرا�سي  الف�سل  فـي  اإعادة قيده  باإجراءات  يقم  اإذا مل   - د 
املمنوحة له ، اأو اإذا مل يتقدم الطالب بطلب متديد فرتة التاأجيل قبل انتهاء فرتة 

الت�سجيل .

هـ - اإذا ف�سل لأي �سبب من الأ�سباب .

و - اإذا مل يقم بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد قبوله للدرا�سة .

لأكرث من  اإخطار  بدون  الدرا�سية  املقررات  متوا�سال عن جميع  تغيبا  تغيب  اإذا   - ز 
بدون عذر  الدرا�سي  الف�سل  فـي  التدري�سية  ال�ساعات  باملائة من  )20%( ع�سرين 

مقبول .

ح - اإذا مل ي�سجل خالل فرتة الت�سجيل لف�سل درا�سي واحد بدون عذر مقبول .  

ط - اإذا ثبتت اإدانته بعقوبة جزائية .

ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد فـي حال اإلغاء قيد الطالب اإ�سدار اإ�سعار باإلغاء 
قيــده ، ويثبت فـي �شجله الأكادميي تقدير )من�شحب( )�ص( لكل مقرر درا�شي �شجل فـيه ، 

ومل يكمله .
 املــادة ) 39 (

يجوز للعميد اإعادة قيد الطالب ، وفقا لل�شروط الآتية :
اأ - اإذا كانت فرتة النقطاع عن الدرا�سة ل تزيد على )2( ف�سلني درا�سيني .

ب - اإذا كان غياب الطالب لعذر مقبول ، �شريطة تقدميه ما يثبت ذلك .

ج - اأن يتوفر مقعد �ساغر فـي الربنامج الأكادميي .

د - األ يكون قد �سبق اإعادة قيده لأكرث من مرة .

هـ - األ يكـــــــــون األغــــــي قيـــــده لأي �سبــــب من الأ�سبـــــــاب الــــــواردة فـــــــي البنــــــــود اأرقـــــام 
) اأ ، ب ، ج ، د ، هـ ( من املادة )38( من هذه الالئحة .

ويتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد عند اإعادة قيد الطالب اعتماد �سجله الأكادميي 
ال�سابق ، وتعد فرتة النقطاع فـي هذه احلالة فرتة تاأجيل .
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الف�صــل الرابــع
الربامــج الأكادمييــة ونظــام التقييــم

 املــادة ) 40 (
ت�ستمل موا�سفات كل برنامج اأكادميي على العنا�سر الآتية :

اأ - ا�سم الدرجة العلمية ، والتخ�س�س .

ب - و�سف الربنامج الأكادميي .

ج - خ�سائ�س ومهارات اخلريجني .

د - متطلبات التخرج ، وتت�سمن معلومات حمددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكل من 
متطلبات املعهد واملقررات الدرا�سية الأ�سا�سية ، واملقررات التخ�س�سية .

هـ - نظام التقييم املعتمد فـي املعهد . 

 املــادة ) 41 (
ويتم   ، املقرر  عن  الأ�سا�سية  باملعلومات  الطالب  تزويد  اإلى  الدرا�سي  املقرر  خطة  تهدف 

توزيعها على الطلبة فـي الأ�سبوع الأول من كل ف�سل ، وت�سمل اخلطة الآتي :
اأ - رمز وا�سم املقرر الدرا�سي ، وال�ساعات املعتمدة ، واملتطلبات ال�سابقة ، واملتطلبات 

املالزمة للمقرر .

ب - ا�سم املحا�سر ، وموقع مكتبه وال�ساعات املكتبية املقررة لال�ست�سارة .

ج - و�سف للمقرر .

د - اأهداف املقرر .

هـ - املو�سوعات الرئي�سة للمقرر .

و - اأ�ساليب التدري�س والتعليم .

ز - عنا�سر التقييم : مواعيد المتحانات الق�سرية ، واأوراق البحث ، والواجبات وغريها .

ح - الن�سبـــة املخ�س�ســـة لكــــل عن�سر من عنا�سر التقييم فـي التقدير الكلي للمقرر 
ومواعيد اإجرائها .

ط - الكتب الدرا�شية واملراجع الإ�شافـية ، واأي مواد اأخرى لزمة .

ي - اأي �شروط اأو متطلبات خا�شة باملقرر .
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 املــادة ) 42 (

يتم تقييم الطالب وتقدير اأدائه بناء على نظــام معــدل نقــاط التقديــر ، ويكــون التقديــر 
النهائي لأي مقرر درا�سي مبنيا على نتائج عنا�سر التقييم لكل طالب ، وفقا لأهداف ذلك 

املقرر ، واملعايري املحددة له .
 املــادة ) 43 (

ي�شرتط لنجاح الطالب فـي اأي مقرر درا�شي اأن يح�شل على ن�شبة مئوية ل تقل عن )%70( 
�سبعني باملائة من التقدير الكلي للمقرر .

 املــادة ) 44 (

يجب اأن ي�سهم عن�سران على الأقل من عنا�سر التقييم فـي حتديد التقدير النهائي لأي 
مقرر درا�سي ، ول يجوز لعن�سر واحد من هذه العنا�سر اأن ي�سهم باأكرث من )60 %( �ستني 
باملائة من التقدير النهائي ، واإذا كان هناك امتحان نهائي فـيجب اأن ترتاوح ن�سبة ذلك 
المتحان بني )40% - 60%( اأربعني باملائة اإلى �ستني باملائة من التقدير الكلي للمقرر فـيما 

عدا املقررات الدرا�سية التي تتطلب خططها غري ذلك .
 املــادة ) 45 (

يتم قيا�س تقدير اأي مقرر درا�سي بقيمة عددية بغر�س ح�ساب املعدل الف�سلي/الرتاكمي ، 
وذلك وفقا جلدول قيا�س خا�س ، على النحو الآتي :

التقدير
القيمة 
العددية

الن�صبـــة 
املئويـــــــــة

التقدير
القيمــة 

العدديـــــة
الن�صبـــة 
املئويـــــــــة

75 - اأقل من 2٫7578ب -90 - 4٫00100اأ

70 - اأقل من 2٫2575ج 85 - اأقل من 3٫7590اأ -

اأقل من 70�سفرهـ81 - اأقل من 3٫2585ب +

78 - اأقل من 3٫0081ب 
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 املــادة ) 46 (

ت�سكل م�سطلحات التقديرات الآتية جزءا من نظام التقديرات الكلي فـي املعهـد ، ولكنهـا 
ل حتمل قيمة عددية :

اأ - غري مكتمل )ك( :

اإكمال  دون  حتول  التي  القاهرة  الظروف  حالة  فـي  مكتمل(  )غري  تقدير  يثبت 
الطالب جميع متطلبات املقرر الدرا�شي فـي الوقت املحدد مثل املر�ص ، احلوادث ، 

الظروف العائلية الطارئة وغريها من احلالت املماثلة .

ب - من�صحب )�س( :

يثبـــت تقديــــر )�ص( للطالــب الذي ين�شحب من اأحد املقررات الدرا�شية ، اأو يلغى 
قيده .  

ج - ال�صاعات املحولة )ت( :

من  موؤ�ش�شـــة  اأي  مــن  معتمدة  �شاعات  اكت�شب  الذي  للطالب  )ت(  تقدير  يثبت 
جممـوع  �سمـــن  ال�ساعـــات  هـــذه  وحت�ســـــب   ، الأخــرى  العالــي  التعليـــم  موؤ�س�سات 
ال�ساعات املعتمدة من املعهد واملطلوبة للتخرج فـي برنامج اأكادميي معني ، ولكنها 

ل حتت�شب �شمن معدل نقاط التقدير .

د - ناجح / غري ناجح )ن / غ ن( :

يثبت تقدير )ناجح( )ن( اأو تقدير )غري ناجح( )غ ن( للمقــــرر الدرا�شـــي الـــذي 
ل يخ�سع لنظام التقييم ، ولي�ست له �ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج .

هـ - م�صتمر )ر( :

يكون   ، الدرا�شية  الف�شول  متعدد  ملقرر  اأو  عملي  درا�شي  ملقرر  )ر(  تقدير  يثبت 
الطالب م�سجال به ، لكن املقرر ل يزال م�ستمرا وقت ر�سد التقديرات اأو اإ�سدار 

ك�سوف العالمات .

و - موؤجل ر�صميا )م ر( :

بعد  فـيها  م�شجال  الطالب  يكون  التي  الدرا�شية  للمقررات  ر(  )م  تقدير  يثبت 
ح�سوله على املوافقة على التاأجيل ر�سميا لذلك الف�سل الدرا�سي .
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ز - را�صب )هـ( :

يثبت تقدير )هـ( للطالب الذي ير�شب فـي اأحد املقررات الدرا�شية .

ح - را�صب ب�صبب الغياب )هـ �س(  :

ب�شبب  الدرا�شية  املقررات  اأحد  فـي  ير�شب  الذي  للطالب  �ص(  )هـ  تقدير  يثبت 
الغياب .

 املــادة ) 47 (

فـيها  ي�شجل  التي  الدرا�شية  املقررات  اأ�شا�ص  على  الف�شلي  التقدير  نقاط  معدل  يح�شب 
الطالب خالل الف�سل ، وذلك على النحو الآتي :

اأ - ت�سرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب فـي كل مقرر درا�سي فـي عدد ال�ساعات 
ذلك  فـي  املكت�شبة  التقدير  نقاط  النتيجة  هذه  وت�شمى   ، املقرر  لذلك  املعتمدة 

املقرر .

ال�شاعات  جمموع  على  الف�شل  ذلك  فـي  املكت�شبة  التقدير  نقاط  جمموع  يق�شم   - ب 
املعتمدة املحت�سبة خالل الف�سل .

قيمة  ذات  تقديراتها  تكون  التي  الدرا�سية  املقررات  احل�سابية  العمليات  لهذه  وتخ�سع 
عددية فقط ، ويكون ناجت الق�شمة هو معدل نقاط التقدير الف�شلي .

 املــادة ) 48 (

يح�شب معدل نقاط التقدير الرتاكمي على جميع املقررات الدرا�شية التي در�شها الطالب 
فـــي جميــــع الف�ســـول الدرا�سيــة وذلك فــي نهايـــة كـــل ف�ســل ، على اأن يكـــون ح�سابـــا فرديـــا 

للمجموع ، ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�سول ، وذلك على النحو الآتي :
اأ - ت�سـرب القيمـــة العددية للتقديـــر املكت�ســب فــــي عـــدد ال�ساعـــات املعتمــدة للمقــرر 

والنتيجة ت�شمى نقاط التقدير املكت�شبة .

ب - يق�شم جمموع نقاط التقدير املكت�شــبة الكليــة على العــدد الكلــي لل�شاعات املعتمدة 
املحت�سبة .

ع�شرييـــن  رقميـــن  اإلــى  بتقريبـــه  التقديــــر  نقـــــاط  معـــدل  يح�شب  الأحـــوال  جميــع  وفـي 
با�ستخدام قواعد التقريب املعروفة .
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 املــادة ) 49 (
تعد جميع التقديرات نهائية مبجرد اعتمادها من العميد ما عدا تقدير )ك( .

ويجوز تعديل التقديرات النهائية اإذا كان هناك خطاأ فـي احل�ساب اأو اإدخال القيم اأو بناء 
على التظلــم املقـــدم من الطالـب ، ول يجوز تعديل اأي تقدير نهائي باأداء امتحان اإ�سافـي 

اأو تقدمي اأعمال اإ�سافـية بعد نهاية الف�سل .
 املــادة ) 50 (

تكون م�ستويات التقدم الدرا�سي على النحو الآتي :
اأ - العبء الدرا�سي : 

الرتاكمي  التقدير  نقاط  معدل  من  الأدنى  احلد  يحقق  الذي  للطالب  بالن�شبة 
)2٫75( بالإ�سافة اإلى حتقيق احلد الأدنى املطلوب لأي تقدير فـي مقرر درا�سي 
معني ، وميكنه موا�سلة درا�سة الربنامج الأكادميي للح�سول على الدرجة العلمية 

للربنامج امللتحق به .

ب - املالحظة الأكادميية :

 ، اأقل من )2٫75(  التقدير الرتاكمي  الذي يحقق معدل نقاط  بالن�شبة للطالب 
فاإنه يو�سع فـي الف�سل الذي يليه حتت املالحظة الأكادميية .

ويجــب اأن يقـــوم الطالـــب مبراجعـــة مر�ســـده الأكادميــي قبـــل الت�سجيـــل للف�ســـل 
الدرا�ســــــي التالـــــي ، ويتـــم ت�سجيـــل اأي اإجـــراءات ت�سحيحيــة فـي حينـــه ، وميكـــن 

اأن ت�ستمل هذه الإجراءات على الآتي :

تخفـيف العبء الدرا�سي .  - 1

تاأجيل بع�س املقررات الدرا�سية اإلى ف�سل لحق .  - 2

للمقررات  الأولوية  وتعطى   ، الطالب  معدل  لرفع  عالجية  خطة  و�سع   - 3
الدرا�سية التي ر�سب فـيها ، وتكون متطلبات �سابقة لبع�س املقررات . 

 املــادة ) 51 (
يجـــب علـــى الطالــــب الواقــــع حتــــت املالحظـــــــة الأكادمييـــة اأن يرفـــع معدلــــه الرتاكمـــــي 
اإلى )2٫75( فاأكرث فـي الف�سل الدرا�سي الذي يليه ، واإذا مل يتمكن من رفع معدله الرتاكمي ، 

يلغى قيده من املعهد .
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 املــادة ) 52 (
مينح الطالب الواقع حتت املالحظة الأكادميية ، ومل يخرج منها فـي الف�سل الأخري من 
الربنامج الأكادميي فر�سة اأخرى لرفع معدله الرتاكمي مبا ل يتعار�س مع احلد الأق�سى 
ملدة الدرا�سة فـي الربنامج ، وفـي هذه احلالة للطالب حرية اختيار املقررات الدرا�سية التي 
�سوف ي�سجلها ، وذلك بالتن�سيق مع مر�سده الأكادميي ، �سريطــة موافقـــة اجلهـة املوفدة ، 

اإن وجدت .
 املــادة ) 53 (

يجب على الطالب فـي حالــة ح�سوله على تقديـــر را�ســب )هـ( فـي املقــرر الدرا�ســي اأن يعيد 
املقرر ذاته باأكمله ، مع مراعاة و�سعه الأكادميي واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .

 املــادة ) 54 (
يجوز للطالب اإعادة اأي مقرر درا�سي جنح فـيه وكان تقديره اأقل من )ب -( ، وذلك لأغرا�س 
رفع معدله الرتاكمي وفق ال�سواغر املتاحة للمقرر ، وت�سجل نتيجة املقرر املعاد مع حذف 
نتيجة املقرر ال�شابق ، وحت�شب فـي معدل نقاط التقدير ، مع مراعاة الو�شع الأكادميي 

للطالب واحلد الأعلى للعبء الدرا�سي امل�سموح به .
 املــادة ) 55 (

تكون فر�س اإعادة املقرر الدرا�سي للطالب على النحو الآتي :
اأ - فر�سة واحدة فـي حالة الر�سوب فـي املقرر الدرا�سي الواحد .

املراد  املقرر  يكون  اأن  على   ، الدرا�سي  املقرر  فـي  النجاح  حالة  فـي  واحدة  فر�سة   - ب 
اإعادته قد در�سه فـي الف�سول الدرا�سية ال�سابقة .

 املــادة ) 56 (
يجب ت�سجيل جميع التقديرات التي ح�سل عليها الطالب فـي جميع املقررات الدرا�سية 

�سواء التي ر�سب فـيها اأو املعادة فـي �سجله الأكادميي .
 املــادة ) 57 (

يكون التقييم النهائي للمقرر الدرا�سي حتريريا ، معمليا ، عمليا ، وحتدد خطة املقرر نوع 
وطبيعة المتحان ، ون�سبته من جمموع درجات املقرر الدرا�سي .

وفـي جميع الأحوال ، حتدد مدة المتحان النهائي التحريري وفقا لتو�سيف املقرر .  
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 املــادة ) 58 (

يكون اإجراء المتحان النهائي للمقرر الدرا�سي وفق ال�سوابط الآتية : 
املقرر  اأكرث من مادة  اأو  اأو جزءا واحدا   ، باأكملها  الدرا�سي  املقرر  اأن ي�سمل مادة   - اأ 

ح�سب تو�سيف املقرر .

ب - اأن تكون ن�سبة المتحان النهائي من جمموع العالمــات طبقــا لتو�سيـــف املقـــرر 
مبا ل يتعار�س مع نظام التقييم للطالب .

ج  - يقوم مدر�س املقرر باإعداد المتحان النهائي للمقرر الدرا�سي .

ال�ستعانة  وميكن   ، متخ�س�س  فريق  قبل  من  النهائي  المتحان  مراجعة  تتم   - د 
مبراجع خارجي فـــي التخ�ســ�س نف�ســــه ، وتكــــون م�سوؤوليــــة الفريــــق اأو املراجــع 
اخلارجي مطابقة حمتوى المتحان ملخرجات التعليم ، وو�سوح املعنى ، وخلوه 

من الأخطاء ومنا�سبة مدة المتحان ، ومطابقته للمقايي�س املعتمدة .

 هـ - تر�سل ك�سوف العالمات النهائية لكل مقرر درا�سي بتف�سيالتها اإلى الق�سم املخت�س 
لدرا�ستها وتدقيقها .

و - تر�ســـل ك�ســـوف التقديـــرات النهائيـــــة اإلـــى ق�ســـم القبـــول والت�سجيــل فـــي املعهــــد 
لتدقيقها ، وح�شاب معدلت نقاط التقدير الف�شلية والرتاكمية ، وتعر�ص النتائج 

على العميد لإقرارها ، متهيدا لرفعها اإلى املجل�س الأكادميي لعتمادها .

فـي  تقديره  فـيه  مبينا  الف�سلية  نتيجته  يت�سمن  ك�سف  على  طالب  كل  يح�سل   - ز 
ال�ساعات التي در�سها وجنح فـيها  كل مقرر درا�سي در�سه فـي ذلك الف�سل وعدد 

ومعدل نقاط التقدير الف�شلي والرتاكمي .

 ح - حتفـــظ متعلقـــات المتحــــان والأوراق والإجابـــات النهائيـــة للطلبــة فـــي الق�ســـــم 
املخت�س حلني انتهاء فرتة التظلمات قبل ت�سليمها اإلى ق�سم التقييم والمتحانات 

فـي املعهد .

 املــادة ) 59 (

يكون عقد المتحان النهائي التحريري للمقرر الدرا�سي وفق ال�سوابط الآتية :
 اأ - جدولة جميع المتحانات �سمن الفرتة املخ�س�سة لها .
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ب  - ل ي�سمح للطالب بدخول قاعة المتحان بعد مرور )30( ثالثني دقيقة من بداية 
المتحان .

ج - يلتزم الطالب الذي ي�سل متاأخرا ، ولكن قبل انق�ساء فرتة )30( ثالثـني دقيقـــة 
اأن ينجز المتحان مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالمتحان .

اأو ا�ستف�سارات خالل وقت المتحان ، وفـي حالة  اأ�سئلة  د - ل ي�سمح للطالب بطرح 
وجود اأي خطاأ تتم معاجلته بعد النتهاء من اإجراء المتحان .

 هـ - ل ي�سمح للطالب مبغادرة قاعة المتحان قبل مرور ن�سف الزمن املحدد لالمتحان .
و - ل ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة المتحان بالعودة اإلى قاعة المتحان .

 ز - اإذا غـــاب الطالـــب عن المتحــــان تطبق عليــه اأحكام احل�سور والغياب املن�سو�س 
عليها فـي هذه الالئحة .

 املــادة ) 60 (
دون الإخالل بحكم املادة )59( من هذه الالئحة ، اإذا تبني للطالب عند الإعالن املبدئي 
جلداول المتحانات وجود تعار�س بني مواعيد انعقاد المتحان مع امتحان اآخر فـي ذات 
الوقت اأو وجود اأكرث من )2( امتحانني لديه فـي يوم واحد ، فعليه اإخطار الق�سم املخت�س 
اإيجاد البدائل املنا�سبة لأداء المتحان ،  ب�سرورة جدولة المتحانات للنظر فـي اإمكانية 

مع مراعاة اأن تكون الأولوية لالمتحان الذي يت�سمن عددا اأكرب من الطلبة .
 املــادة ) 61 (

يجب اإعادة المتحان النهائي للمقرر الدرا�سي جلميع ال�سعــب الدرا�سيــــة للمقــــرر ذاتـــه 
عند ثبوت ت�سريب المتحان النهائي للمقرر اإذا كان مركزيا .

 املــادة ) 62 (
يحرم الطالب الذي يثبت قيامه بالغ�ص اأو ال�شروع فـيه من موا�شلة المتحان النهائي ، 

ويعد را�سبا فـي املقرر الدرا�سي الذي �سبط الغ�س فـيه .
 املــادة ) 63 (

اأن  وله   ، درا�سي  مقرر  اأي  فـي  النهائي  تقديره  مراجعة  بطلب  يتقدم  اأن  للطالب  يجوز 
النموذج  املعهد على  فـي  والت�سجيل  القبول  اإلى ق�سم  النهائي  التقدير  بتظلم من  يتقدم 
اأيام عمل من تاريخ اإعالن  اأق�ساها )3( ثالثة  املعد لذلك وفق الآلية املتبعة خالل مدة 

النتيجة النهائية لذلك املقرر .
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 املــادة ) 64 (
يتولى ق�سم القبول والت�سجيل فـي املعهد اإحالة التظلم اإلى مدر�س املقرر لدرا�سته والبت 
فـيه فـي مدة ل تتجاوز )3( ثالثة اأيام عمل ، وفـي حال عدم ر�سا الطالب من قرار مدر�س 
املقرر ، يرفع تظلمه اإلى م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكادميية والبحث العلمي ، الذي يتولى 
التظلم  لدرا�سة  التدري�س  هيئة  اأع�ساء من  )3( ثالثة  تتكون من  ت�سكيل جلنة حمايدة 

والبت فـيه خالل مدة ل تتجاوز )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ رفع التظلم اإليها .
 املــادة ) 65 (

تقوم اللجنة املن�سو�س عليها فـي املادة )64( من هذه الالئحة برفع تو�سياتها اإلى م�ساعد 
، وفـي حـــال قام العميد باعتماد  العميد لل�سوؤون الأكادميية والبحــث العلمــي لالعتمـــاد 
املعهد  فـي  والت�سجيل  القبول  ق�سم  تزويد  ويتم   ، نهائيا  قرارها  يكون  اللجنة  تو�سيات 
اأيام عمل من تاريخ انتهاء املراجعة ليتولى  بنتائج املراجعة فـي مدة اأق�ساها )5( خم�سة 

اإخطار الطالب بنتيجة التظلم .
 املــادة ) 66 (

يو�سع ا�سم الطالب الذي يح�سل على معدل تراكمي )3٫75( فاأكرث فـي نهاية الربنامج 
اأكادميي على لوحة ال�سرف فـي املعهد ، مع منحه كتاب �سكر من  الأكادميي من كل عام 

العميد ، ب�شرط األ يكون قد عوقب باإحدى العقوبات التاأديبية .
الف�صـــل اخلامـــ�س

متطلبــــات التخــــرج
 املــادة ) 67 (

اأ�سا�س  على  املعهد  فـي  العليا  الدرا�سات  دبلوم  درجة  ملنح  الدرا�سية  املتطلبات  يتم حتديد 
نظام ال�ساعات املعتمدة وفق متطلبات املعهد والربامج الأكادميية .

 املــادة ) 68 (
تكون خطة متطلبات التخرج على النحو الآتي : 

اأ - متطلبات املعهد :
 ، الربنامج  ملا حتدده موا�سفات  الأكادميي وفقا  بالربنامج  الدرا�سة  وت�سمل مدة 
ويكون احلد الأق�سى للدرا�سة �سعف املدة املحددة ، واأل يقل عدد ال�ساعات املعتمدة 
عــــن )30( ثالثــــني �ساعــــة ، والتزام الطالب باخلطة الدرا�سية مبا فـيها املقررات 

الدرا�سية التي ر�سب فـيها .
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ب - املقررات املخ�س�سة لدرا�سة الربنامج الأكادميي :

الطلبة  والتي يجب على جميع   ، ، ومقررات تخ�س�سية  اأ�سا�سية  وت�سمل مقررات 

اإكمال درا�سة تلك املقررات كجزء من اخلطة الدرا�سية املعتمدة ، والنجاح فـيها .

 املــادة ) 69 (

يجب احت�ساب ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية ملتطلبات التخرج بالربنامج الأكادميي 

دون احت�شاب اأي مقررات درا�شية خارجة عنها ، ويح�شب معدل نقاط التقدير الرتاكمي 

عند التخرج على اأ�سا�س ال�ساعات املعتمدة . 

 املــادة ) 70 (

اإذا اجتاز متطلبات التخرج مع احل�شول على معدل نقاط تقدير  يعترب الطالب ناجحا 

تراكمي ل يقل عن )2٫75( .

 املــادة ) 71 (

التخرج  تقدير  نقاط  معدل  على  بناء  التخرج  عند  للطلبة  متنح  التي  الدرجات  ت�شنف 

املكت�سبة فـي جميع املقررات الدرا�سية املت�سمنة فـي اخلطة الدرا�سية ح�سب الآتي :

نقــاط التقديــر الرتاكمـيالدرجــــة

3٫75 - 4٫00ممتاز

 3٫25 - 3٫74 جيد جدا

3٫00 - 3٫24 جيد

2٫75 - 2٫99  مقبول
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مكتب وزيـر الدولـة وحمافظ م�سقط
قرار وزاري

 رقـــم 2019/35 

ا�ستنــــادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،
واإلــى الالئحـة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة املدنيـــة ال�ســـادرة بالقــــرار رقم 2010/9 ،

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ينقل يحيى بن نا�سر بن حممد احلرا�سي - وايل قريات - ليكــون واليـا على واليـة بو�سر .

املــادة الثانيــــة

ينقـــــل الدكتــــور يحيــــى بن �سليمـــان بن عبداللـــه الندابي - وايل العامرات - ليكــون واليــــا 
على واليـة قريات .

املــادة الثالـثــــة

يعني حممد بن حميد بن حممد الغاب�سي - نائب وايل م�سقط -  واليـا على واليـة العامرات .

املــادة الرابعــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة اخلام�سـة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من االأول من �سبتمرب 2019م .

�سـدر فـي :   8  من ذي القعدة 1440هـ
املـوافـــــق : 11 من يـوليـــــــــو 2019م

�سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدي
وزيـــــــــر الــدولـــــــــة وحمافـــــــــظ م�سقـــــــــــط
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قرار وزاري
 رقـــم 2019/36 

ا�ستنــــادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ،
اخلدمــة  جملــــ�س  بقــــرار  ال�ســـادرة  املدنيـــة  اخلدمــة  لقانــون  التنفيذيــة  الالئحـة  واإلــى 

املدنيـة رقم 2010/9 ،
وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ينقل اأ�سرف بن اأحمد بن نا�سر البو�سعيدي - نائب وايل قريات - ليكــون نائبا لوايل م�سقط .

املــادة الثانيــــة

يعني ماجد بن �سيف بن علي البو�سعيدي - مدير دائرة خدمة املراجعني - نائبا لوايل بو�سر .

املــادة الثالـثــــة

يعــني عــبداحلميـــد بـــن عبـــدالرحمـــن بـــن �سيـــف اخلرو�ســـي - م�ساعـــد والـــي م�سقـــط - 
نائبا لوايل قريات .

املــادة الرابعــة

على جميع املعنيني تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�سه . 

املــادة اخلام�سـة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من �سبتمرب 2019م .

�سـدر فـي :   8  من ذي القعدة 1440هـ
املـوافـــــق : 11 من يـوليـــــــــو 2019م

�سعود بن هالل بن حمد البو�سعيدي
وزيـــــــــر الــدولـــــــــة وحمافـــــــــظ م�سقـــــــــــط
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وزارة التجـارة وال�صناعـة
اإعـــــــــالن

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

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة
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)21(OM/P/2017/000160

)22(5/6/2017

)31(  087٫961 /62

)32( 5/12/2014

)33(US

عملية لتقييم االأداء التحفـيزي جل�سم �سلب م�سامي .)54(

عملية لتقييم االأداء التحفـيزي جل�سم �سلب م�سامي با�ستخدام تقنية ن�سر البخار ، )57(

حيث يتم حقن جــزيء م�سبار وجزيء لتحديــــد الوقت امليت فـي الغاز الناقــــل الـــذي 

يتم ات�ساله بعد ذلك مع اجل�سم ال�سلب امل�سامي فـي وعاء ، حيث يحلل كا�سف ذروة 

العر�ض ووقت احتفاظ جزيء م�سبار ووقت احتفاظ جزيء حتديد الوقت امليت فـي 

الغاز اخلارج من الوعاء .

)71(Grace GmbH

)72( WALLENSTEIN٫ Dieter

BRANDT٫ Stefan
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)21(OM/P/2017/000132

)22(14/5/2017

)31(15001844.8

)32( 22/6/2015

)33(EP

وبثق )54( ارتخاء  خوا�ض  مع  االأنبوبة  لتطبيقات  منا�سب  ايثيلني  متعدد  تركيب 
حم�سنة.

يتعلق االخرتاع احلالى برتكيب متعدد بروبيلني )بويل بروبيلني( ي�سمل راتنج )57(
، الذي يحتوي بوليمر م�سرتك من االإيثيلني وعلى االأقل مونومر   )A( قاعدة
اإن  ، حيث  كربون  ذرة   )12-3( بها من  اأولفـينات  األفا  واحد خمتار من  م�سرتك 
 )A-1( الوزن اجلزيئي االإيثيلني ي�سمل مكون منخف�ض  امل�سرتك من  البوليمر 
 )A-1( مع مكون منخف�ض الوزن اجلزيئي )A-2( ومكون عايل الوزن اجلزيئي
يكون له متو�سط وزن جزيئي اأقل من مكون عايل الوزن اجلزيئي )A-2( ، )ب( 
اأ�سود كربون فـي كمية من )1( اإلى )10( وزن % معتمدة على الكمية الكلية من 
 ، الكربون  اأ�سود  غري  اختيارية  اأخرى  اإ�سافات   ) و)ج   ، االإيثيلني  متعدد  تركيب 
     MFR2 له معدل تدفق م�سهور )A-1( حيث اإن مكون منخف�ض الوزن اجلزيئي
)190 0 م ، 2٫16 كجم( ي�ساوي اأو اأكرث من )150 جرام/10 دقائق( اإلى ي�ساوي اأو 
اأقل من )400 جرام/10 دقائق( ، حمدد طبقا لـــ ISO 1133 ، راتنج قاعدة )A ( له 
كثافة ت�ساوي اأو اأكرث من )943 كجم/م3( اإلى ت�ساوي اأو اأقل من )957 كجم/م3( ، 
 MFR5 والرتكيــب يكون لــــه معدل تدفـــق م�سهــور ، ISO 1183 حمــددة طبقـــا لــــ
)190 0 م ، 5 كجم ( ي�ساوي اأو اأكرث من )0٫14 جرام/10 دقائق( اإلى ي�ساوي اأو اأقل 
من )0٫3 جرام/10 دقائق( ، حمدد طبقا لـــ ISO 1133 ، لزوجة عند اإجهاد ق�ض 
kPA*s( اإلى ت�ساوي اأو اأقل  ثابــــت )eta747 ، PA747( ، ت�ساوي اأو اأكرث من )800 

. )I( وتوافق املعادلة )kPA*s1300( من
)71(ABU DHABI POLYMERS CO.LTD )BOROUGE( L.L.C

Borealis AG

)72( Antti TYNYS
Jarmo HARJUNTAUSTA
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)21(OM/P/2018/000419

)22(31/12/2018

)31(62/358٫938

)32( 6/7/2016

)33(US

لــوح جداري من اجلب�ض ي�ستمل علــى رقاقـــات تغطيــة ورقيــة متعــددة الطبقــات )54(
مرققة مرتبطة بعامل ربط بوليمري غري اأيوين وطرق �سنعه .

الطبقات )57( متعددة  ورقية  تغطية  رقاقات  على  ت�ستمل  جدارية  األواح  توفـري  يتم 
اأيوين وعامل ربط ت�سابكي ، وطرق  مرققة مرتبطة بعامل ربط بوليمري غري 

ل�سنع االألواح اجلدارية .

)71(United States Gypsum Company

)72( Alfred LI
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)21(OM/P/2015/000023

)22(22/1/2015

)31(M12012A001350

)32(31/7/2012

)33(IT

تركيبة �سلبة ت�ستمل على احلديد لال�ستخدام فـي حاالت نق�ض احلديد .)54(

يتعلق االخرتاع برتكيبة اأ�سا�سها احلديد ال�ستخدامها فـي حاالت النق�ض الكلي )57(
اأو الن�سبي للحديد . على وجه اخل�سو�ض يتعلق االخرتاع احلايل برتكيبة �سلبة 
وب�سكل مف�سل فـي �سورة م�سحوق اأو حبيبات ال�ستخدامها فـي عالج اال�سطرابات 
اأو م�ستقة منه . وتعد تركيبة االخرتاع  اأو االأمرا�ض ذات ال�سلة بنق�ض احلديد 
والن�ساء  والرجال  والريا�سيني  املراهقني  اخلا�سعني  لالأطفال  منا�سبة  احلايل 
والن�ساء احلوامل وكبار ال�سن . واأخريا ، يتعلق االخرتاع احلايل بعملية لتح�سري 

الرتكيبة ال�سلبة املذكورة .

)71(ALESCO S.R.L

 )72(LACORTE Andrea

TARANTINO Germano
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)21(OM/P/2017/000270

)22(25/9/2017

)31(2014520

)32(25/3/2015

)33(NL

طريقة توفـري �سمة اأمان مطبوعة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة تكوين م�ستند موؤمن )1( ت�ستمل على خطوات : )57(
- توفـري طبقة اأ�سا�سية )2( لها جانب علوي )6( ، - توفـري �سورة ملونة )3( على 
م�ساحة �سورة )Ai( من اجلانب العلوي )6( بوا�سطة طباعة بحرب ملون ، على 
اجلانب العلوي )6( ، - تت�سم باأن ، - يتم ا�ستخدام بنية عد�سات على احلرب امللون ، 
يكون لبنية العد�سات م�ستوى بوؤري حمدد �سلفا )8( واقع على م�سافة من اجلانب 
العلوي )6( ، واحلفر بالليزر ل�سورة �سوداء من خالل بنية العد�سات ومن خالل 
احلرب امللون لتكوين عنا�سر ال�سورة امل�سودة ب�سكل كبري عند امل�ستوى البوؤري اأو 

على مقربة منه .

)71(MORPHO B.V

)72(VAN DEN BERG٫ Jan
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)21(OM/P/2015/000127

)22(20/5/2015

)31(121936280

)32(21/11/2012

)33(CH

عبوة منتج �سجائر وطريقة تعبئة ذات �سلة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفـري عبوة )P( ملنتج �سجائر )C( ت�ستمل على اإطار )2( )57(
م�سنوع من مادة �سبه �سلبة له ب�سكل مف�سل لوح رئي�سي )3( قالبات جانبية )4( 
بجوار وجه اجلوانب املقابلة وطرف ،   )Y( والتي يتم و�سعها )وقالبة طرفـية )5
على التوالــي ل�سحنــــة )G( مــن منتـــج �سجائر ورقاقة حاجـــزة مرنـــة )12( حـــــــول 
واحدة  تت�سمن  الغلق حيث  ي�سكل غالفا حمكم  الذي   )2( االإطار   )G( ال�سحنة
قالبة  تنف�سل  بحيث   )7( قطع  منطقة   )4( اجلانبية  القالبات  من  االأقل  على 
جانبية مذكورة واحدة على االأقل )4( بامتداد الطول )L( للجانب املقابل املناظر 
لل�سحنة )G( ملنتج �سجائر )C( يوفر االخرتاع احلايل اأي�سا طريقة تعبئة منتج 

. )P( سجائر فـي العبوة املذكورة�

)71(JT INTERNATIONAL S A

 )72(PERONACE Patrick

MEWHA Paul A
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)21(OM/P/2016/000011

)22(21/1/2016

)31(2013902924

)32(5/8/2013

)33(AU

جتميع لتوليد الكهرباء .)54(

املاء يت�سمن حجرة لها قاعدة جدار جانبي )57( جتميع لتوليد الكهرباء من تدفق 
ميتد من القاعدة مدخل ماء وخمرج ماء وحدة دوارة لها عمود اإدارة ودوار مركب 
لتدفق  كا�ستجابة  احلجرة  فـي  للدوران  وقابل  فـي  املو�سوع  االإدارة  عامود  على 
الكهرباء  لتوليد  الدوارة  بالوحدة  مقرتن  كهربائي  ومولد  احلجرة  خالل  املاء 
كا�ستجابة لدوران الدوار. يتم اختيار اأبعاد املدخل املخرج واحلجرة واأو�ساع املدخل 
ا�ستخدام  يكون  عندما  احلجرة  �سمن  الدوامة  ت�سكيل  لتعزيز  والدوار  املخرج 
التجميع مو�سوع فـي حو�ض املاء اأو بجانب حو�ض املاء فـي جمرى مائي اأو بجانب 
جمرى مائي �سمن ترعة ماء مغلقة اأو بجانب ترعة ماء مغلقة وهناك تدفق املاء 

خالل احلجرة من املدخل اإلى املخرج .

)71(Paul Steven Kouris

 )72(Paul Steven Kouris
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)21(OM/P/2015/000120

)22(14/5/2015

)31(20126219

)32(20/11/2012

)33(FI

طريقة وجهاز لت�سنيع اأنبوب ملفوف لولبيا وملحوم .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة وجهاز لت�سنيع اأنبوب ملفوف لولبيا وملحوم . )57(
ينزلق جزء يتلدن باحلرارة )1( بطــول م�ســــار على و�سيلــــة انـــزالق )12 13( يتم 
ال�سكل  اأ�سطواين  لف  �سطح  ويحدد  املذكور  لالأنبوب  حموري  اجتاه  فـي  ترتيبها 
بفطر مناظر للقطر الداخلي لالأنبوب املراد ت�سنيعه . يتم توجيه اجلزء )1( بطول 
م�سار حلزوين )S( نحو لفة �سابقة من اجلزء املذكور بوا�سطة بكرات قطرية )10( 
تتم مباعدتها بطول امل�سار احللزوين املذكور بتعديل املو�سع )d( للبكرات : يتم 
حلام احلواف املتقابلة )1اأ 1 ب( من لفات اجلزء املذكور معا بتوفـري كتلة حلام مت 
بثقها )6( بني لفات اجلزء املذكور . تتم التغذية باالأنبوب امللحوم )4( من حمطة 

اللحام بوا�سطة البكرات )10( بانزالقها على دعامة دوارة )2اأ( .

)71(UPONOR INFRA OY

)72( KARJALAINEN Kari
GLASBERG Christian

SJOBERG Sven
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)21(OM/P/2010/000165

)22(25/8/2010

)31(PCT/CA2008 /000935

)32(14/5/2008

)33(CA

)54(. )SIM( نظام وطريقة م�سرفـية ل�سرائح وحدة تعريف امل�سرتكني

م�ساعدة )57( اأجل  من   )SIM( امل�سرتك  هوية  وحدة  ل�سريحة  بنكية  وطريقة  نظام 
ال�سلكية  املالية واالت�ساالت  النظام للتحكم مواردهم  امل�سجلني فـي  امل�ستخدمني 
والال�سلكية من خالل اأجهزتهم املتنقلة عرب �سبكة االت�ساالت املتنقلة . ويجمع 
�سرائح  ا�ستعمال  خالل  من  املالية  واخلدمات  املتنقلة  ال�سبكة  مزودي  النظام 
 SIM �سريحة  اأو  للم�ستخدمني  املتنقلة  االأجهزة  لتعديل  احلاجة  دون   )SIM(
املركبة عليها . ويقوم م�سغل النظام البنكي ل�سريـــحة )SCB-O( )SIM( بتنظيــــم 
املتنقلة  االت�ساالت  خدمة  ومزودي  والبنوك  امل�ستخدمني  بني  البيانات  ان�سياب 
 )SIM( �سريحة  خدمة  توفـري  واآالت   )SIM( ل�سريحة  املوؤمتت  ال�سراف  واآالت 
 )SCB-O( من خالل جمموعة من قنوات االت�ساالت. وعند ات�سال امل�ستخدم بـ
ليقوم باإجراء معاملة ، يت�سل )SCB-O( بالبنك املنا�سب للموافقة على املعاملة 
للم�ستخدمني  واإيابا  التقارير ذهابا  ، تر�سل  الناجح  اال�ستكمال  . وعند  املطلوبة 

لتاأكيد احلدث .

)71(AL-SAHLI٫ Mahmoud Anass Mahmoud

 )72(AL-SAHLI٫ Mahmoud Anass Mahmoud
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)21(OM/P/2016/000225

)22(2/8/2016

)31(2014900324

)32(4/2/2014

)33(AU

جهاز وطريقة لبث اإ�سارات االت�سال واملعلومات .)54(

فـي االخرتاع احلايل يتم االإف�ساح عن جهاز )10( لبث اإ�سارة ات�سال عرب قناة اأو )57(
اأكرث من قنوات اأو نطاقات الرتددات القائمة م�سبقا التي حتمل اإ�سارة بث . وي�سم 
باالإ�سافة  االأقل موجودة م�سبقا  تردد على  اأو نطاق  قناة  لتخزين  ذاكرة  اجلهاز 
اإلى املعلومات التي تتعلق بقوة اإ�سارة البث التي حتملها قناة اأو نطاق تردد على 
االأقل موجودة م�سبقا. متت تهيئة وحدة التحكم )24( لتوليد اإ�سارة ات�سال ليتم 
بثها عرب قناة اأو نطاق تردد على االأقل موجودة م�سبقا بقوة كافـية للبث الفوقي 
الإ�سارة البث التي حتملها القناة اأو النطاق املوجودة م�سبقا. تتم تهيئة جهاز مزج 
)26( ال�ستقبال كل من اإ�سارة من اإ�سارات االت�سال التي مت توليدها بوا�سطة وحدة 
التحكم )24( ولتوحيد اإ�سارات االت�سال املذكورة فـي اإ�سارة ات�سال مدجمة موحدة 
)15( . جهاز اإر�سال )16( لبث اإ�سارة االت�سال املدجمة املوحدة )15( ليتم بثها عرب 
قناة واحدة على االأقل من قنوات الرتدد اأو النطاقات املوجودة م�سبقا بدال من ، 
اأو باالإ�سافة اإلى اإ�سارة البث التي حتملها قناة واحدة على االأقل من قنوات الرتدد 

اأو النطاقات املوجودة م�سبقا .

)71(EMERGENCY WARNING SYSTEMS LIMITED

 )72(BRODA Martin

CARTER Ivan
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)21(OM/P/2016/000032

)22(8/2/2016

)31(61/ 872655

)32(31/8/2013

)33(US

جتميعية حارف حلفرة بئر جانبية .)54(

يتعلق االختــراع بتجميعــة حــارف تت�سمن حارفا علـــويا يتم و�ســعه داخــل ثقــب )57(
االأولى  االألواح  مباعدة  على  العلوي  احلارف  يحتوي  حيث  بئر  حلفرة  رئي�سي 
والثانية مب�سافة . يت�سمن واحد على االأقل من االألواح االأولى والثانية �سطحا 
منحــدرا . يتــم و�ســع حـــارف �سفلـــي داخل الثقب الرئي�سي حيث يحـــدد احلـــارف 
ال�سفلي جمرى اأول وجمرى ثان . يكون اأحد املجاري االأولـــى والثانيــة مت�ســال 
بجزء �سفلي للثقب الرئي�سي ويكون اأحد املجاري االأولى والثانية االآخر مت�سال 
بثقب جانبي . تتم تهيئة احلوارف العلوية وال�سفلية لتوجيه جتميعة مقورة اإما 
داخل الثقب اجلانبي اأو اجلزء ال�سفلي للثقب الرئي�سي على اأ�سا�ض حجم طرف 

املقورة لتجميعة املقورة .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

 )72(LAJESIC Borisa
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)21(OM/P/2016/000033

)22(8/2/2016

)31(61/ 872655

)32(31/8/2013

)33(US

جتميعية حارف حلفرة بئر جانبية .)54(

داخــل )57( و�سعــه  يتم  عــلويا  حـــارفا  تت�سمـــن  حـــارف  بتجميعـــة  االختــراع  يتعلق 
 . توجيــه  نابـــ�ض  علـــى  العلوي  احلارف  يحتوي  حيث  بئر  حلفــرة  رئي�ســي  ثقــب 
داخــــل  �سفلي  حـــارف  و�ســـع  يتم   . منحـــدرا  �سطـحا  التوجيــه  نابـــ�ض  يت�سمـــن 
اأول وجمرى ثان . يكون  الثقــب الرئيــــ�سي حيث يحدد احلارف ال�سفلي جمرى 
اأحد  ويكون  الرئي�سي  للثقب  �سفلي  بجزء  مت�سال  والثانية  االأولى  املجاري  اأحد 
املجاري االأولى والثانية االآخر مت�سال بثقب جانبي . تتم تهيئة احلوارف العلوية 
ال�سفلــــي  اجلزء  اأو  اجلانبي  الثقب  داخل  اإما  مقـــورة  لتوجيه جتميعة  وال�سفلية 

للثقــــب الرئي�سي علـــى اأ�سا�ض حجم طرف املقورة لتجميعة املقورة .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

 )72(LAJESIC Borisa
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 ΩÉ```µMCG øe (10) IOÉª∏d É````≤ah ∂dPh , á``MƒæªŸG äGAGô`ÑdG ø``Y á``jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO ø``∏©J
 (36) IOÉ```ŸGh 2008/67 º``bQ »``fÉ£∏°ùdG Ωƒ``°SôŸÉH QOÉ``°üdG á```«YÉæ°üdG á```«µ∏ŸG ¥ƒ```≤M ¿ƒ``fÉb

 . 2008/105 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájò«`ØæàdG ¬àëF’ øe

á«`aGôLƒ«∏ÑÑdG äÉ``fÉ«ÑdG Rƒ`eQ

»`aGôLƒ«∏ÑÑdG ¿É`«ÑdGõ```````eôdG
IAGÈdG ºbQ11
IAGÈdG ´ƒf12
Ö∏£dG ºbQ21

Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ22
á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H30

Ö∏£dG ∫ƒÑb øY ô°ûædG ïjQÉJ44

IAGÈdG øY ô°ûædG ïjQÉJ45
‹hódG ∞«æ°üàdG51
´GÎN’G á«ª°ùJ54
ô°üàîŸG ∞°UƒdG57

IAGÈdG ÖdÉW º°SG71
´ÎîŸG º°SG72

á«µ∏ŸG »`a ≥◊G ¬d ìƒæªŸG º°SG73
π«cƒdG º°SG74

barat M.indd   1 9/11/19   11:41 AM

-90-



(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2015/1/28
(21)OM/P/2015/00027

(44)2019/3/17
1285 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000318

E21B 43/34 (2006.01), C09K 8/02 (2006.01), E21B 43/22 (2006.01)Int. Cl. (51)

(71)1 ¿ÓJófÓ«H ¿Éa ∫QÉc : »`a ájóædƒg ácô°T , »`a.»H è«HÉ°ûJÉe ¢Tô°ùjQ ∫Éæ°TÉfÎfG π°T
Góædƒg , …Ég’ , QG ¢ûJG 2596 - ∫G ¿G , 30

(72)
1 - ∫EG ¿EG , 1 ∑ÉHÒ∏°SÉc : »`a ájóædƒ¡dG π«àf’G QõL , ø°ùæ«L ∂jQóæg ±RƒL äÈdBG

Góædƒg , ∂éjƒ°ùéjQ ¢SEG »L , 2288
2  äGÎ°ûæjÒg : »`a ájóædƒ¡dG π«àf’G QõL , ∂éjƒHÒµéjƒ°S ¬«L ¢SÉæjQÉe ¢Sƒ«eƒdƒKQÉH

Góædƒg , âîjôJhCG »H ¬«c 3512 - ∫EG ¿EG , ¬jEG 33
(73)1

2

(74)
1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S
2
3

(30)2012/8/9 : ïjQÉ`àH  61/681,236 : º`bQ á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
(2013/8/7 ïjQÉ`àH PCT/US 2013/053917: ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(12)
(54)âjR π°üah êÉàfE’ ΩÉ¶f

    (57)  π``ªà°ûj . âjR π°üah êÉàfE’ ΩÉ¶f ≈dEG ¬``Lƒe ‹É◊G ´Gô``àN’G              
 ¢†Øîæe  »FÉe  ™FÉeh  ,  âjR  πªëj  øjƒµJ  ≈∏Y  ΩÉ¶ædG
 ‹ÉªLEG iƒ```àëÃh M 0^15 øe πbCG á«fƒjCG Iƒ≤H áMƒ∏ŸG
 AõL 10000 ≈dEG ¿ƒ«∏ŸÉH AõL 200 øe áHGòe áÑ∏°U OGƒe
 áÑ∏°U  OGƒe  ‹ÉªLEG  iƒàëÃ »ë∏e ∫ƒ∏fih ,  ¿ƒ«∏ŸÉH
 . Ö∏ëà°ùe πjõeh , ¿ƒ«∏ŸÉH AõL 10000 øe ÈcCG áHGòe
 »``FÉŸG ™````FÉŸG ∫É````NOE’ á```«dBG ≈```∏Y É```°†jCG ΩÉ````¶ædG π````ªà°ûj
 êÉàfE’ á«dBG , âjõ∏d πeÉM øjƒµJh »`a áMƒ∏ŸG ¢†Øîæe
 ¢†Øîæe »FÉŸG ™FÉŸG  ∫ÉNOEG  ó©H øjƒµàdG øe AÉeh âjR
 »ë∏ŸG  ∫ƒ```∏fi  á°ù```eÓŸ  á«```dBGh  ,  ø```jƒµàdG  »`a  áMƒ∏ŸG
 øjƒµàdG øe ÚéàæŸG AÉŸGh âjõdG ™e ÜÓëà°S’G πjõeh

. èàæŸG AÉŸG øe èàæŸG âjõdG π°üØdh

barat M.indd   2 9/11/19   11:41 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2016/3/14
(21)OM/P/2016/00076

(44)2019/3/17
1285 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000316

B01D 53/14 (2006.01)Int. Cl. (51)

(71)1 , óf’ó«e Îæ°S ƒ°V 2040 : »`a á«µjôeCG ácô°T , »°S ∫EG  ∫EG  õ«Lƒdƒæµ«J ∫ÉHƒ∏L ƒ°V
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 48674 ¿Éé«°ûà«e

(72)
1 , 77578 ¢SÉ°ùµ«J , π«ØfÉe , ∞jGQO Ó«H GÒJ 20 : »`a »µjôeCG , Î°ù«d.ƒ«∏HO ¿ÉKÉfƒL

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2  ¢SÉ°ùµ«J  ,  óf’ÒH ,  ∞jGQO  QƒfÉe øjôKhÉ°S  12904 :  »`a  »µjôeCG  ,  ¢SÉLhO.…EG  ¢ShQ

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77584
(73)1

2
(74)1 ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S

(30)2013/9/19 : ïjQÉ`J 61/879,788 : º`bQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
(2014/9/11 ïjQÉ`àH PCT/US 2014/055103 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(12)
(54)IÒ≤a/á«æZ äÉÑjòe ´ÉLÎ°S’ ´GõàfG OƒªY ájò¨J π«µ°ûJ á«∏ªY Ú°ù–

 äÉKƒ∏e ádGRE’ Ωóîà°ùe Öjòe ´ÉLÎ°S’ áæ°ùfi á«∏ªY øY IQÉÑY ƒg ¬æY ∞°ûµdG ºàj Ée    (57) 
 ´GõàfG OƒªY øª°†àj (10) Öjòe ´ÉLÎ°SG ΩÉ¶f IQƒcòŸG á«∏ª©dG øª°†àJ . ™FÉe QÉ«J øe
 (38) äÉ©Lôe πÑ≤à°ùeh , (36) ÉØãµe , (50) »∏Z IOÉYEG πLôe , (29) Ò≤a/»æZ Öjòe

. äÉ©LôŸG πÑ≤à°ùe øe ∞ãµŸG ´Gõàf’G RÉZ IOƒ©d (46) ¿ÉµŸG øY IQÉÑY Ú°ùëàdG ¿EG å«M

�
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2015/6/8
(21)OM/P/2015/00146

(44)2019/3/17
1285 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000319

G01N 27/82 (2006.01)Int. Cl. (51)

(71)1 /∫G  »°S  :  »`a  á«fÉÑ°SCG  ácô°T  ,  ∫G  ¢SG  ƒ∏dhQÉ°ùjO  …Gh ¿ƒ«°ù«é«à°ùØfG  ∫Éà«eQƒ∏«°SQG
É«fÉÑ°SCG , ÉjÉcõ«H , hÉà°ù«°S 48910- …G ,6 , …QÉØ°T

(72)

1 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 46311 ¿EG …BG , ôjGO , ¿EG ∫EG »ØjBG 104 : »`a »µjôeCG , ó«∏°SÉe πµjÉe
2 äÉj’ƒdG  ,  46304  ¿EG  …BG  ,  ôJQƒH  ,  Rhó«e ¿ƒjO  1280  :  »`a  »µjôeCG  ,  GQhõàª«f  É«ahR

 á«µjôeC’G IóëàŸG

3 äÉj’ƒdG , 46385 ¿EG …BG , ƒ°ùjGQÉÑdÉa , QBG …O OhhQƒ°T 211 : »`a »µjôeCG , ∂«Ø°ùJ êQƒL
á«µjôeC’G IóëàŸG

(73)1
2

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

(30)2012/12/10 : ïjQÉ`àH 61/735,505 : º`bQ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
(2013/12/10 : ïjQÉ`àH PCT/US2013/074216 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(12)

(54) ájP’ƒa Ö«HÉfC’ »bÉÑdG áeóÿG ôªYh áeÓ°S ójóëàd RÉ¡Lh á≤jôW
π«µ°ûJ IOÉYEG IóMƒd á«à«æ«à°ShCG

 π«µ°ûàdG IOÉYEG äGóMh »`a áeóîà°ùŸG ájP’ƒØdG Ö«HÉfC’G áeÓ°S QÉÑàN’ RÉ¡Lh QÉÑàNG ¥ôW    (57) 
 πªà°ûJ . á«dÉ©dG IQGô◊G áLQO äGP iôNCG äÉ≤«Ñ£J »`a áeóîà°ùe iôNCG Ò°SGƒeh Ö«HÉfCGh
 Éª¡æe  πc  øª°†àJ  ,  Úà«Ñ«L  Úà«°ù«WÉæ¨ehô¡c  ÚJQÉ°TEG  ∫É°SQEG  äGƒ£N  ≈∏Y  á≤jô£dG
 äGOOôJ π«∏–h , áHÉéà°SG IQÉ°TEG ∫ÉÑ≤à°SG , π«µ°ûàdG IOÉYEG ÜƒÑfCG »`a , F2 h F1 ∞∏àfl OOôJ

. …P’ƒØdG π«µ°ûàdG IOÉYEG ÜƒÑfCG ádÉM ójóëàd á∏Ñ≤à°ùŸG áHÉéà°S’G äGQÉ°TE’ »æ«H πjó©J
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2012/8/14
(21)OM/P/2012/00167

(44)2019/3/17
1285 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000320

E21B 34/02 (2006.01) E21B 33/068 (2006.01)Int. Cl. (51)

(71)1 13 Ú«aófGÎ°ù«à«∏°S : »`a á«éjhôf ácô°T , ¢SEG ¬jEG ÊÉÑeƒc »Lƒdƒæµ«J Ωƒ«dhÎH
 èjhÔdG , ÔLÉaÉà°T 4032 - ¿EG

(72)
1 èjhÔdG , ¢ùfófÉ°S 4328 - ¿EG ¬jEG 7 Ú«ØfhÉH : »`a »éjhôf , Ï«ØJ ÔLÉe
2 èjhÔdG , ófÓHQƒj 4100 - ¿EG 17 Ú«Ø°ùæ«à°ùaƒ∏c : »`a »éjhôf , ÉÑ«∏c èæ«dôjEG
3 èjhÔdG , ¢ùfófÉ°S 4315 - ¿EG 11 Úé«ØµjôØ«∏°ù«a : »`a »éjhôf , Écƒà°T óæ«ØjhCG

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

(30)2010/2/15 : ïjQÉ`J 20100222 : º`bQ èjhÔdG
(2011/2/14 ïjQÉ`àH PCT/EP 2011/052137 : ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(12)
(54)ΩÉª°U RÉ¡L

 (3 , 2) ÜƒÑfCG áaÉM øe GóMGh GAõL πbC’G ≈∏Y º°†j (1) ΩÉª°üH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj   (57) 
 ágƒa øe (50) Ö«HÉfCG  òØæe ¥ÓZE’ (5) OÓ«ŸG  ó«Y Iôé°T πµ°T ≈∏Y ôÄH ágƒa ÚeCÉàd
 Iõ¡LCG º°†J (2) ÜƒÑfC’G áaÉM AGõLCG øe πbC’G ≈∏Y IóMGh ¿EÉa ´GÎNÓd É≤ah . (5) ôÄÑdG

. (1) ΩÉª°üdG êQÉN áÑcôe (10) á«fÉK IóMh π«¨°ûàd (6a , 6b , 6 , 14 , 15)  á∏eÉµàe

�
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á©ØæŸG êPƒ‰ / ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2016/6/30
(21)OM/P/2016/00199

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

(45)
(11)000315

B01D 41/04 (2006.01)Int. Cl. (51)

(71)1 (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S.∫EG.∫EG , õ«Lƒdƒæµ«J ófBG ¢ùàcOhôH øjôL
2

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ódÉfhócÉe.»J ¿ƒL
2
3

(73)1
2

(74)
1 …hQ 112 : Ü.Q 3806  : Ü.¢U , Ω.Ω. ¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S ácô°T
2
3

(30)2013/12/30 : ïjQÉàH  14/142,975 : ºbQ »µjôeC’G Ö∏£dG
2014/12/30 : ïjQÉàH PCT/US2014/072733 : ºbQ PCT∫G Ö∏W

(12)(PCT) ´GÎN’G äGAGôH ∫É› »`a ¿hÉ©àdG IógÉ©Ÿ É≤ah Qƒ°ûæe ‹hO Ö∏W
(54) áæ°ùëŸG ÉjQƒ«dG ójQƒ∏chQó«g Ö«cGôJ ΩGóîà°S’ ¥ôW

 ÚeCG ƒà«c ójQƒ∏chQó«g , ÉjQƒj , (HCl) ≈∏Y πªà°ûj Ö«côJ ójhõàH ´GÎN’G Gòg ≥∏©àj   (57) 
 Ωƒ«°ùdÉµdG äÉfƒHôc áHGPE’ á≤jôW »`a ¿ƒà«ch , äÓ«°ùcƒKG ,  ∫ƒëc , πFGóH πªëj ó≤©e
 äÉ«∏ª©d á≤jôW ‹É◊G  ´GÎN’G Ohõjh .  Ωƒ«°ùdÉµdG  äÉfƒHôµd »FÉe âà°ûe hCG  ≥∏©e »`a
 ,  (ESPs)  á````«FÉHô¡c  ôª¨∏d  á∏HÉb  áî°†e  á÷É©e  äÉ«∏ªY  ,  á«fó©ŸG  í£°SC’G  á÷É©e
 ±GôWC’G Ò°†ëàd á÷É©ŸG äÉ«∏ªY , ΩÉ£◊G ádGREGh Üƒ≤ãdG ∞«¶æJ , ‹hQó«¡dG ô````«°ùµàdG
 ,  §¨°†dG  â–  âæª°SE’G  á÷É©e  ,  ∂«à«°SC’G  ¢†ªM  äÉØ«dƒJ  ΩGóîà°SG  πfi  π–  »àdG
 Ò°ùµàdG AÉŸ á°Vƒª◊G áLQO §Ñ°V , ∞jô°üàdG QÉHBG á÷É©e , ø≤◊G QÉHBG á÷É©e äÉ«∏ªY
 »`a IóYÉ°ùª∏d ™FÉª∏d á°Vƒª◊G  áLQO §Ñ°V ,  »°ùµ©dG  ≥aóàdG  ™FGƒe hCG/h √ôjhóJ OÉ©ŸG
 πeGƒ©dG ΩGóîà°SG ∫GóÑà°S’ á«eÓ¡dG Ò°ùµàdG áª¶fCG ∂«µØJ , á«eÓ¡dG áª¶fC’G ∞«ØŒ
 »°†ª◊G ôª¨dG , »°†ª◊G Ò°ùµàdG , ôØ◊G RÉ¡L π°üØd ™FÉe ΩGóîà°SG , Iô£ÿG Ió°ùcDƒŸG

. í«°TÎdG Ö°SGhQ ádGREG , §¨°†dG â– Ωó≤àŸG
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

30/06/2016 (22)  
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Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00199 (21)

February 24, 2019 
Official Gazette No. 1282 

(44)

 (45)
000315 (11)

B01D 41/04 (2006.01) 
 

Int. Cl. (51) 

GREEN PRODUCTS & TECHNOLOGIES, L.L.C.  (US) 1 )71( 
2 

MACDONALD, John T (US) 1 )72( 
 2 

 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
 3 

14/142,975  (US) dated  30/12/2013
PCT/US2014/072733 dated  30/12/2014 

(30) 

Patent  (12) 

(54)Title: METHODS FOR USING IMPROVED UREA HYDROCHLORIDE COMPOSITIONS 

(57) Abstract: A composition including HCl, urea, complex substituted keto-aminehydrochloride, 
an alcohol, an ethoxylate, and a ketone is provided in a method for solubilizing calcium carbonate 
in an aqueous suspension or dispersion of calcium carbonate. The application provides a method 
for pickling treatments, electronic submersible pump treatments (ESPs), hydraulic fracturing, 
perforation cleaning and debris removal, toe preparation treatments that replace the use of acetic 
acid blends, cement squeeze treatments, injection well treatments, disposal well treatments, pH 
adjustment of recycled frac water and/or flow-back fluids, pH adjustment fluid to assist with the 
hydration of gelled based systems, breaking gelled fracturing systems to replace the use of 
dangerous oxidizing agents, using a fluid to unstick a drilling rig, acid fracture, spearhead acid 
squeeze soaking, and filter cake removal. 
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2016/8/22
(21)OM/P/2016/00242
(44)2019/3/17

1285 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000317

C09K 8/03 (2006.01), E21B 43/22 (2006.01)Int. Cl. (51)

(71)1 ,  77210  ¢SÉ°ùµJ  ,  Ï°Sƒ«g  ,  4740  :  Ü.¢U  :  »`a  á«µjôeCG  ácô°T  ,  óàjôHQƒµfG  Rƒ«g  ôµ«H
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(72)

1á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77379 ¢SÉ°ùµJ , ≠æjÈ°S , äQƒc øjÉH …Òe 6131 : »`a »æ«°U , ƒ°ûJ »°ûJ
2á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 77025 ¢SÉ°ùµJ , Ï°Sƒ«g , âjÎ°S ÜƒgÒa 2818 : »`a »æ«°U , ≠fƒg , ¿É°S

3 äÉj’ƒdG , 77479 ¢SÉ°ùµJ , óf’ ôLƒ°T , ∞jGQO ¢ùdƒa ¿hó«g 1715 : »`a »µjôeCG , ‹ èæ«ª«d
á«µjôeC’G IóëàŸG

4 ,  77407  ¢SÉ°ùµJ  ,  ófƒª°ûàjQ  ,  øj’  Ú∏L  ¢ùjôjEG  7810  :  »`a  »µjôeCG  ,  √Éª«é«d  ¢ùæLÉe
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

5 ,  77382 ¢SÉ°ùµJ  ,  èæjÈ°S ,  5209#  ,  OQÉØ«dƒH  ÒØàfƒe 10851 :  »`a  »µjôeCG  ,  ƒ````L  É«```L
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

(73)1
2

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

(30)2014/2/24 : ïjQÉ`àH 14/187,544 : º`bQ  á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
(2015/2/10 : ïjQÉ`àH PCT/US 2015/015251: ºbQ ‹hódG Ö∏£∏d É≤ah)

(12)
(54)ôÄH á÷É©e ™FGƒeh ¥ôW

   (57) 
 

 ôÄH  á÷É©e  ™FÉe  øjƒµJ  øª°†àJ  á≤jô£H  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj
 πjó©J IOÉeh , »ªgÉ°ùJ §HGQ , è«dõJ πeÉY , »FÉe ™FÉe èeO á£°SGƒH
 ,  É«ªgÉ°ùJ  §ÑJôe  è«```dõàdG  π```eÉY  .  ójÉgódCG  ≈∏Y  …ƒà–  á«HÉ«°ùfG
 …òdG ™FÉŸÉH ôÄH á```÷É©e á````≤jô£dG ø````ª°†àJ . ™```FÉŸG  á````Lhõd ó````jõj
 •ÉÑJQ’G  ó©H  ÉjhÉª«c  ójÉgódC’G  Ò¨j  …òdG  ,  IóFGõdG  áLhõ∏dG  ÚÑj
 §ÑJôŸG ™FÉŸG áLhõd π«∏≤Jh , ¢†ªM øjƒµJ ºàj ‹ÉàdÉHh »ªgÉ°ùàdG
 IQÉÑY  ójÉgódC’G  ¿ƒµj  ¿CG  øµÁ  .  ¢†ª◊G  øjƒµàd  áé«àf  É«ªgÉ°ùJ
 §HGôdG  ô°ùµH  Ωƒ≤j  ,  ∂«dÉ°ùchCG  ¢†ªM πµ°ûj  …òdGh  ∫É°ùcƒ«∏L øY
 ™FÉe  øª°†àJ  äÉfƒµe  ™e  ôÄH  á÷É©e  ™FÉe  áZÉ«°U  ºàJ  .»ªgÉ°ùàdG
 .  É«ªgÉ°ùJ  è«dõàdG  πeÉY  §Hôd  CÉ«¡e  »ªgÉ°ùJ  §HGQh  è«dõJ  πeÉYh  »FÉe
 ¿CG  øµÁ .  ójÉgódCG  ≈∏Y …ƒà– á«HÉ«°ùfG  πjó©J  IOÉe  øª°†àj  ™FÉŸG

. É«ªgÉ°ùJ ójÉgódC’G •ÉÑJQG π«LCÉàd áaÉ°†e IOÉe ≈dEG ™FÉŸG êÉàëj
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿Ó````````YEG

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

109225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¿Éª«∏°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 »©aÉ«dG ¥QÉW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   1 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á∏«°ùŸG Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d áØ«`Ø©dG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   2 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 »LôØŸG ¿Éª«∏°S øH ô°UÉf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

123708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d á«æWƒdG AÉaƒdG ¢SGÈf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   3 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«e ™æ°üe

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th …ó«°ûdG ¬`∏dGóÑY øH ∞«°S øH óªMCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG áj’h , 512 : Ü.Q 791 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGô°ùµŸG , ÉjGó¡dG , QƒgõdG , äÉjƒ∏◊G

 IQÉéà∏d »Ñ©µdG π«ª°T øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 890: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   4 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  º°ù÷Gh  ô©°ûdGh  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  ,  Qƒ£Y  ,  äGQGƒ°ù°ùc’G  ,  ¢ùHÓŸG  ™«H

. äÉ«dÉªµdG

 á«dÉ©dG ihõf ºªb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOC’G ™«H , äGAÓ£dGh äÉfÉgódG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   5 9/12/19   8:44 AM
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127313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G ä’É°Uh äÉYÉb

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ƒéæeÓa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

127494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fGƒ«◊G ±ÓYC’G ™«H

 QÉªãà°SÓd á«°SÉŸG Ö«‚ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 142 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   6 9/12/19   8:44 AM
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127542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG QÉØX ¿ÉæaCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 áaÉ◊G ™jQÉ°ûe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   7 9/12/19   8:44 AM
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127757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 Iõ«ªàŸG ègh ΩCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AÓ¡H áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 Ω.Ω.¢T …QÉ≤©dG QÉªãà°SÓd RhÒ`ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   8 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T Iójó÷G ihõf Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127990 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , Qƒ£©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H , äGOGôH , ™FÉ°†H ´Oƒà°ùe , áYƒæàŸG á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
. ÊGhC’G ™«H , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ¿ƒHÉ°üdG

 Ω.Ω.¢T Iójó÷G ihõf Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128336 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. QÉLB’Gh ÆôØŸG âæª°SCÓd ¥ƒHÉ£dG ™æ°U

 IQÉéà∏d IóëàŸG »eƒ«µdG ó«ªM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG Üƒæ÷G πaGƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 214 : Ü.Q 334 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   10 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128584 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ≥jô◊G áëaÉµe äGhOCG Ö«côJh áfÉ«°U

 á«°UƒJ - IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¿ÉeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG RÉ«àe’G ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉ``ØX á¶aÉ``fi , ádÓ``°U áj’h 998 : Ü.Q 211 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   11 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¢ShDhÉ£dG ¿GƒdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d »ÑgòdG ´Éæ≤dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 3074 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   12 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG IOÉ©°ùdG ´QÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129234 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ù∏d IOÉ©°ùdG äÉeóN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 1109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   13 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. IQÉ‚ á°TQh

 IQÉéà∏d á«°SÉŸG IQƒHÉÿG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h , 326 : Ü.Q 256 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129658 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d §°SƒàŸG ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   14 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd á«Hô©dG É¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T ≥jƒ°ùà∏d É¡ŸG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ÁÈdG á¶aÉfi , »ÁÈdG áj’h , 512 : Ü.Q 162 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   15 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. QÉLB’Gh ÆôØŸG »àæª°SC’G ¥ƒHÉ£dG ™æ°U

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

 ,  á«∏NGódG á¶aÉfi , AGôª◊G  áj’h , 617 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ

 á«°SÉŸG AÉaƒdG ÜQO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   16 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. √É«ŸG á«≤æJ

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«æWƒdG áeÉª«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ÓZ 130 : Ü.Q 891 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. (≈dhC’G á∏MôŸG) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG áæjóŸG ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 311 : Ü.Q 976 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »∏«µ°ûàdG øØdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , »ÁÈdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh äÉjôØ°ù∏d á«ŸÉ©dG äGÒ°ù«àdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat-49.indd   18 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a ≠ÑàdG äÉéàæe ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ÑgòdG ¿ƒµdG ôHÉæe : 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
2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdGh á°UÉÿG ájòZC’G IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T ájò¨àdG ∫ƒ∏M : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 512 : Ü.Q 1 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   19 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d π«¨dG ábGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©dGh  IõgÉ÷G  ¢ùHÓª∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S ,QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   20 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh π°ù©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 »µ∏ŸG AGò¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , QhÉ¡÷G ¿É«°V : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 »∏◊Gh ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdGh IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«YÉæ£°U’G

 AÉjRCÓd á«ªbôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 343 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   21 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Qƒ«£dGh øLGhódG ≥jƒ°ùJ

 á«æeÉ°†J - á«æWƒdG πFÉª°S ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á``«∏NGódG á``¶aÉ``fi , π``FÉ``ª°S á```j’h , 615 : Ü.Q 46 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y , á°ü°üîàŸG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG , á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 Ω.Ω.¢T »Ñ£dG ÊÉªµ◊G ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   22 9/12/19   8:44 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ájôëÑdG äÉ°VÉjôdGh ¢Uƒ¨dG º«∏©J

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Üô©dG ÅWÉ°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , IOÉ©°ùdG 211 : Ü.Q 400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸGh Qƒ£©dGh ájòMC’G ™«H

 á«ŸÉ©dG ≥aódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , íæe áj’h , 619 : Ü.Q 269: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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129788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 :äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£e , »gÉ≤e

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ΩÉjQCG ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGó©e ,  ∞ëàdGh äÉ«°†ØdGh äÉYÉ°ùdGh äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòàdGh ájòMC’G ™«H
 Qƒ£©dG  ™«H  ,  ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊Gh  õHÉîŸG  äÉéàæe ™«H  ,  π«ªéàdG  äÓfih äGhOCGh

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H , áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

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

 ÜƒæL á¶aÉfi , ∫hÉ©ŸG …OGh , §°SGƒdG 326 : Ü.Q 90 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-49.indd   24 9/12/19   8:44 AM

-126-



(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »Hô¨dG §ªædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 2019/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ™``«ÑdG , Ö```FÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG
 , á```FõéàdG ™``HGƒJh á``jó∏÷G ™``∏°ùdGh ÉjGó¡dGh äÉ«°†Ø∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH

. ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
  

  äÉfGódG áfGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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129892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π°ù©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

  
   IQÉéà∏d Qõ°ûdG πMÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ájófC’G
 

   IQÉéà∏d áflÉ°ûdG QÉë°U Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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   122485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

   óàª«d ∫G »H QG »c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , 110006 - »¡dO , â«Z …Qƒg’ , 5190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

   130459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷ÉH ájÉæ©dG äÉéàæe
 . ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dGÒZ

   »°S ∫G ∫G π«àjQ º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

        Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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   130460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ,  º°ù÷ÉH ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùÃ á≤∏©àŸG  áFõéàdÉH ™«ÑdG  äÉeóN

 . ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ÒZ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dGh

  »°S ∫G ∫G π«àjQ º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

   130490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 äÉfGóæH , ( ¢ùHÓe ) ∫ÉØWCÓd πjhGô°S , (á°†jôY ≥æY äÉYÉØd) áàµ°SCG , (¢ùHÓe) π«jGôe
 ¢SCGQ  á«£ZCG  ,  ΩÉªëà°SG  Ö°TÉÑ°T ,  ΩÉªëà°SG  ∫OÉæ°U ,  ΩÉªëà°SG  ÜGhQCG  ,  (áÑbô∏d πjOÉæe)
 , ÅWÉ°û∏d ¢ùHÓe, , ΩÉªëà°SG πjhGô°S , ΩÉªëà°SG ÜGƒKCG , ΩÉªëà°SG πjhGô°S , ΩÉªëà°SÓd
 Iôjóà°ùe äÉ©Ñb ) ¬jÒH , ( ¢ùHÓe) Oƒ≤æ∏d áeõMCG , (¢ùHÓe) áeõMCG , ÅWÉ°û∏d ájòMCG
 , (äÉ°VÉ«H) äGQGó°U , äÉMÉ°Th , ¥QƒdG øe áYƒæ°üe ÒZ ∫ÉØWCÓd π«jGôe , (áë£°ùe
 äGÎ°S) ä’ƒ°ü«ªb ,  (¢ùHÓe)IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,  Qó°ü∏d äGó°ûe ,  ¢ùHÓª∏d äÓ«°T
 , äGAÉÑY , ΩÉªëà°SG äÉ©Ñb , ¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb , äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG , (IÒ°üb ájƒ°ùf
 , ∞WÉ©e , ájó∏L ¢ùHÓe , ó```∏```≤e ó∏```L ¢ù````HÓe , á````«fóÑdG á°VÉjô∏d ¢ùHÓe , ¢ùHÓe
 äGó°ûe , (¢ùHÓe) ádhô°ùe ¿É°üªb , ( ¢ùHÓe ) äÉbÉj , á«bGh äÉbÉj , áØ«`ØN ∞WÉ©e
 äÉeÉeR , ájôµæàdG äÓØë∏d ¢ù```HÓe , (ÜÉ```«ãdG â```– ¢ù```Ñ∏J )AÉ°ùæ∏d äGó°ûe , AÉ°ù```æ∏d
 äÉ«bGh , (¢ùHÓe) á«∏NGO πjhGô``°S , ∂Ø∏d á∏HÉb äÉbÉj , äÉLGQódG »ÑcGôd ¢ùHÓe , ΩÉªcC’G
 , AÉØ∏◊G è«°ùf øe ∫OÉæ°U hCG ájòMCG , (¢ùHÓe) ÚfPCÓd á«£ZCG , äGAÉÑY , ÜGƒKCG , ¢ùHÓe
 äGhOCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd , Úeó≤dG áÄaóàd É«FÉHô¡c øî°ùJ ’ á«£ZCG , ∂ª°ùdG ó«°üd äGQGó°U
 ,  hôØdG  øe ¢ùHÓe ,  hôØdG  øe ä’É°T  ,  äÉ©Ñb (πcÉ«g) ôWCG  ,  ájòMC’G  ¥’õf’ á©fÉe
 ,  ÜQGƒé∏d  á£HQCG  ,  »LQÉN »WÉ£e AGòM ,  äÉbÉªW ,  äÉbÉª£∏d  Qƒ«°S  ,  øjOÈZ ÜÉ«K
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 äÉYÉÑb , äÉYÉÑb , äGAÉÑY , »LQÉN »``WÉ£e AGòM , (¢ùHÓe) äGRÉØb , AÉ°ùæ∏d äGó°ûe
 ,  (¢SCGô∏d á«£ZCG) ¢ù``fôH ,  ¢SCGô``∏d á``«£ZCG  ,  (¢ùHÓe) ¢SCGô∏d á£HQCG  ,  (¢ùHÓe)á«bQh
 á«`aƒ°U ¿É°üªb , (¢ùHÓe) ±ƒ``°üdG øe äÉà«cÉL , (¢ùHÓe)äÉà«cÉL , ácƒÑfi ¢ùHÓe
 ¢ùHÓe , (á«`aƒ°U äGõæc ) ájGRôL , ±ƒ°üdG øe ájGRôL , ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG , ( ¢ùHÓe)
 , ¥É°ù∏d á«£ZCG , ó∏≤ŸG ó∏÷G øe ¢ùHÓe , ájó∏L ¢ùHÓe , ó«dGƒª∏d ¢ùHÓe , ácƒÑfi
 Iõ````gÉL äÉ``fÉ£H , áfÉàc ¢ù``HÓe , ( π```«WÉæH ) äÉ````bÉªW , ( ¥É```°ù∏d á«£````ZCG ) äÉ`````bÉªW
 óæY Ú©∏d AÉ£Z , äÉMôW , (ÜÉ«ãdG øe AõL) áYGQP , Ωóî∏d …R , (¢ùHÓe øe AGõLCG)
 , äGRÉØb , (á©Ñb) ∞≤°SC’G êÉJ , (á©Ñb) ∞≤°SC’G êÉJ , ájôµæàdG äÓØë∏d ¢ùHÓe , ΩƒædG
 , (¢ùHÓe) øjó«dG áÄaóàd á«£ZCG , äGQÉ«°ùdG »≤FÉ°S ¢ùHÓe , (¢ùHÓe) Oƒ≤æ∏d áeõMCG
 , á«∏NGO πjhGô°S , äÉeÉé«H , á«LQÉN ∞WÉ©e , ä’ƒgôaCG , á«LQÉN ¢ùHÓe , ≥æ©dG äÉ£HQ
 , äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG , á°ùæ∏≤e äÉà«cÉL , (¢ùHÓe) á«bQh äÉ©Ñb , ¥QƒdG øe ¢ùHÓe
 Üƒ«L , Ö«é∏d áë°ThCG , ΩÉªcCG ÓH ÜGƒKCG , á«à– ÒfÉæJ , hôØdG ø```e ∞```WÉ©e , äÉMÉ````°Th
 IõgÉL äÉ«fÉ£H , IõgÉL ¢ùHÓe , äÉeÉé«H , á«`aƒ°U äGõæc , (äGAÉÑY) ¢ûæÑdG , ¢ùHÓŸG
 ,  äÉYÉØd ,  äÉYÉØd ,  äÉbÉ£f ,  ≠fQÉ°ùdG  ,  ∫OÉæ°U ,  ΩÉªëà°SG  ÜGhQCG  ,  (  ¢ùHÓŸG  øe AGõLCG  )
 ¿É°üªb ,  ájòMCG  ,  ¿É°üªb ,  ¢ü«ª≤dG  äÉbÉj  ,  ¢ü«ª≤dG  Qó°U ,  ¢ùHÓe äÉ«bGh  ,  ä’É°T
 ,  ÒfÉæJ  ,  ∫ÉLô∏d  á«∏NGO  ¿É°üªb  ,  ΩÉªëà°SG  äÉ©Ñb  ,  Ú`Øàµ∏d  äÉYÉØd  ,  ΩÉªcC’G  IÒ°üb
 ¿É°üªb ,  Ö°TÉÑ°T  ,  ΩƒædG  óæY Ú©∏d  AÉ£Z ,  á≤«°V äÉ©Ñb ,  IQƒ```æJ  πµ°T  ≈```∏Y äÉ```JQƒ°T
 , πMÉµ∏d äÉbÉªW , IÒ°üb ÜQGƒL , ÜQGƒé∏d ä’ÉªM , Ö«HÓL , (á«∏NGO ¢ùHÓe) á«∏NGO
 , á∏jƒ£dG ÜQGƒé∏d ÜÉ©c , á∏jƒW ÜQGƒL , á∏jƒ£dG ÜQGƒ``é∏d ä’ÉªM , á°VÉjô∏d ¿É°üªb
 ±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL , äÉbÉª£∏d Qƒ«°S , hôØdG øe ä’É°T , ¥ô``©∏d á``°UÉe á``∏jƒW ÜQGƒ```L
 ¢ùHÓe , äÉfƒ∏£æÑ∏d ä’ÉªM , ¢ùª°ûdG øe äÉ«bGh , ΩÉªëà°SG ÜGƒKCG , ä’òH , ( ¢ùHÓe )
 ÜGƒKCG , ºc ∞°üf ¿É°üªb , á«∏NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe , áMÉÑ°S ¢ùHÓe , äGÎ°S , ¥ô©∏d á°UÉe
 áeõMCG , áØ«`ØN ∞WÉ©e , á«ª°SQ äÉ©Ñb , á°VÉØ°†a ÜGƒKCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd ±QÉNR , á≤«°V
 IOÉ°†e á«∏NGO ¢ùHÓe , á«∏NGO ¢ùHÓe , äÉeÉªY , ΩÉªëà°SG πjhGô°S , π«WÉæH , π«WÉæÑ∏d
 , IóMƒe AÉjRCG , ¥ô©∏d IOÉ°†e á«∏NGO ¢ùHÓe , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«∏NGO πjhGô°S , ¥ô©∏d
 äGQGó°U , äGQGó°U , (¢ùHÓe) QÉªN , (Ωó≤dG ¢SÉÑd øe …ƒ∏©dG Aõ÷G) Ωó≤dG ¢SÉÑd ºNQ
 , ájòMCÓd Qƒ«°S , AÉª∏d IOÉ°†e ¢ùHÓe , äGQGó°U , äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG , ∂ª°ùdG ó«°üd
 , (¢ùHÓe) ¿É°üªb QhÉ°SCG , (ÜÉéM hCG QÉªN) ¬Lh á«£ZCG , AÉŸG ≈∏Y èdõà∏d áÑWQ ä’òH

 . ¿É°üªb äÉbÉj
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  óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2019/7/31 : 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

   130492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ∂«µdGh ¬YGƒfCG  ∞∏àfl ≈∏Y âjƒµ°ùÑdGh …ófÉµdGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæeh áJ’ƒcƒ°ûdG äÉéàæe
 »∏°ù«eÒ`ØdGh »à«ZÉÑ°ùdGh Ò°†ëàdG á©jô°S õdOƒædGh õ`````dOƒædGh á````fhôµ©ŸGh AÉ````à°SÉÑdGh
 πÿGh õ«fƒjÉŸGh á£∏°ùdG πHGƒJh IRÉÑÿG äÉfƒµe øe ÉgÒZh õÑÿG ¥ƒë°ùe h IÒªÿGh
 óªéŸG  Úé©dGh ïÑ£∏d IõgÉ÷G Úé``©dG  äÉ``éàæeh (äGQÉ```¡H) äÉ°ü```∏°üdGh ÜÉ```°ûJÉµdGh
 äÉjƒ∏Mh  Í∏dG  äÉ≤à°ûe  øe  â°ù«d  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  Ëôc  ¢ùjB’Gh  IóªéŸG  ÉJGQÉÑdGh
 Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dGh  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  IóªéŸG  ¬cGƒØdG
 ô°†ëŸG ≥«bódGh ∫OôÿGh í∏ŸGh IÒªÿGh äÉæé©ŸGh õÑÿGh á«YÉæ°üdG Iƒ¡≤dGh ƒZÉ°ùdGh
 ÜƒÑ◊G ≈∏Y ¢SÉ°SC’G »`a á∏ªà°ûŸG) ájòZC’G äÉHhô°ûeh äÉ«dƒ≤ÑdGh πHGƒàdGh ÜƒÑ◊G øe

 . QÉ°ûØdGh π°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th (¥ôŸG) õ«`Øjô¨dGh (ÜÉ°ûYC’Gh

   Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥GRôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2019/7/31 : 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

alamat7.indd   4 9/11/19   1:34 PM

-132-



(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   130493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ∂«µdGh ¬YGƒfCG ∞∏àfl ≈∏Y âjƒµ°ùÑdGh …ófÉµdGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæeh áJ’ƒcƒ°ûdG äÉéàæe
 »∏°ù«eÒ`ØdGh  »à«ZÉÑ°ùdGh  Ò°†ëàdG  á©jô°S  õ`dOƒædGh  õ``dOƒædGh  á```fhôµ©ŸGh  AÉ```à°SÉÑdGh
 πÿGh  õ«fƒjÉŸGh  á£∏°ùdG  πHGƒJh  IRÉÑÿG  äÉfƒµe  øe  ÉgÒZh  õÑÿG  ¥ƒë°ùeh  IÒªÿGh
 óªéŸG  Úé©dGh ïÑ£∏d IõgÉ÷G Ú````é©dG  äÉ```éàæeh (äGQÉ¡H) äÉ```°ü∏°üdGh ÜÉ```°ûJÉµdGh
 äÉjƒ∏Mh  Í∏dG  äÉ≤à°ûe  øe  â°ù«d  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  Ëôc  ¢ùjB’Gh  IóªéŸG  ÉJGQÉÑdGh
 Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dGh  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  IóªéŸG  ¬cGƒØdG
 ô°†ëŸG  ≥«bódGh  ∫OôÿGh  í∏ŸGh  IÒªÿGh  äÉæé©ŸGh  õÑÿGh  á«YÉæ°üdG  Iƒ¡≤dGh  ƒZÉ°ùdGh
 ÜƒÑ◊G ≈∏Y ¢SÉ°SC’G »`a á∏ªà°ûŸG) ájòZC’G äÉHhô°ûeh äÉ«dƒ≤ÑdGh πHGƒàdGh ÜƒÑ◊G øe

 . QÉ°ûØdGh π°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th (¥ôŸG) õ«`Øjô¨dGh (ÜÉ°ûYC’Gh

   Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥GRôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2019/7/31 : 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

   112672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 É«LƒdƒæµàdG  äÉéàæe ,  …ô°ûÑdG  ∫Éª©à°S’ÉH  á°UÉÿG á«dó«°üdG  äÉéàæŸGh  äGô°†ëà°ùŸG
 . …ô°ûÑdGh »Ñ£dG ΩGóîà°S’G ¢Vô¨d , ájƒ«◊G

  ÉeQÉa ¬jG QG ¢ûJG QGƒJG QƒH’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjQÉH , 75003 , ô‚GÒH hQ 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 äÉØ°UGƒeh  Ö∏£d  á«Ñ∏J  çÉKC’G  ™«æ°üJh  (Ö∏£dG  Ö°ùM  ™«æ°üJ)  IQÉéædG  äÉYƒæ°üe

 . øjôNB’G

 Ω.Ω.P RQƒjÎfG ¿h ∑ƒ∏«`aÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , ôµ°ùY , 5100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ∞««µJ Iõ¡LCG  ìÓ°UEGh Ö«côJ ,  ™«ªéàdG  hCG  Ö«cÎdG äÉeóN ,  ìÓ°UE’G ,  ÊÉÑŸG  AÉ°ûfEG
 , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ±Gô°TE’G , Üƒ£dÉH AÉæÑdG , πLGôŸG ìÓ°UEGh ∞«¶æJ , â«`aõàdG , AGƒ¡dG
 ÊÉÑŸG ∞«¶æJ , ábô°ùdG ó°V QGòfE’G Iõ¡LCG ìÓ°UEGh Ö«côJ , ÊÉÑŸG ó°S ΩÉµMEG , ÊÉÑŸG ∫õY
 á÷É©e , AÉ°ûfE’G äGó©e ÒLCÉJ , AÉ°ûfE’G øY äÉeƒ∏©e , AÉ°ûfE’G , (πNGódGh êQÉÿG øe)
 , óYÉ°üŸG ìÓ°UEGh Ö«côJ , òaGƒædGh ÜGƒHC’G Ö«côJ , ÊÉÑŸG Ωóg , áHƒWôdG ™æŸ ÊÉÑŸG
 á«∏NGódG ìƒ£°ùdG ¿ÉgO , ïHÉ£ŸG äGó©e Ö«côJ , ìÓ°UE’G øY äÉeƒ∏©e , çÉKC’G áfÉ«°U
 ™°Vh) ∞«≤°ùàdG äÉeóN , Ò°SGƒŸG ácÉÑ°S , (¢ü÷G á≤ÑW ™°Vh) ¢ü«°üéàdG , á«LQÉÿGh

. òaGƒædG ∞«¶æJ , ä’É≤°ùdG Ö°üf , CGó°üdG áehÉ≤e , (∞≤°SC’G
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 Ω.Ω.P RQƒjÎfG ¿h ∑ƒ∏«`aÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
øjôëÑdG , ôµ°ùY , 5100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 , ä’hÉ£dG , ôFÉà°ùdG , Qƒ°üdG äGQÉWEGh ÉjGôŸG , óFÉ°SƒdG , (É°†jCG ÖJÉµŸGh ≥FGó◊G çÉKCG) çÉKC’G
 »°SGôµdG , ÖJÉµŸG »°SGôc , ÚYGQòdG äGP »°SGôµdG , »°SGôµdG , á«ÑfÉ÷G ä’hÉ£dGh Iƒ¡≤dG ä’hÉW
 ófÉ°ùŸ óYÉ≤e , ÜQÉ°ûŸG »°SGôc , ófÉ°ùe hCG ô¡X ¿hóH »°SGôc , ΩÉ©£dG »°SGôc , §°ùÑ∏d á∏HÉ≤dG
 OGƒŸG , äÉ°TôØdG , á«eÉeC’G ìGƒdC’Gh Iô°SC’G , çÉKC’G øe É¡fƒc øFGõN , áªFÉ≤dG ÖJÉµŸG , Úeó≤dG
 ±É°üØ°üdG hCG ¿GQõ«ÿG hCG Ö°ü≤dG hCG Ú∏ØdG hCG Ö°ûÿG øe áYƒæ°üŸG (iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ)

. ∂«à°SÓÑdG hCG

 Ω.Ω.P RQƒjÎfG ¿h ∑ƒ∏«`aÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , ôµ°ùY , 5100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 901 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
 , ä’hÉ£dG , ôFÉà°ùdG , Qƒ°üdG äGQÉWEGh ÉjGôŸG , óFÉ°SƒdG , (É°†jCG ÖJÉµŸGh ≥FGó◊G çÉKCG) çÉKC’G
 »°SGôµdG , ÖJÉµŸG »°SGôc , ÚYGQòdG äGP »°SGôµdG , »°SGôµdG , á«ÑfÉ÷G ä’hÉ£dGh Iƒ¡≤dG ä’hÉW
 ófÉ°ùŸ óYÉ≤e , ÜQÉ°ûŸG »°SGôc , ófÉ°ùe hCG ô¡X ¿hóH »°SGôc , ΩÉ©£dG »°SGôc , §°ùÑ∏d á∏HÉ≤dG
 OGƒŸG , äÉ°TôØdG , á«eÉeC’G ìGƒdC’Gh Iô°SC’G , çÉKC’G øe É¡fƒc øFGõN , áªFÉ≤dG ÖJÉµŸG , Úeó≤dG
 ±É°üØ°üdG hCG ¿GQõ«ÿG hCG Ö°ü≤dG hCG Ú∏ØdG hCG Ö°ûÿG øe áYƒæ°üŸG (iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ)

. ∂«à°SÓÑdG hCG

 Ω.Ω.P RQƒjÎfG ¿h ∑ƒ∏«`aÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , ôµ°ùY , 5100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdG h »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ∞««µJ Iõ¡LCG  ìÓ°UEGh Ö«côJ ,  ™«ªéàdG  hCG  Ö«cÎdG äÉeóN ,  ìÓ°UE’G ,  ÊÉÑŸG  AÉ°ûfEG
 , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ±Gô°TE’G , Üƒ£dÉH AÉæÑdG , πLGôŸG ìÓ°UEGh ∞«¶æJ , â«`aõàdG , AGƒ¡dG
 ÊÉÑŸG ∞«¶æJ , ábô°ùdG ó°V QGòfE’G Iõ¡LCG ìÓ°UEGh Ö«côJ , ÊÉÑŸG ó°S ΩÉµMEG , ÊÉÑŸG ∫õY
 á÷É©e , AÉ°ûfE’G äGó©e ÒLCÉJ , AÉ°ûfE’G øY äÉeƒ∏©e , AÉ°ûfE’G , (πNGódGh êQÉÿG øe)
 , óYÉ°üŸG ìÓ°UEGh Ö«côJ , òaGƒædGh ÜGƒHC’G Ö«côJ , ÊÉÑŸG Ωóg , áHƒWôdG ™æŸ ÊÉÑŸG
 á«∏NGódG ìƒ£°ùdG ¿ÉgO , ïHÉ£ŸG äGó©e Ö«côJ , ìÓ°UE’G øY äÉeƒ∏©e , çÉKC’G áfÉ«°U
 ™°Vh) ∞«≤°ùàdG äÉeóN , Ò°SGƒŸG ácÉÑ°S , (¢ü÷G á≤ÑW ™°Vh) ¢ü«°üéàdG , á«LQÉÿGh

. òaGƒædG ∞«¶æJ , ä’É≤°ùdG Ö°üf , CGó°üdG áehÉ≤e , (∞≤°SC’G
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 Ω.Ω.P RQƒjÎfG ¿h ∑ƒ∏«`aÉg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
øjôëÑdG , ôµ°ùY , 5100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 901 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 äÉØ°UGƒeh  Ö∏£d  á«Ñ∏J  çÉKC’G  ™«æ°üJh  (Ö∏£dG  Ö°ùM  ™«æ°üJ)  IQÉéædG  äÉYƒæ°üe
. øjôNB’G

 Ω.Ω.P RQƒjÎfG ¿h ∑ƒ∏«`aÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , ôµ°ùY , 5100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 901 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeóNh ,  äÉfÉ«ÑdG  π«∏– ∫É› »`a ájQÉéàdG  äGQÉ°ûà°S’Gh ,  ∫ÉªYC’G IQGOEGh  ,  ¿ÓYE’G
 äÉfÉ«Hh äGAÉ°üME’Gh QhôŸG ¢ù«jÉ≤e Ò`aƒJ …CG , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’ÉH á≤∏©àŸG ¥ƒ°ùdG çÉëHCG
 …CG , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdG ôjQÉ≤Jh Qƒ¡ª÷G ¢SÉ«bh Ωóîà°ùŸG •É°ûf

. äÉéàæŸG º«ª°üJh äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdÉH á≤∏©àŸG IÒ°üÑdGh á«é«JGÎ°S’G Ò`aƒJ

 …O »J ∫G , ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/6/24 : 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.Q2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 º«ª°üàH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉfÉ«ÑdG π«∏– äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH áfÉ«°U
 äÉeóÿG ,  äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëàd  áeóîà°ùŸG  Iõ¡LC’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ΩGóîà°SGh  ôjƒ£Jh
 ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  Iõ¡LC’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ôjƒ£Jh  º«ª°üàH  ≥∏©àj  Éª«`a  ájQÉ°ûà°S’G
 äÓ«∏ëàdG , äÉfÉ«ÑdÉH ®ÉØàM’G , äÉfÉ«ÑdG Ú°ù– , äÉfÉ«ÑdG áÑbGôe , äÉfÉ«ÑdG êGôîà°SG
 á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈ∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– , áeó≤àŸG
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 ,  äÉfÉ«ÑdG  Ú°ù–  ,  äÉfÉ«ÑdG  áÑbGôe  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SG  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  πjõæà∏d
 áeóîc èeÉfÈdG ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– , áeó≤àŸG äÓ«∏ëàdG , äÉfÉ«ÑdÉH ®ÉØàM’G
 É¡©«ªL  ,  (IaaS)  áeóîc  á«àëàdG  á«æÑdGh  ,  (PaaS)  áeóîc  äÉ°üæŸGh  ,  (SaaS)
 Ú°ù–h  ,  äÉfÉ«ÑdG  áÑbGôeh  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  èeÉfôH  ≈∏Y  πªà°ûJ
 äÉ```fÉ«ÑdG  äÓ```«∏–h  ,  áeó≤àŸG  äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–h  ,  äÉfÉ«ÑdÉH  ®ÉØàM’Gh  ,  äÉfÉ«ÑdG
 ø```e á```°Sóæ¡dGh Ö∏£dG Ö°ùM º«ª°üJ äÉfÉ«ÑdG π«∏–h äÉfÉ«ÑdG øY Ö«≤æàdG , ≥jƒ°ùàdGh
 »`a É¡ª««≤Jh á«æ≤J IQÉ°ûà°SG , äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– ∫É› »`a É«LƒdƒæµàdGh äÉ«›ÈdG ∫ƒ∏M
 áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh áaÉ°†à°SG …CG , äÉ≤«Ñ£àdG áeóN Ohõe , äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– ∫É›
 Ò`aƒJ  ,  ádƒªëŸG  Iõ¡LCÓd  ≥jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’G  ä’É``›  »````a  äÉ```≤«Ñ£àdGh  äÉ````«›ÈdG
 …ôaƒe  Úµªàd  πjõæà∏d  á∏HÉb  äÉ≤«Ñ£Jh  èeGôH  âfÎfE’G  ÈY  Ò¨∏d  âbDƒe  ΩGóîà°SG

. Ωóîà°ùŸG π««°ùJ Ú°ù– øe ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG áeóN

 …O »J ∫G , ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3 .È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/6/24 : 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
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeóNh ,  äÉfÉ«ÑdG  π«∏– ∫É› »`a ájQÉéàdG  äGQÉ°ûà°S’Gh ,  ∫ÉªYC’G IQGOEGh  ,  ¿ÓYE’G
 äÉfÉ«Hh äGAÉ°üME’Gh QhôŸG ¢ù«jÉ≤e Ò`aƒJ …CG , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’ÉH á≤∏©àŸG ¥ƒ°ùdG çÉëHCG
 …CG , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdG ôjQÉ≤Jh Qƒ¡ª÷G ¢SÉ«bh Ωóîà°ùŸG •É°ûf

. äÉéàæŸG º«ª°üJh äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdÉH á≤∏©àŸG IÒ°üÑdGh á«é«JGÎ°S’G Ò`aƒJ

…O …ä ∫ , Gƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/6/24 : 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

129563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 º«ª°üàH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , äÉfÉ«ÑdG π«∏– äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH áfÉ«°U
 äÉeóÿG ,  äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëàd  áeóîà°ùŸG  Iõ¡LC’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ΩGóîà°SGh  ôjƒ£Jh
 ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  Iõ¡LC’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ôjƒ£Jh  º«ª°üàH  ≥∏©àj  Éª«`a  ájQÉ°ûà°S’G
 äÓ«∏ëàdG , äÉfÉ«ÑdÉH ®ÉØàM’G , äÉfÉ«ÑdG Ú°ù– , äÉfÉ«ÑdG áÑbGôe , äÉfÉ«ÑdG êGôîà°SG
 á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈ∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– , áeó≤àŸG
 ,  äÉfÉ«ÑdG  Ú°ù–  ,  äÉfÉ«ÑdG  áÑbGôe  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SG  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  πjõæà∏d
 áeóîc èeÉfÈdG ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– , áeó≤àŸG äÓ«∏ëàdG , äÉfÉ«ÑdÉH ®ÉØàM’G
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 É¡©«ªL  ,  (IaaS)  áeóîc  á«àëàdG  á«æÑdGh  ,  (PaaS)  áeóîc  äÉ°üæŸGh  ,  (SaaS)
 Ú°ù–h  ,  äÉfÉ«ÑdG  áÑbGôeh  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  èeÉfôH  ≈∏Y  πªà°ûJ
 äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–h  ,  áeó≤àŸG  äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–h  ,  äÉfÉ«ÑdÉH  ®ÉØàM’Gh  ,  äÉfÉ«ÑdG
 øe á°Sóæ¡dGh  Ö∏£dG  Ö°ùM º«ª°üJ  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h äÉfÉ«ÑdG  øY Ö«≤æàdG  ,  ≥jƒ°ùàdGh
 É¡ª««≤Jh á«æ≤J IQÉ°ûà°SG , äÉfÉ«ÑdG äÓ«∏– ∫É› »`a É«LƒdƒæµàdGh äÉ«›ÈdG ∫ƒ∏M
 ôjƒ£Jh  IQGOEGh  áaÉ°†à°SG  …CG  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN  Ohõe  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–  ∫É›  »`a
 Ò`aƒJ , ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G ä’É› »`a äÉ≤«Ñ£àdGh äÉ«›ÈdG áfÉ«°Uh
 …ôaƒe  Úµªàd  πjõæà∏d  á∏HÉb  äÉ≤«Ñ£Jh  èeGôH  âfÎfE’G  ÈY  Ò¨∏d  âbDƒe  ΩGóîà°SG

. Ωóîà°ùŸG π««°ùJ Ú°ù– øe ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG áeóN

 …O »J ∫G , ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/6/24 : 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

129564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 èeGôH  ,  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ≈∏Y  ¢û«àØàdGh  QÉÑàN’Gh  ∞°ûµdGh  í°ùŸGh  »ª∏©dG  åëÑdG
 á∏HÉ≤dG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH ,  ôJƒ«Ñªµ∏d á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 èeGôH , äÉfÉ«ÑdG π«∏– ∫É› »`a ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ádƒªëŸG Iõ¡LC’G èeGôHh πjõæà∏d
 áÑbGôeh  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàd  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÓ«∏–h ,  áeó≤àŸG  äÓ«∏ëàdGh  ,  äÉfÉ«ÑdÉH  ®ÉØàM’Gh  ,  äÉfÉ«ÑdG  Ú°ù–h ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh π«∏–h øjõîJh •É≤àd’ ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh Iõ¡LCG , ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG
 ≈∏Y äÉcô°ûdG IóYÉ°ùŸ äÉfÉ«ÑdG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH π«∏– , IOó©àŸG äÉfÉ«ÑdG äÉ°üæe ÈY
 É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG ≥«Ñ£J èeGôH , πjƒëàdG ∫ó©eh Qƒ¡¶dG ≈dEG ô≤ædG ∫ó©e Ú°ù–
 ¢SÉ«bh  äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–h  äÉfÉ«ÑdG  ™ª÷  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  ≥jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’G  »`a

. IÒ°üÑdGh Qƒ¡ª÷G

 …O »J ∫G , ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/6/24 : 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

129565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 èeGôH  ,  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ≈∏Y  ¢û«àØàdGh  QÉÑàN’Gh  ∞°ûµdGh  í°ùŸGh  »ª∏©dG  åëÑdG
 á∏HÉ≤dG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH ,  ôJƒ«Ñªµ∏d á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 èeGôH , äÉfÉ«ÑdG π«∏– ∫É› »`a ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ádƒªëŸG Iõ¡LC’G èeGôHh πjõæà∏d
 áÑbGôeh  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàd  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh
 äÓ«∏–h ,  áeó≤àŸG  äÓ«∏ëàdGh  ,  äÉfÉ«ÑdÉH  ®ÉØàM’Gh  ,  äÉfÉ«ÑdG  Ú°ù–h ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh π«∏–h øjõîJh •É≤àd’ ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh Iõ¡LCG , ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG
 ≈∏Y äÉcô°ûdG IóYÉ°ùŸ äÉfÉ«ÑdG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH π«∏– , IOó©àŸG äÉfÉ«ÑdG äÉ°üæe ÈY
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG ≥«Ñ£J èeGôH , πjƒëàdG ∫ó©eh Qƒ¡¶dG ≈dEG ô≤ædG ∫ó©e Ú°ù–
 ¢SÉ«bh  äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–h  äÉfÉ«ÑdG  ™ª÷  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  ≥jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’G  »`a

. IÒ°üÑdGh Qƒ¡ª÷G

 …O »J ∫G , ƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/6/24 : 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

130426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 èeGôH  ,  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ≈∏Y  ¢û«àØàdGh  QÉÑàN’Gh  ∞°ûµdGh  í°ùŸGh  »ª∏©dG  åëÑdG
 á∏HÉ≤dG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH ,  ôJƒ«Ñªµ∏d á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 èeGôH , äÉfÉ«ÑdG π«∏– ∫É› »`a ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ádƒªëŸG Iõ¡LC’G èeGôHh πjõæà∏d
 áÑbGôeh  ,  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàd  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh
 äÓ«∏–h ,  áeó≤àŸG  äÓ«∏ëàdGh  ,  äÉfÉ«ÑdÉH  ®ÉØàM’Gh  ,  äÉfÉ«ÑdG  Ú°ù–h ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh π«∏–h øjõîJh •É≤àd’ ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh Iõ¡LCG , ≥jƒ°ùàdGh äÉfÉ«ÑdG
 ≈∏Y äÉcô°ûdG IóYÉ°ùŸ äÉfÉ«ÑdG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH π«∏– , IOó©àŸG äÉfÉ«ÑdG äÉ°üæe ÈY
 É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG ≥«Ñ£J èeGôH , πjƒëàdG ∫ó©eh Qƒ¡¶dG ≈dEG ô≤ædG ∫ó©e Ú°ù–
 ¢SÉ«bh  äÉfÉ«ÑdG  äÓ«∏–h  äÉfÉ«ÑdG  ™ª÷  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  ≥jƒ°ùàdGh  ¿ÓYE’G  »`a

. IÒ°üÑdGh Qƒ¡ª÷G
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
…O …ä ∫ , Gƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T
2019/7/29 : 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

130427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóNh ,  äÉfÉ«ÑdG  π«∏– ∫É› »`a ájQÉéàdG  äGQÉ°ûà°S’Gh ,  ∫ÉªYC’G IQGOEGh  ,  ¿ÓYE’G
 äÉfÉ«Hh äGAÉ°üME’Gh QhôŸG ¢ù«jÉ≤e Ò`aƒJ …CG , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’ÉH á≤∏©àŸG ¥ƒ°ùdG çÉëHCG
 …CG , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdG ôjQÉ≤Jh Qƒ¡ª÷G ¢SÉ«bh Ωóîà°ùŸG •É°ûf

. äÉéàæŸG º«ª°üJh äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdÉH á≤∏©àŸG IÒ°üÑdGh á«é«JGÎ°S’G Ò`aƒJ

…O …ä ∫ , Gƒc »Lƒdƒæµ«J ∑Qƒà«f ¢ùfGó«àjÉH ≠æ«é«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ≠æ«°ùµ«°T , 30 .È‰ , ≠æjó∏«H 3.È‰ , ±G/2 , 0035 - »H ΩhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , QBG.»H , ≠æ«é«H , 100041 âµjÎ°ùjO ¿É°û¨æ«é«°T

2019/7/29 : 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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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130429 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG êÓ©d áeóîà°ùe á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 , ¢†«ÑŸG , …óãdG , Ú©dG , áFôdG , ó∏÷G , ¿ƒdƒ≤dG , AÉ©eC’G , …ô≤ØdG Oƒª©dG , π°UÉØŸG , ΩÉ¶©dG
 äÉHGô£°VGh ¢VGôeCGh , áÑbôdG , ïŸG , ¢SCGôdG , ≈∏µdG , á``«dƒÑdG áfÉãŸG , Ió``©ŸG , º``MôdG ≥æY
 ΩÉ¶ædG  ,  á«JGòdG  á«YÉæŸG  äÉHGô£°V’Gh  ¢VGôeC’G  êÓ©d  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùeh  ΩódG
 ,  á«∏µ«¡dG  á«∏°†©dG  ,  á«∏°SÉæàdG  á«dƒÑdG  ,  ájƒ©ŸG  ájó©ŸG  ,  á«HÉ¡àd’G  ájƒ©ŸG  ,  á«HÉ¡àd’G  ,  »YÉ``æŸG
 , ájhÉª°üdG , á«°†jC’G , á«°ShÒ`ØdG , ájóÑµdG , á«eQƒdG , á«°ùØæàdG , ájƒFôdG , ájó∏÷G , á``«∏°†©dG
 , á«fƒeô¡dG , á«Ñ°ü©dG , á«æ«©dG , »°ùæ÷G »`Ø«XƒdG π∏ÿG , ájƒFôdG á«Ñ∏≤dG , á``«FÉYƒdG á```«Ñ∏≤dG
 áYÉæŸG äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG êÓ©d á```«f’ó«°U äGô``°†ëà°ùe , á```«°ùØædG äÉHGô``£°V’Gh ¢VGô````eC’Gh

. á«JGòdG

 óàª«d »à«cô°S âjQÉµ«J ∂«∏jG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 : äÉc 2 :¬«dƒc , 10 :È‰ ∑Écƒ°S ºà∏e , √Ée âæØ«d …Ò∏«dƒc ¢ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ°û«H , âæØ«d . 4 , 25

2019/7/29 : 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
 ó∏H - 2019/2/28 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 2019/20779 : ájƒdhC’G ºbQ) : á`````````jƒdhC’G ≥```````M

(É«côJ : ájƒdhC’G
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130430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
 ø≤M  Iõ¡LCG  ,  AGhódG  π«°UƒJ  áª¶fCG  ,  AGhódG  ¥ÓWEG  Iõ¡LCG  ,  á«ÑW  äGó©eh  Iõ¡LCG
 Iõ¡LCGh  äGó©e  ,  á«MGôL  äGó©eh  Iõ¡LCG  ,  á«ÑW  äÉ‚ô°S  ,  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùŸ

. áeÉ©dG áMGô÷G »`a ΩGóîà°SÓd á«ÑWh á«MGôL äGó©eh Iõ¡LCGh , á«MGôL

 óàª«d »à«cô°S âjQÉµ«J ∂«∏jG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 : äÉc 2 :¬«dƒc , 10 :È‰ ∑Écƒ°S ºà∏e , √Ée âæØ«d …Ò∏«dƒc ¢ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ°û«H , âæØ«d . 4 , 25

2019/7/29 : 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
 ó∏H - 2019/2/28 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 2019/20779 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(É«côJ : ájƒdhC’G

130431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , øjôNB’G ídÉ°üd , ™«ªŒ øe áfƒµŸG äÉeóÿGh ™jRƒàdG äÉeóN
 ∞°TGƒc  ,  ájô£«Hh  á«ÑW  ¢VGôZC’  á«FÉ«ª«c  äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  ájô£«Hh
 á«FGòZ äÓªµe , AGhódÉH áHô°ûe π«ªŒ OGƒe , ájô£«Hh á«f’ó«°U ¢VGôZC’ á«FÉ«ª«c
 á«ÑW äGô°†ëà°ùe , á«∏«ªµJ äÉjò¨e , á«FGòZ äÓªµe , ájô£«Hh á«f’ó«°U ¢VGôZC’
 ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  Iõ¡›  á«Ñ°ûY  äÉHhô°ûeh  ÜÉ°ûYCG  ,  ™°Vô∏d  AGòZ  ,  ∞«ëæàdG  ¢VGôZC’
 á≤°U’ OGƒe ,  ¿Éæ°SC’G  ™ÑW IOÉe  ,  ¿Éæ°SC’G  ƒ°ûM IOÉe  ,  ¿Éæ°SC’G  äGhOCGh  äGô°†ëà°ùe
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 , á«ë°U óFÉ°Sh , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G í«∏°üàd IOÉ`eh ¿Éæ°SCÓd
 äÉLƒ°ùæeh ¥QƒdG øe áYƒæ°üe äÉ°VÉØM , äGOÉ``````ª°†∏d OGƒe , äÉ≤°üd , á«ë°U äGOGó°S
 , ¢ûFÉ°ûM äGó«Ñe , äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊Gh Ú¨dÉÑdGh , ∫É``ØWCÓd
 â````°ù«d , á```¡jôµdG í``FGhôdG äÓ`````jõe , ¢VQGƒ`````≤dG IOÉ````HE’ äGô`````°†ëà°ùe , äÉ````jô£a äGó``«Ñe
 í````````FGhôdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , AGƒ¡dG á«≤æJ äGô°†ëà°ùe , äÉfGƒ«ë∏d hCG …ô°ûÑdG ¢ùæé∏d
 ¿ƒ`````HÉ°U , á````«ÑW ¢VGôZC’ äÉØ¶æe , áfƒØ©dG äÉ````©fÉe , äGô¡£e , AGƒ````````¡dG øe á¡jôµdG
 , á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , ÉjÎµÑ∏d IOÉ°†e ój äÉØ£∏e , ô¡£e ¿ƒ````HÉ°U , É«ÑW èdÉ``````©e
 Oƒª©dG , π°UÉØŸG , ΩÉ¶©dG äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG êÓ©d áeóîà°ùe á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
 , Ió©ŸG , ºMôdG ≥æY , ¢†«ÑŸG , …óãdG , Ú©dG , áFôdG , ó∏÷G , ¿ƒdƒ≤dG , AÉ©eC’G , …ô≤ØdG
 äGô````°†ëà°ùeh ΩódG äÉHGô£°VGh ¢VGôeCGh , áÑbôdG , ïŸG , ¢SCGôdG , ≈∏µdG , á«dƒÑdG áfÉãŸG
 ,  á«HÉ¡àd’G , »YÉæŸG ΩÉ¶ædG ,  á«JGòdG á«YÉæŸG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G êÓ©d á«f’ó«°U
 , á```«∏°†©dG , á``«∏µ«¡dG á«∏°†©dG , á«∏°SÉæàdG á«dƒÑdG , á``jƒ©ŸG á`jó©ŸG , á``«HÉ¡àd’G á``jƒ©ŸG
 , ájhÉª°üdG , á«°†jC’G , á«°ShÒ`ØdG , ájóÑµdG , á«eQƒdG , á«°ùØæàdG , ájƒFôdG , ájó∏÷G
 , á```«Ñ°ü©dG , á```«æ«©dG , »°ùæ÷G »`Ø«XƒdG π∏ÿG , á```jƒFôdG á``«Ñ∏≤dG , á```«FÉYƒdG á``«Ñ∏≤dG
 ¢VGôeCG êÓ©d á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’Gh , á«fƒeô¡dG
 çÉKCG , ájô£«Hh ¿Éæ°SCÓd , á«ÑW , á«MGôL äGó©eh Iõ¡LCG , á«JGòdG áYÉæŸG äÉHGô£°VGh
 ΩÉ¶©dG Ëƒ≤J äGhOCG , á«YÉæ°U ä’óHh ±GôWCG , á«ÑW ¢VGôZC’ ¢ü°üfl πµ°ûH ´ƒæ°üe
 , áªYGO äGOÉª°Vh áfôe äGOÉª°V , ΩÉ¶©dG Ëƒ≤J ájòMCG , á«ÑW ¢VGôZC’ äÉ¡«°SQƒc , á«ÑW
 , á``«°ùæL äÉ```«bGh , Ú¨dÉÑ∏d á«°ùæL äGóYÉ°ùe , á«MGôL áª≤©e á«£ZCGh á«MGôL ájOQCG
 QhÉ°SCG , ∫ÉØWCÓd ¿Éæ°SC’G äÉ°VÉ°†Y , äÉª∏M , ™°VôdG äÉµ°SE’ äÉjÉ¡d , ™°VôdG äÉLÉLR
 Iõ¡LCG , Ωõ«JÉehô∏d IOÉ°†e ”GƒN , Ωõ«JÉehô∏d IOÉ°†e QhÉ°SCG  , á«ÑW ¢VGôZC’ ”GƒNh
 äGô°†ëà°ùŸ ø≤M Iõ¡LCG , AGhódG π«°UƒJ áª¶fCG , AGhódG ¥ÓWEG Iõ¡LCG , á«ÑW äGó©eh
 Iõ¡LCGh , á«MGôL Iõ¡LCGh äGó©e , á«MGôL äGó©eh Iõ¡LCG , á«ÑW äÉ‚ô°S , á«f’ó«°U
 ´ÓW’G øe AÓª©dG Úµ“ , áeÉ©dG áMGô÷G »`a ΩGóîà°SÓd á«ÑWh á«MGôL äGó©eh
 ¿RÉfl á£°SGƒH äÉeóÿG √òg Ò`aƒJ ºàj ¿CG øµÁ , ºFÓe πµ°ûH ™∏°ùdG √òg AGô°Th ≈∏Y
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 Ö∏£dG ádOCG ÈY hCG á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG á£°SGƒH , á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæe , áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ∫É› »`a  Úµ∏¡à°ùª∏d  äÉéàæe äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,  Gójó– ,  ádÉME’G  äÉeóN ,  ójÈdÉH
 º««≤J ¢VGôZC’ äÉæ«Y ™jRƒJ , á«Ñ£dG äÉéàæŸGh á«ë°üdG äÉéàæŸG , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG
 á«ÑW ádƒªfi äGOÈeh á«ÑW ¢VGôZC’ Ö≤ãdGh ™£≤dG äÉØ∏fl ≥jOÉæ°U , á«Ñ£dG ™∏°ùdG
 , á«f’ó«°üdG äÉéàæŸG ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y ájQÉŒ äÉeƒ∏©e π«dO Ò`aƒJ , á£ÑJôe

. ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G äÉeóN , á«Ñ£dG äÉéàæŸGh á«ë°üdG äÉéàæŸG

 óàª«d »à«cô°S âjQÉµ«J ∂«∏jG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 : äÉc 2 :¬«dƒc , 10 :È‰ ∑Écƒ°S ºà∏e , √Ée âæØ«d …Ò∏«dƒc ¢ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ°û«H , âæØ«d . 4 , 25

2019/7/29 : 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
 ó∏H - 2019/2/28 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 2019/20779 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(É«côJ : ájƒdhC’G

130432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 OGƒ```````ŸG  ä’É›  »`a  äGô```°ûfh  äÉ````Ñ«àc  πµ°T  »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y  äGQƒ```````°ûæe  ô```````«`aƒJ
 , á``````«°SGQódG ∫ƒ°üØdG IQGOEGh º«¶æJ , á`````ë°üdGh ájhOC’G , ájƒ«◊G äÓKÉªŸG , á«f’ó«°üdG
 , ájƒ«◊G äÓKÉªŸG , á«f’ó«°üdG OGƒŸG ä’É› »`a πª©dG äÉ≤∏Mh á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh
 äÓ```KÉªŸG , á````«f’ó«°üdG OGƒ```ŸG øY è```eGôH Gó````jó– , á«ª«∏©J äÉeóN , áë°üdGh ájhOC’G
 äÉ≤«Ñ£J ,  ƒjó«`ØdG  ,  äƒ°üdG  á£°SGƒH  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ áë°üdGh  ájhOC’G  ,  ájƒ«◊G
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 , á«ª«∏©J äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG äÉ≤«Ñ£J , âfÎfE’G ≈∏Y IõµJôe
 á````jhOC’G , á````jƒ«◊G äÓ`````KÉªŸG , á```«f’ó«°üdG OGƒ```ŸG ä’É```› »`a è```eGôH ò```«`ØæJ , Gó```jó–

. áë°üdGh

 óàª«d »à«cô°S âjQÉµ«J ∂«∏jG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 : äÉc 2 :¬«dƒc , 10 :È‰ ∑Écƒ°S ºà∏e , √Ée âæØ«d …Ò∏«dƒc ¢ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ°û«H , âæØ«d . 4 , 25

2019/7/29 : 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
 ó∏H - 2019/2/28: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 2019/20779 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(É«côJ : ájƒdhC’G

130433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 »`a  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ,  ájƒ«◊G  äÓKÉªŸGh  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ôjƒ£Jh  åëH
 ä’É› »`a  »ª∏©dGh  »Ñ£dG  åëÑdG  äÉeƒ∏©e ,  ájƒ«◊G  á«æ≤àdGh  á«f’ó«°üdG  ä’ÉéŸG
 âfÎfEG ™bGƒe Ò`aƒJ , ájôjô°ùdG ÜQÉéàdGh ájƒ«◊G äÓKÉªŸGh , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 á«f’ó«°U ºYO äÉeóN , ájƒ«M äÓKÉ‡h á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe ∫ƒM äÉeƒ∏©e ¢Vô©J
 ≈∏Y á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH Ò`aƒJ  ,  IóYÉ°ùŸG  Öàµe äÉeóN ,  Gójó– ,  ájƒ«M äÓKÉ‡h
 »`a á«fhÎµdEG äÉfÉ«H óYGƒb ¢VôYh åjó–h , IQGOEGh , ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d áeóîà°ùe âfÎfE’G

. ájƒ«◊G äÓKÉªŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ä’É›
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 óàª«d »à«cô°S âjQÉµ«J ∂«∏jG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 : äÉc 2 :¬«dƒc , 10 :È‰ ∑Écƒ°S ºà∏e , √Ée âæØ«d …Ò∏«dƒc ¢ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ°û«H , âæØ«d . 4 , 25
2019/7/29 : 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

 ó∏H - 2019/2/28: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 2019/20779 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M
(É«côJ : ájƒdhC’G

130434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 á«f’ó«°üdG IQÉ°ûà°S’Gh áë«°üædG , Gójó– , ≈°VôŸG ºYO äÉeóNh á«ÑW äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
 ájÉbƒdGh  êÓYh  á«f’ó«°üdG  OGƒŸÉH  ≥∏©àJ  âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉeƒ∏©e  ô````«`aƒJ  áÄ«g  ≈∏Y
 OGƒŸG  ∫ƒM á«ÑWh á«ë°U äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ  ,  áØ∏àfl ¢VGôeCGh  äÉHGô£°VGh  ,  π∏Y øe
 Ò`aƒJ  ,  ≈°Vôª∏d  á«ÑW  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  Gójó–  ,  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  ,  á«f’ó«°üdG
 OGƒŸG  ä’É›  »`a  á«dhO  á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  á«Ñ£dG  áë«°üædGh  IQÉ°ûà°S’G  äÉeóN
 á«ÑW  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  á``````Ø∏àîŸG  ¢VGôeC’Gh  äÉHGô````£°V’Gh  ,  π∏©dGh  á«f’ó«°üdG
 Ò`aƒJ , ¿ÉWô°ùdG êÓYh ¿ÉWô°ù∏d ≈°VôŸG ºYO äÉeóN Ò`aƒJ , ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ≈dEG
 íFÉ°üfh á°ü°üfl á«ÑW äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ÈY ¿ÉWô°ùdG ≈°VôŸ ΩÉ¶©dG áë°U øY äÉeƒ∏©e
 íFÉ°üfh á«ÑW íFÉ°üf Ò`aƒJ ,  á«ë°üdG ájÉYôdG  …OhõÃ ΩÉ¶©dG  áë°U π«°Uƒàd á«∏ªY
 á∏ªà°ûe , ΩÉ¶©dG áë°üH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN ∫É› »`a á«dhO á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY
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 , ΩÉ¶©dG áë°U ≈∏Y á∏ªà°ûe ≈°VôŸG ºYO äÉeóNh á«ÑW äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ¿ÉWô°ùdG ≈∏Y
 ≈```∏Y äÉ````eƒ∏©e IQƒ°U »`a á«f’ó«°U äGQÉ```°ûà°SGh íFÉ°üf , ΩÉ````¶©dG á```°TÉ°ûg øe á`jÉbƒdG
 á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùeh  ΩÉ¶©dG  ¢VGôeCGh  ΩÉ¶©dG  á°TÉ°ûg  êÓYh  êÓ©dG  øY  âfÎfE’G
 ΩÉ``¶©dG á°TÉ°ûg øe Ú÷É©e ≈°Vôe øY áë°üdG ôjQÉ≤J ô`«`aƒJ , ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg êÓ©d
 êÓ````Y ∫É```› »`a á```«dhO á```«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY í``FÉ°üfh á``«ÑW íFÉ°üf , ΩÉ¶©dG ¢VGôeCGh
 äÉ```eóN …CG , ≈°VôŸG ºYO äÉeóNh á«ÑW äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , »FÉ«ª«µdG êÓ```©dGh ¿É````Wô°ùdG
 á∏«∏b  á``````jôaôa  ∫ƒ````M  âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒàd  á````«f’ó«°U  äGQÉ°ûà°SGh  í``FÉ°üf
 á∏«∏b  ájôaôa  ∫ƒM  á«ÑWh  á«ë°U  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  (»H  »J  …BG)  á«YÉæŸG  äÉë«`Ø°üdG
 äÉë«`Ø°üdG á∏«∏b ájôaôØdG ≈°VôŸ á«ÑW äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , (»H »J …BG) á«YÉæŸG äÉë«`Ø°üdG
 ≈∏Y á∏ªà°ûe , á«Ñ£dG ä’É◊G êÓ©d ≈°VôŸG ºYO äÉeóN Ò`aƒJ , (»H »J …BG) á«YÉæŸG
 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJh , ≈°VôŸG äÓFÉ©d ájhOC’ÉH êÓ©dG äÉeƒ∏©eh ≈°VôŸG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
 »`a äÉeóN , áë°üdG »`ØXƒe øe á«Ñ£dG äÉ«∏ª©dGh äÓµ°ûŸG øY º«∏©à∏d ≈°Vôª∏d á«ÑW

. ájhOC’ÉH êÓ©dG »`a áë«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ≥«Ñ£J ∫É›

 óàª«d »à«cô°S âjQÉµ«J ∂«∏jG Ú›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 : äÉc 2 :¬«dƒc , 10 :È‰ ∑Écƒ°S ºà∏e , √Ée âæØ«d …Ò∏«dƒc ¢ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG , ¢TÉàµ°û«H , âæØ«d . 4 , 25

2019/7/29 : 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
 ó∏H - 2019/2/28 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 2019/20779 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````````jƒdhC’G ≥```````M

(É«côJ : ájƒdhC’G

alamat20.indd   18 9/11/19   10:20 AM
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(1309) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 126844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢ùHÓ```ª∏d  á```∏ª÷ÉH  ™```«ÑdG  ,  ÉjGó¡dGh  äÉ«°†Ø∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É¡JÉ≤ë∏eh IõgÉ÷G
 

Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG á°VƒŸG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 28 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ
 

  IQÉéà∏d ¢ù«› iò°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉ``ë°U á```j’h 322 : Ü.Q 20 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S

2016/4/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat4.indd   3 9/12/19   10:55 AM
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 57372
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/1/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 896 فـي 2009/10/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سديد كابيتال �س.م.ل )هولدنغ( 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة �سديد كابيتال ليميتيد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جزر كاميان - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكاتب �سركة �سولري�س كوربوريت �سريفـي�سز �س.م.م ، رويال 
بانك هاو�س ، الطابق 3 ، �ســـارع �سيـــدن ، رمــز البلد 1586 ، 

جورج تاون ، غراند كاميان ، KY1-1110 ، جزر كاميان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : جزر كاميان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/14م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 58952
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/6/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 917 فـي 2010/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سديد كابيتال �س.م.ل )هولدنغ( 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة �سديد كابيتال ليميتيد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جزر كاميان - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكاتب �سركة �سولري�س كوربوريت �سريفـي�سز �س.م.م ، رويال 
بانك هاو�س ، الطابـــق 3 ، �ســـارع �سيــدن ، رمز البلد 1586 ، 

جورج تاون ، غراند كاميان ، KY1-1110 ، جزر كاميان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : جزر كاميان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/14م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 58953

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 917 فـي 2010/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سديد كابيتال �س.م.ل )هولدنغ( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة �سديد كابيتال ليميتيد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جزر كاميان - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكاتب �سركة �سولري�س كوربوريت �سريفـي�سز �س.م.م ، رويال 

 ،  1586 البلد  رمز   ، �سيدن  �سارع   ،  3 الطابق   ، هاو�س  بانك 
جورج تاون ، غراند كاميان ، KY1-1110 ، جزر كاميان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : جزر كاميان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65982

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/1/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساندونغ هينغفـينغ ربر اأند بال�ستيك كو،ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايرلنك كو ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : داميوجن رود ، داوجن توان ، جواجنرو كونرتي ، دوجنياجن 

�سيتي ، �ساندوجن بروفـين�س ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65983

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/1/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساندونغ هينغفـينغ ربر اأند بال�ستيك كو ، ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايرلنك كو ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : داميوجن رود ، داوجن توان ، جواجنرو كونرتي ، دوجنياجن 

�سيتي ، �ساندوجن بروفـين�س ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65984

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/1/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساندونغ هينغفـينغ ربر اأند بال�ستيك كو ، ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايرلنك كو ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : داميوجن رود ، داوجن توان ، جواجنرو كونرتي ، دوجنياجن 

�سيتي ، �ساندوجن بروفـين�س ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65985

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/1/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساندونغ هينغفـينغ ربر اأند بال�ستيك كو ، ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايرلنك كو ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : داميوجن رود ، داوجن توان ، جواجنرو كونرتي ، دوجنياجن 

�سيتي ، �ساندوجن بروفـين�س ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 65973

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/1/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 940 فـي 2011/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �ساندونغ هينغفـينغ ربر اأند بال�ستيك كو ، ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايرلنك كو ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : داميوجن رود ، داوجن توان ، جواجنرو كونرتي ، دوجنياجن 

�سيتي ، �ساندوجن بروفـين�س ، ال�سني
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/6/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/8م
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد تقدمي 
العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة

رقم 
املناق�صـة

2019/10/14 2019/9/26
)1٫600 ر.ع(
األف و�ستمائة
ريال عماين

ال�سركات املتخ�س�سـة
 وامل�سجلـة لدى 

جملـ�س املناق�سـات

توفري خدمات �سيانة 
وت�سغيل املعدات 

بامل�ست�سفى ال�سلطاين

2019/24

�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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منـــاء القاب�ضــة
اإعــالن اإعادة طــرح مناق�ضــة

تدعو �سركـة الغربة للطاقـة وحتلية املياه ال�سركـات املتخ�س�سة لتقدمي عرو�سها للمناق�سة التالية :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات املناق�ضة
)ريال عماين(

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات

اآخر موعد 
للح�ضول 

على م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضــــة رقم املناق�ضة

100 29 �سبتمرب 2019 12 �سبتمرب 2019

تفكيك وبيع وحدتي 
التحليـــــــة 5 و 6  

والغالية رقم 3 و 4
 من طراز �سركة 

هيتا�سي وم�سخات 
البخار رقم  5 و 6 
ومثبت التفريغ 

بالإ�سافة اإلى �سراء 
بع�ض املواد اخلام 
واملعادن الثمينة 
فـي �سركة الغربة 
للطاقة وحتلية 

املياه

GPDC/Re
02/2019

تقـــدم العـــرو�ض فـــي مظـــروف واحـــد مغلـــــق وخمتـــــوم بال�سمــع الأحــمر معنــون با�ســم --
" رئيــ�ض جلنـــة املناق�ســات الداخلية " ومكتوب عليها رقــــم وا�سم املناق�ســة مــن اخلـــارج ، 

على األ يكتب على املظروف ا�ســـم �ساحــب العطاء وما ي�سري اإليه . 

يجب اأن يحتوي هذا الظرف على ثالثة اأظرف فـي داخله )العرو�ض( مع كتابة رقم املناق�سة --
وا�سم ال�سركة امل�ساركة عليها كما هو م�سار اإليه اأدناه لنماء القاب�سة :                    

             1 - العر�ض املايل .

             2 - العر�ض الفني . 

             3 - وثيقة التاأمني . 
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تو�ســـع العــــرو�ض فـــي �سنـــدوق املناق�ســات فـــي �سالــة ال�ستقبــال مببنــى منـــاء القاب�سة --

قبل ال�ساعة )2:00( م�ساء بتوقيــــت ال�سلطنــــة بتاريخ 29 �سبتمرب 2019م .

يرفق مع كل عطاء تاأمني موؤقت فـي �سورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه من --

املفعول  العطاء و�ساري  ال�سلطنة مبا ن�سبته )1%( من قيمة  العاملة فـي  البنوك  اأحد 

ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�ض ويعنون با�سم " رئي�ض جلنة املناق�سات 

الداخلية ل�سركة الغربة للطاقة وحتلية املياه " ، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت 

املطلوب لن ينظر فـيه .

ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .--

يـــودع مبلـــغ ال�ســراء )املبلــغ غيــر قابــل لال�سرتجـاع( فـي ح�ســاب �سركــة الغبــرة للطاقـــة --

وحتلية امليـــاه فـي بنــك م�سقـــط علـــى رقـــم : )0423011069510017 ( الفــرع الرئيــ�سي ، 

وعلى امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة  .

 يتم الإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة )12:00( ظهرا .--

فـي حال ا�ستالم الوثيقة بالنيابة عن �سركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�سراء وثيقة --

املناق�سة تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�ض وا�سم املتقدم بالعطاء / ال�سركة . 

منـــاء القاب�ضــة

بناية �ضاطئ القرم )1( - الطابـق الثالـث - �ضاطـئ القـرم - حمافظة م�ضقــط

�ص.ب :  850  ر.ب :  116 �ضلطنة عمان

 Email : Yasmeen.allawati@Holding.nama.om

هاتــف : 24559295 - 24559277 - 24559200 968+
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TENDER ANNOUNCEMENT 
 

Al Ghubra Power & Desalination Company , invites the specialized companies to participate and 
submit their best offers for the refloated  tender below; 

 
Tender Number 

 
Tender Name 

 

Last Date for 
Collection of 

Tender 
Documents  

Time & Last 
Date 

for Proposal 
Submission 

Tender 
Fee 

(OMR) 
 

GPDC/Re02/2019 TENDER	FOR	DISMANTLING	&	
SELLING	OF	DESALINATION	UNITS	5	
&	6,	HITACHI	BOILERS	3	&	4,	STEAM	
TURBINES	5	&	6,	DUMP	CONDENSER	

AND	BUY	BACK	(PURCHASE)	OF	
SCRAP	ALONGWITH	PRECIOUS	

METALS	IN	GPDCO.	

12-Sep-2019 29-Sep-2019 100/- 

 
• Bids shall be submitted in a single envelope and sealed with red wax addressed to the 

"Chairman of the Internal Tender Committee", and must write on the envelope the tender 
name & number.  

• 3 separate envelopes shall be included inside the single sealed envelope, and each of these 
3 envelopes must be marked with a tenderer company name & tender no. as per the below: 

1. Commercial Proposal 

2. Technical Proposal 

3. Bid Bond  

• Bids should be dropped in the tender box at the Nama Holding reception area before 02.00 
pm time of the Sultanate on Sunday 29-Sep-2019 

• Each bid should be accompanied with a temporary insurance, in the form of a bank 
guarantee or a cheque certified from one of the banks operating in the Sultanate, covering 
(1%) of the total bid value and valid for a period of (90) days from the last date for 
submission of offers, addressed to the "Chairman of the Internal Tender Committee". 
Tenders that do not include the required temporary insurance will not be considered. 

• NH is not obliged to accept the lowest or any other bid 

• Interested party to deposit Tender Fee (Non-Refundable) on: Account Name: Al Ghubra 
Power & Desalination Company, Bank Muscat 0423011069510017 (Bidder name and 
Tender Number to be clearly mentioned). Tender Documents will be received by email. 

• The deposit at the last day of purchasing should be before 12.00 pm 
• In the event of receipt of the tender document on behalf of another company, the interested 

purchasers in the above tender document should provide details of the person's name and 
the company details. 

 
Nama Holding  

In Beach One Building, 3rd Floor (Units 305 & 307) 
Shatti Al Qurum 

P.O Box 850, Post Code 116, Sultanate of Oman. 
Phone Number : +968 24559200 / 277 

E-Mail:  Yasmeen.allawati@Holding.nama.om 
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جي باك �لدولية �ش.م.م

يعلن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركة جي باك الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1225031 ،  وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 2508 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم : 24786751
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عو�ش �أحمد حمي �لدين �سيف 

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ساللة لت�سويق �لهياكل �حلديدية

يعلـن عو�ش اأحمد حمي الديـن �سيــف اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �ساللة لت�سويق الهياكل 
احلديدية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 2185741 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/12/13م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 145 ر.ب : 211

هاتـف رقــم : 99490016  فاك�ش رقم : 23210171
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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علي بن خالد بن عوفيت �لعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أنو�ر طرفيت �ل�ساملة للتجارة 

ال�ساملة  اأنوار طرفيت  اأنه يقوم بت�سفـية �سركة  يعلـن علي بن خالد بن عوفيت العمري 
للتجارة ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1202590 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2019/8/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية �ساللـة - حمافظة ظفار
هاتـف رقــم : 99050569

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
هالل بن ر��سد بن جابر �لعربي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة هالل بن ر��سد بن جابر �لعربي وولده للتجارة - تو�سية

يعلـن هالل بن را�سد بن جابر العربي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة هالل بن را�سد بن جابر 
العربي وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 8075093 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافظة �لربميي

هاتـف رقــم : 92009992
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن مطر بن مبارك �لعرميي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبناء �لنعيمي �لع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن مطر بن مبارك العرميي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اأبناء النعيمي الع�سرية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1250512 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافظة �لربميي

هاتـف رقــم : 98222668
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن خليفة بن ثابت �لوهيبي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سنة �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن خليفة بن ثابت الوهيبي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سنة احلديثة للتجارة 
اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1161345 ، وفقا  واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى 
لتفاق ال�سركـــاء املوؤرخ 2019/7/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية حموت - حمافظة �لو�سطى

�ش.ب : 230 ر.ب : 418
هاتـف رقــم : 91113366

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن عبد�للـه بن حمد �لربيكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سايتان �سينغ �سوالنكي و�سريكه �ش.م.م

يعلـن حمد بن عبداللـه بن حمد الربيكي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــــة �سايتـــان �سينغ �سولنكـــي 
، وللم�سفـي  بالرقم 1316407  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، و�سريكه �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافظة �سمال �لباطنة

هاتـف رقــم : 92272453
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ح�سن بن �سامل بن �سعيد �لعي�سائي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أفالج عاهن - ت�سامنية

يعلـن ح�سن بن �سامل بن �سعيد العي�سائي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اأفالج عاهن - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقم 1136808 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 1859 ر.ب : 212
هاتـف رقــم : 91294827

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سلطان بن �سيف بن �سعيد �ل�سام�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقوة لل�سيار�ت �ش.م.م

يعلـــن �سلطـــان بن �سيــــف بن �سعــــيد ال�سام�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركـــــة القـــــوة لل�سيــــــارات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1167323 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتـف رقــم : 96960004 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�إ�سماعيل بن حممد بن عبد�لعزيز �لبلو�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لكهرمان �لز�هي - تو�سية

يعلــــن اإ�سماعيــل بن حممـــد بن عبدالعزيز البلو�ســـي اأنــــه يقوم بت�سفـية �سركــــة م�ساريـــــع 
اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1135217 ،  الكهرمان الزاهي - تو�سية ، وامل�سجلـة لـــدى 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب : 324 ر.ب : 325 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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علي بن �سلطان بن خمي�س الغيثي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سلطان بن خمي�س الغيثي وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن �سلطان بن خمي�س الغيثي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة �سلطان بن خمي�س الغيثي 
 ، بالرقم 1005066  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـة   ، وولده للتجارة - ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 400 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 92211781
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن حمد بن علي ال�سنيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االنت�سار للمقاوالت الهند�سية �س.م.م

يعلـن علي بن حمد بن علي ال�سنيدي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع النت�سار للمقاولت 
الهند�سية �س.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1299753 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 258 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 96534154
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن ح�سن بن علوي باعمر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة الر�سيل للحاويات �س.م.م

يعلـن حممد بن ح�سن بن علوي باعمر اأنه يقوم بت�سفـية �سركة حمطة الر�سيل للحاويات 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1313733 ، وفقا لتفاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2019/3/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

الر�سيل - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 
�س.ب : 869 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 92255101
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خمي�س بن عامر بن عبداللـه الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة الغليلة احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن خمي�س بن عامر بن عبداللـه الها�سمي  اأنه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع واحة الغليلة 
احلديثة للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1179696 ، وفقا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2019/8/1م  ال�سركاء  لتفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99791433
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مهنا بن �سيف بن �سعيد �حلديدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة روح �الإبد�ع �ش.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية �سركـــة روح الإبـــداع �ش.م.م ،  يعلـن مهنا بن �سيف بن �سعيد احلديدي 
املوؤرخ  ال�سركـــاء  وفقا لتفاق   ،  1090166 بالرقم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/4م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 507 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 97017667

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أبناء حميد �حل�سرمي �ش.م.م

يعلـن مهنــا بن �سيف بن �سعيد احلديـــدي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريـع اأبناء حميـد 
احل�سرمي �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1180639 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، 2018/3/12م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 507 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 97017667
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

�مل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب علي الدح و�شركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الكتاب �ش.م.م
يعلـن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـــه يقوم بت�سفـيــــة �سركــــة دار الكتـــاب �ش.م.م , وامل�سجلــــة 
لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1٢4٢547 , وفقا التفاق ال�سركـــاء املوؤرخ ٢019/4/٢٢م , 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميـــع مراجعــــــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
مركز عمان التجاري - روي

�ش.ب : 457 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24791115 فاك�ش رقم : 24795551

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الظالل للم�شاريع �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيــق احل�سابــات واال�ست�سارات االقت�ساديـــة اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة 
�سركة الظالل للم�ساريع �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1٢07150 , 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢019/9/٢م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافــــة االأمور التــــي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
الغربة اجلنوبية - والية بو�شر - جممع رقم : 237 

 �شكة رقم : 3745 - مبنى رقم : 3791 -الطابق الثاين - �شقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شنريجي اخلليجية للحلول �ش.م.م

يعلـن مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سنريجي 
اخلليجية للحلول �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1178079 , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢019/8/30م , 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 : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 112 روي 

هاتـف رقــم :22060040 فاك�ش رقم : 22060043 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يو�شف بن �شامل املخيني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طاقة لالإعمار �ش.م.م

يعلـن يو�سف بن �سامل املخيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة طاقة لالإعمار �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 104٢544 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢018/3/11م , 
وللم�سفـــي وحــده حق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــــع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

هاتـف رقــم : 99457459
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خالد بن خمي�ش بن علي اجل�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن ج�شم للتجارة �ش.م.م 

يعلـن خالد بن خمي�ش بن علي اجل�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بن ج�سم للتجارة �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــــم 11699٢٢ , وفقـــا التفــــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 
, وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  , وللم�سفـي وحده حق متثيل  ٢018/11/14م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 690  ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 93330884

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املثلث الهند�شي للتجارة واخلدمات �ش.م.م 

يعلـن خالد بن خمي�ش بن علي اجل�سمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة املثلث الهند�سي للتجارة 
واخلدمات �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقم 1٢809٢7 , وفقا التفاق 
اأمام  املــوؤرخ ٢018/11/14م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 690  ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 93330884
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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جناح بنت �شالم بن نا�شر اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفنجان العربي للتجارة �ش.م.م

تعلـن جنـاح بنت �ســـالم بن نا�ســـر اجلابريـــة اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة الفنجـــان العربـــــي 
, وللم�سفـية  الـتجـاري بالرقـم 1178184  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  للتجارة �ش.م.م 
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 650 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 71151540

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العابر ال�شريع للتجارة �ش.م.م

تعلـن جناح بنت �سالم بن نا�سر اجلابرية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة العابر ال�سريع للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1140064 , وللم�سفـية وحدها حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 650 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 71151540

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

امل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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منر اإبراهيم منر ال�شمنه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بنتوت للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلـن منر اإبراهيم منر ال�سمنه اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بنتوت للخدمات الفنية �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1045831 , وللم�سفـي وحـــده حــــق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 149 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 92277993
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شمري بن م�شلم بن فائز ال�شكيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط لالأعمال ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن �سمري بن م�سلم بن فائز ال�سكيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سقط لالأعمال ال�ساملة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٢53067 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢019/6/٢7م , 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 مطرح - حمافـظــة م�شقط
هاتـف رقــم : 92990159

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البجعة للتموين وخدمات حقول النفط �ش.م.م

يعلـن ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة البجعة للتموين 
وخدمات حقول النفط �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1832026 ، 
وفقــا التفاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/7/24م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط

هاتـف رقــم : 95682800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط الدولية لالأعمال الرائدة �ش.م.م

يعلـن ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�سقط الدولية 
لالأعمال الرائدة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1224039 ، وفقا 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2019/9/4م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - والية بو�شر - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 690 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 95682800

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شركة عبدالر�شا وعبداللـه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش م�شقط الدولية �ش.م.م
تعلــن �سركــة عبـــدالر�ســـا وعبداللــــه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــها امل�سفـــيــة 
ل�سركـــة اأر�ش م�سقط الدوليــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 

1003721 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة العاملية للخدمات �ش.م.م

تعلـن �سركــة عبــدالر�سا وعبداللـــه للمحامــاة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــها امل�سفـــيــة 
ل�سركـة املدينة العاملية للخدمات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــم 

1707329 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املي�شان خلدمات الربامج �ش.م.م
يعلن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة املي�سان خلدمات 
انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1263752  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  ، وامل�سجلـة  الربامج �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفيـة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

حممد بن خمي�ش بن �شنجور الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن خمي�ش بن �شنجور و�شركاه �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�ش بن �سنجور الهنائي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة حممد بن خمي�ش بن 
، عــن  الـتجاري بالرقم 1640615  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلـة لـدى  �سنجور و�سركاه �ش.م.م 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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عبداللـه بن ح�شني بن عبداللـه جمال
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شماكي �ش.م.م
يعــلن عبداللـــه بن ح�ســـني بــن عبداللـــــه جمـــال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة اأ�سماكي �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1100724 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة توريدات االأ�شفلت �ش.م.م

يعلــن عبداللـــه بن ح�ســـني بن عبداللــــه جمال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة توريدات االأ�سفلت 
اأعــمـــــال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1263818  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شوق اال�شتثمار الدويل �ش.م.م

يعلــن عبداللـــه بن ح�ســـني بن عبداللـــــه جمــــال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �ســـوق اال�ستثمــــار 
انتهــاء  عــن   ،  1022139 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  الدويل 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطوير لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م 

يعلــن عبداللــــه بن ح�ســـني بــن عبداللـه جمال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة التطويــــر لل�سفـــــر 
وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1820664 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبادلة لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة مبادلـــة لال�ستثمـــار 
اأعــمـــــال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1268755  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شول للتطوير �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن ح�ســـني بن عبداللـــه جمـــال ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركة اأ�ســـول للتطويـــر 
اأعــمـــــال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1229864  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية الختبار املواد �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة العربية الختبار املــواد 
اأعــمـــــال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1820125  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية لالأعمال واخلدمات الفنية �ش.م.م

يعلـــن عبداللـــه بن ح�ســـني بن عبداللــــه جمــال ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة العربيـــة لالأعمــــال 
واخلدمات الفنية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1149048 ، عــن 

انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شول لال�شتثمار الدويل �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�ســني بن عبداللـه جمال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأ�ســـول لال�ستثمــــار 
الدويل �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1044527 ، عــــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية الكونية للتجارة واإدارة املطاعم �ش.م.م

يعلــن عبداللـــه بـــن ح�ســني بن عبداللـه جمــال ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة العربيـــة الكونيـــة 
للتجارة واإدارة املطاعم �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1141926 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

عبداللـه بن م�شعود بن علي احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شواء امل�شرقة - تو�شية
يعلن عبداللـه بن م�سعود بن علي احلارثي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة االأ�ســواء امل�سرقة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم 1524828 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

خمي�ش بن �شعيد بن �شالح البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العالية الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن �سعيد بن �سالح البو�سعيدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة العالية الوطنية 
للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانـــة ال�ســـجل الـتجـــاري بالرقـــم 1038243 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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خليفة بن اأحمد بن حممد املزاحمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة نا�شر بن حممد وخليفة بن اأحمد للتجارة - ت�شامنية

حممد  بن  نا�سر  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  املزاحمي  حممد  بن  اأحمد  بن  خليفة  يعلن 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  اأحمد  بن  وخليفة 

8005338 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن عو�ش النجار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شناعة النارجيل �ش.م.م
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن عو�ش النجار ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سناعة النارجيل �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2126400 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الع�شرية للتعمري �ش.م.م

للتعمري  الع�سرية  لل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  النجار  عو�ش  بن  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم 2108577 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط االأفق العاملية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن عو�ش النجار ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة خــط االأفــق العامليـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1048980 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإ�شماعيل بن جمعة بن �شامل الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العمانية ل�شناعة االأبواب والنوافذ �ش.م.م
اإ�سماعيل بن جمعة بن �سامل الفار�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي لل�سركة العمانية ل�سناعة  يعلن 
االأبواب والنوافذ �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1038241 ، عــن 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

�شعيد بن خمي�ش بن را�شد امل�شايخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي املدينة ال�شاملة للمقاوالت - ت�شامنية
يعلن �سعيد بن خمي�ش بن را�سد امل�سايخي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة روابي املدينة ال�ساملة 
عــن   ،  1216528 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للمقاوالت 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

ماجد بن �شبيت بن مطر املخيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة �شموع الر�شة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
الر�ســــــة  �سمـــــــوع  ملوؤ�س�ســــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــــه  املخينــــي  مطر  بن  �سبيـــت  بن  ماجــــد  يعلــن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1117018 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

خالد بن علي بن �شلطان امل�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلطوط امل�ضيئة للتجارة  واملقاوالت  - ت�ضامنية
يعلن خالد بن علي بن �ضلطان امل�ضرفـي ب�ضفـتـــه امل�ضفـــي ل�ضركة اخلطوط امل�ضيئة للتجارة 
عــن   ،  4124480 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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من�شور بن علي بن نا�شر ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمالك جعالن للعقارات - ت�شامنية
يعلـــن من�ســـور بن علــــي بــــن نا�ســـر ال�ساعدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأمــــالك جعـــــالن 
للعقارات - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1218572 ، عن انتهاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

�شلطان بن �شيف بن �شعيد ال�شام�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شلطان بن �شيف ال�شام�شي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلــن �سلطــان بن �سيــف بن �سعيد ال�سام�ســي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سلطـــان بن �سيـــف 
ال�سام�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 

بالرقم 3122620 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

طالب بن را�شد بن خلفان القطيطي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال �شرحات للتجارة - تو�شية
يعلــــن طالب بن را�ســــد بن خلفــــان القطيطـــــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سمــــال �سرحـــــات 
للتجــارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3237761 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

يعقوب بن نا�شر بن �شليمان الغ�شاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الراك للتجارة - ت�شامنية
 - للتجارة  الراك  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الغ�ساين  �سليمان  بن  نا�سر  بن  يعقوب  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3139395 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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حمد بن �شليمان بن حمد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو جنمي العاملية �ش.م.م
جنمي  اأبو  م�ساريع  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الكيومي  حمد  بن  �سليمان  بن  حمد  يعلن 
انتهــاء  عــن   ،  1082834 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  العاملية 

اأعــمـــــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

في�شل بن را�شد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأنظمة لال�شتثمار �ش.م.م
يعلــن في�ســل بن را�سد بن حمـــد احلجـــري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة االأنظمــة لال�ستثمــــار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــــم 1048890 ، عــن انتهــــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

حممد بن اأحمد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأحمد بن علي بن حممد العجمي وولده للتجارة - ت�شامنية

يعلــن حممد بن اأحمد بن علي العجمي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة اأحمد بن علي بن حممد 
بالرقــــم  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  وولده  العجمي 

3140067 ، عــن انتهــــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة املوج احلديث لبيع احللويات ومنتجات املخابز - ت�شامنية

يعلــن اأحمد بن عبداللـه بن �سعيد الربيكي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة املوج احلديث لبيع 
احللويات ومنتجات املخابز - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــــم 

1207828 ، عــن انتهــــاء اأعــمال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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مكتوم بن �شيف بن �شعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة راك �شحار للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلــن مكتــوم بن �سيــف بن �سعيـد البــادي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة راك �سحـــار للتجـــارة 
عــن   ، بالرقــــم 1121564  الـتجاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقاوالت 

انتهــــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

حمدان بن را�شد بن �شليمان اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شاتني كبيات للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلــن حمــــدان بن را�سد بن �سليمان اليحيائــــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة ب�ساتـــني كبيـــات 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1012188 ، 

عــن انتهــــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة جنم كبيات احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلــن حمــــدان بن را�ســـد بن �سليمــان اليحيائــــي ب�سفـتـــه امل�سفــــــي ل�سركــــة جنــــم كبيـــات 
الـتجاري بالرقم  اأمانــة ال�سجل  ، وامل�سجلــة لدى  احلديثة للتجارة واملقــاوالت - تو�سيـــة 

1151770 ، عــن انتهــــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

عائ�شة بنت علي بن مراد البلو�شية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور جمي�ش املميز للتجارة - ت�شامنية
تعلــن عائ�ســة بنت علي بن مـــراد البلو�سيــة ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركة نـــور جميـــ�ش املميــز 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1170855 ، عــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفيـة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــية
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علي بن اإبراهيم بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وهج املجرة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن علــي بن اإبراهيــم بن علــي البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة وهـــج املجـــرة للتجـــارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1077454 ، عــن 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

را�شد بن حمود بن �شعود ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة را�شد بن حمود بن �شعود ال�شناين واأخيه للتجارة - تو�شية

يعلن را�سد بن حمود بن �سعود ال�سناين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة را�سد بن حمود بن �سعود 
ال�سناين واأخيه للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3018873 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

�شعيد بن ربيع البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رو�شة العود �ش.م.م
يعلن �سعيد بن ربيع البادي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة رو�سة العود �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى 
اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3220001 ، عــن انتهــاء 

القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

ناجي بن ح�شن بن عبداللـه املعمري 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو علي املعمري للتجارة - تو�شية
يعلن ناجــي بن ح�سن بن عبداللـه املعمـــري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأبـــو علـــي املعمـــري 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1725661 ، عــن انتهـــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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�شيف بن حممد بن را�شد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شيف بن حممد بن را�شد الكعبي واأوالده للتجارة - تو�شية

يعلن �سيف بن حممد بن را�سد الكعبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سيف بن حممد بن را�سد 
الكعبي واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3142973 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

�شعيد بن حممد بن �شامل العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ينابيع وادي عاهن للتجارة - ت�شامنية
عاهن  وادي  ينابيع  ل�سركة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  العي�سائي  �سامل  بن  حممد  بن  �سعيد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3224694 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اأحمد بن قا�شم بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلا�شم املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن اأحمد بن قا�سم بن علي املعمري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة اجلا�سم املتحدة للتجارة 
عــن   ،  1100546 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

يون�ش بن نا�شر ال�شعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التواجد �ش.م.م
يعلن يون�ش بن نا�سر ال�سعيبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة التواجد �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى 
اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1749293 ، عــن انتهــاء 

القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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�شبيب بن اأحمد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح نزوى املنفردة �ش.م.م
يعلن �سبيب بن اأحمد البو�سعيدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة �سروح نزوى املنفردة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1113387 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح نزوى العقارية �ش.م.م

يعلن �سبيب بن اأحمد البو�سعيدي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة �سروح نزوى العقارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1120455 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر ال�شاروج للتجارة �ش.م.م

يعلن �سبيب بن اأحمد البو�سعيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة ج�سر ال�ساروج للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1094689 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شتال العقارية �ش.م.م

يعلــن �سبيــب بن اأحمـــد البو�سعيـــدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �ستـــال العقاريـــــة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1135302 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيدة اخلليج للم�شاريع والطاقة �ش.م.م
يعلن ماهــر بن عبدالعزيــز بن حممـــد البلو�ســـي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة فيــدة اخلليــــج 
للم�ساريــــع والطاقـــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 1098042 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

عمر بن ماجد بن اأحمد الغرير
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال دار�شيت العالية �ش.م.م
يعلن عمـــر بـــن ماجـــد بن اأحمـــد الغريـر ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة جبــــال دار�سيـــت العاليــــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقــــم 1238241 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

مبارك بن �شعيد بن حمود ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة مبارك بن �شعيد بن حمود ال�شبيبي و�شريكته للتجارة - ت�شامنية

يعلن مبارك بن �سعيد بن حمود ال�سبيبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة مبــــارك بن �سعيـــد بن 
حمود ال�سبيبـــي و�سريكتـــه للتجارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري 

بالرقم 6027849 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

اإبراهيم بن اأحمد بن ر�شيد احلارثي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل الفن - ت�شامنية
يعلن اإبراهيم بن اأحمد بن ر�سيد احلارثي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة عامل الفن - ت�سامنية ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1471813 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صط احلر للتجارة - ت�صامنية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة 
ال�سط احلر للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1104279 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكامل املتاألقة - ت�صامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســارات االقت�ساديـة ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة 
الكامــل املتاألقــة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1170558 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة النربا�س املتاألق للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســارات االقت�ساديـة ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة 
الـتجـــاري بالرقـــم  اأمانـــة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لـدى  النربا�س املتاألق للتجارة - ت�سامنيـــة 

1155160 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي 

مكتب اأم جي اآي الروؤية - حما�صبون قانونيون\
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع احلقول اخل�صراء العاملية �س.م.م
يعلن مكتــب اأم جي اآي الروؤية - حما�سبـــون قانونيـــون - ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة م�ساريــــع 
احلقول اخل�سراء العاملية �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1116336 ، 

عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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مكتب ال�صرق االأو�صط لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرثوة ملواد البناء �س.م.م
يعلن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الرثوة ملواد البناء 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1165535 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي 

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الفنية للخدمات املتميزة �س.م.م
يعلن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم )عمان( ب�سفـتـــه امل�سفي لل�سركـة الفنية للخدمـــات املتميــــزة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1042755 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خلفان بن مرزوق بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوب الظاهرة للتجارة - تو�صية
يعلـــن خلفـــان بن مــرزوق بــن حممــد البلو�ســي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــــة جنـــوب الظاهـــرة 
للتجارة - تو�سيـة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 7054572 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خالد بن حمود بن �صلطان العامري\
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة امل�صتقبل �س.م.م
يعلن خالد بن حمود بن �سلطان العامري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة جوهرة امل�ستقبل �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1608703 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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عبداحل�صني بن جعفر بن رحمة اللـه اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احللول الثالثة �س.م.م
يعلن عبداحل�سني بن جعفر بن رحمة اللـه اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة احللول الثالثة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1028620 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القرن احلديث �س.م.م

يعلن عبداحل�سني بن جعفر بن رحمة اللـه اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة القرن احلديث 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1536800 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

علي عبداخلالق اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأدوني�س لل�صفر وال�صياحة �س.م.م
يعلن علي عبداخلالق اإبراهيم ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة اأدوني�س لل�سفر وال�سياحة �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1013035 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

هالل بن خلفان بن عامر النعماين\
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيناء للتعمري واخلدمات �س.م.م
يعلن هالل بن خلفان بن عامر النعماين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سيناء للتعمري واخلدمات 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــم 1024661 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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علي بن خلف بن حممد اخلرو�صي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال �صحار �س.م.م
يعلن علي بن خلف بن حممد اخلرو�ســـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة جبـــال �سحــــار �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1459317 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
مل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نخل للبال�صتيك �س.م.م

يعلن علي بن خلف بن حممد اخلرو�ســـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة نخل للبال�ستيك �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1530437 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نخل املتحدة �س.م.م

يعلن علي بن خلف بن حممد اخلرو�ســـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة نخل املتحدة �س.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1679198 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي 

خمي�س بن حممد بن را�صد امل�صرفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطاقة امليكانيكية �س.م.م
يعلــن خميــ�س بن حممـد بن را�سـد امل�سرفـي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـة الطاقـــة امليكانيكيـــة 
اأعــمال  ، عــن انتهــاء  الـتجـــاري بالرقم 1165962  اأمانــة ال�سجـــل  لــدى  ، وامل�سجلة  �س.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صبكة نوبل التعليمية �س.م.م

يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة نوبل التعليمية �س.م.م ، 

وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1187978 ، عــن انتهــاء اأعــمال الت�سفيـــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع االأ�صياد احلديثة �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�ساريع االأ�سياد احلديثة 

�س.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــم 1155600 ، عــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغردق للتجارة �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الغردق للتجارة �س.م.م ، 

وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1721062 ، عــن انتهــاء اأعــمال الت�سفيــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مافوي و�صركاهم �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة مافوي و�سركاهم �س.م.م ، 

وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1001579 ، عــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نزوى العاملية للنفط والغاز �س.م.م

يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة نزوى العاملية للنفط 

والغــاز �س.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1209669 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال الداخلية احلديثة �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة رمال الداخلية احلديثة 

�س.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــم 1084404 ، عــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العربية ملعدات �صوائل احلفر �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة العربية ملعـــدات �سوائــــل 

احلفـــر �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1169194 ، عــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صهد االأخ�صر �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة امل�سهد االأخ�سر �س.م.م ، 

وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1117670 ، عــن انتهــاء اأعــمـــال الت�سفيــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاملية لتطوير امل�صاريع الكيميائية �س.م.م
يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة العاملية لتطوير امل�ساريع 
الكيميائية �س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1165120 ، عــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الفنية املتحدة للخدمات النفطية �س.م.م

يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي لل�سركـة الفنية املتحدة للخدمات 
النفطية �س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1089556 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعاب املرجانية للتجارة - ت�صامنية

يعلن خميـ�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركـــــة ال�سعـــاب املرجانيـــة 
عــن   ، بالرقـــم 1313843  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهــاء اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلدمات املبتكرة للطاقة �س.م.م

يعلن خمي�س بن حممد بن را�سد امل�سرفـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة اخلدمات املبتكرة للطاقة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 1012315 ، عــن انتهــاء اأعــمـــــال 

الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البيتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اإبراء اجلديدة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه البيتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة اإبراء اجلديدة للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1788493 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـــــال الت�سفيـــــــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
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