
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1312(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتعيــني ق�ســاة فـي املحكمــة العليــا . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/57 

بتعيــني �سفيــر غيــر  مقيــم . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/58 

بالت�سديــق علــى التفاقيـــة ال�ساملــــة لل�سداقــــة  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/59 

الرا�سخة والتعاون الثنائي بني حكومـــة �سلطنة 

عمـان وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

واأيرلندا ال�سمالية .

بالت�سديـــق علــــى اتفاقيـــة بني حكومـــة �سلطنــــة  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/60 

عمــــان وحكومــــة املجـر حول الإعفـاء املتبــادل مـن 

التاأ�سيـرة حلاملـي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة 

واخلا�سـة واخلدمـة .

بتعيـــني قـــا�ض فـي املحكمـــة العليــــا . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 61/ 2019 

مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيــــة . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقـــــم 2019/62 
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قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                                           وزارة البيئــة وال�ســوؤون املناخيــة 

�ســادر فـــي 2019/9/29 بتنظيــم حمميـــة جبـــل  قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2019/40 

�سمحــان الطبيعيــة .

                                  الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال

�ســادر فـــي 2019/10/2 باإ�ســدار قواعــد التاأمــني  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2019/78 

ال�سحــي .

                                  جملـــ�س اخلدمــــة املدنيــــة

�ســادر فـــي 2019/9/23 باإ�ســدار مدونــة قواعــد  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/7 

ال�سلـــــوك الوظيفــــي للموظفــــني املدنيـــــني فـي 

وحــدات اجلهــاز الإداري للدولــة .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                         وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية .

وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

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

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

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

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

ا�ستـــــدراك .

جملـــــ�س املناق�ســــــات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2019/27 .



اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون الدولية لالإن�ساء والتعمري �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنا�ض املتحدة للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة الأولى لالإن�ساءات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم حرمول املميزة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سال�سل املتحدة لل�سناعات الفنية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتابط ال�ساملة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجندة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلو�ض الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي �سيح العر�سان للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سى اجلديدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط ال�ساكبية للتجارة واملقاولت - 

تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام اجلبل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللحام الذهبية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الراكة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل وبدر للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركـــة م�سبح بن حممــــد ومبــــارك بن ح�ســـن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق للرافعات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سام�ض �سلطان احلجري واأخيه للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام للم�ساريع الهادفة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة الإلكرتونيات الوطنية - تو�سية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سمة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة ودلل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ لزق للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدمي املثالية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحروقي املتحدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

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

اإعالن عــن انتهـــاء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركـــــة خليفــــة بن خالــــد واأحمـــد بـــن حممــــد 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكـة املحيطــات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهـاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عادل بن عيد املعمـــري و�سريكــه للتجــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سموخ - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود بن مهنا واإخوانه - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم امل�سرات التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء مو�سى العربي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سموخ - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزن للم�ساريع املتقدمة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري اليا�سمني الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الغيالين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض النه�سة للتجارة �ض.م.م .

166

166

167

167

167

167

168

168

168

168

169

169

169

169

170

170

170

170

رقم 
ال�سفحة



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/57

بتعيــني ق�ســاة فـي �ملحكمــة �لعليــا

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ,
وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

يعني الآتية اأ�سماوؤهم ق�ساة فـي املحكمة العليا :
1 - طالـــــــــــــب بــــن خليفــــــــــة بـــن زايــــــد املعمــــــري .

2 - �سعيـــــــد بن �سالـــــــــــــم بـــــن اأحمـــــــــد اجلابـــــري .

3 - املختــــار بن عبداللـــه بن عي�ســــــــــى احلارثــــــي .

4 - الدكتور الف�سل بن غ�سن بن �سنان الهنائي .

5 - اإبراهيـــــــم بن عبداللـه بن حمد البو�سعيــدي .

6 - حمـــــــــــــــــد بــن �سليــــــم بن �سحــــــي الريامــــــــــي .

7 - الدكتور حمد بن خمي�س بن �سامل اجلهوري .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�سـدر فـي : 4 مـن �سفـــــــــــر �سنــة 1441هـ
�ملـو�فـــــق : 3 مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/58

بتعيــني �سفيــر غيــر  مقيــم

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

يعني ال�سفري يو�سف بن اأحمد بن حمد اجلابري ,  �سفرينا لدى جمهورية النم�سا , ليكون 

�سفريا لنا فوق العادة , ومفو�سا غري مقيم لدى كل من : املجر , واجلمهورية الت�سيكية , 

 , بلغاريا  , وجمهورية  كرواتيا  , وجمهورية  �سلوفينيا  , وجمهوريــة  �سلوفاكيا  وجمهورية 

وجمهورية �سربيا .

�ملــادة �لثانيــــة

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

�سـدر فـي : 4 مـن �سفـــــــــــر �سنــة 1441هـ

�ملـو�فـــــق : 3 مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد

�ســـــلطان عـمـــان

-8-
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اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/59

بالت�سديق على �لتفاقية �ل�ساملة لل�سد�قة �لر��سخة 

و�لتعــاون �لثنائــي بـــني حكومـــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومة �ململكة �ملتحدة لربيطانيا �لعظمى و�أيرلند� �ل�سمالية

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى التفاقية ال�ساملة لل�سداقة الرا�سخة , والتعاون الثنائي بني حكومة �سلطنة عمان , 

وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى , واأيرلندا ال�سمالية , املوقعة فـي مدينة لندن 

بتاريخ 22 من مايو 2019م ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت

�ملــادة �لأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها , وفقا لل�سيغة املرفقة .

�ملــادة �لثانيــــة

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

 

�سـدر فـي : 4 مـن �سفـــــــــــر �سنــة 1441هـ

�ملـو�فـــــق : 3 مـن �أكتوبـــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد

�ســـــلطان عـمـــان
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االتفاقيــة ال�ساملــة لل�سداقــة الرا�سخـة 

والتعـــاون الثنائـي بـني حكومـــة �سلطنـــة عمـــان 

وحكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى واأيرلنـــدا ال�سماليـــة 

اإن حكومــــــة �سلطنــــة عمـــــان )عمــــــان( وحكومــــــــة اململكــــة املتحـــــــدة لربيطانيـــا العظمــــــى 
واأيرلنــــدا ال�سماليــــة )اململكة املتحدة( ، 

اإدراكــا منهمـا بالعالقــــات التاريخيــــة بينهمــا ، ورغبتهمــــا فـي تطويــــر الروابــــط العميقـــــة 
والتاريخية لل�سداقة املتبادلة والروؤية امل�سرتكة ، 

وتاأكيدا على التزامهما الدائم بال�سداقة والعالقات الثنائية من خالل التعاون ال�سامل ، 
واإقـرارا منهمــا باالهتمــــام امل�ستــــرك لدعم ال�ســـالم واالأمـــن واال�ستقــــرار علـــى ال�سعيديـــــن 

االإقليمي والدويل من خالل التم�سك مببادئ القانون الدويل وحقوق االإن�سان العاملية ، 
واإذ ي�سيــران اإلــى التزامهمــا باالأمـــن املتبــــادل مبوجـــب اتفاقيــــة الدفــــاع امل�ستــــرك املوقعـــة 

فـي 21 فربايـــر 2019م ، 
واإذ يلتزمان بتطوير التعاون بينهما وتعزيزه فـي كافة املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك ، 

قررت الدولتان ب�سكل م�سرتك ما يلي :

اجلـــزء االأول

 الغــــــر�ض

�سيتـــم تعريــــف هذه االتفاقية ، والتي تاأتي فـي اأعقـــاب االإعـــالن امل�سرتك ال�ســادر عنهمــا 
فـي االأول من مار�س 2019م ، باالتفاقية ال�ساملة لل�سداقة الرا�سخة والتعاون الثنائي .

املتبادل الدائم بني الدولتني والذي مت حتقيقه  ، بااللتزام  التعاون  ، كاأ�سا�س لهذا  وتقر 
بني البلدين على مدى قرون . وحتتفـي مبا مت اإجنازه بينهما وتهدف اإلى تعزيز ال�سداقة 

والتفاهم والتعاون بني االأجيال املقبلة فـي جميع القطاعات .
ويتــــم حتقيـــق ذلك وفقـــا للقوانــــني واللوائح واالأعــــراف ذات ال�سلـــــة فـــــي البلديــــن بنـــــاء 

على مبداأ املنفعة والرخاء املتبادلني .
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اجلـــزء الثانـــــي 

جمـــاالت التعــــاون

يتعاون البلدان فـي املجاالت التالية : 

العالقات الثنائية والدولية : 

يوا�سل البلدان �سمان احلوار على جميع امل�ستويات احلكومية املنا�سبة لتحديد جماالت 

التعاون الوثيق والتفاهم املتبادل لتعزيز العالقات الثنائية العريقة فـي جميع املجاالت . 

ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي : 

تو�سيـــع احلـــوارات اال�سرتاتيجيـــة الثنائيـــة امل�سرتكـــة القائمـــة بني خمتلــــف اجلهــات   

وتعميقها ، لت�سمل تبــادل الزيارات املنتظمة بـــني الوزراء وكبـــار امل�سوؤولـــني ، والتـــي قد 

تت�سمـــن جميع االإدارات احلكوميـــة ذات ال�سلـــة فـي كـــال البلديـــن ، والتـــي �ستناقـــ�س 

الق�سايـــا االإقليمية والدولية الرئي�سة واملو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك ، وتت�سمن 

اأن يعمل البلدان معا من اأجل دعم قواعد النظام الدويل وااللتزام به .

تعميق الروابط املوؤ�س�سية بني االإدارات احلكومية املعنية من خالل حتديد جماالت   

التعاون الوثيق ، والنظر فـي تبادل الزيارات بني امل�سوؤولني واخلرباء غري احلكوميني ، 

اإجراء ترتيبات متبادلة ملجاالتها  العمل نحو  ال�سلة وموا�سلة  التدريب ذي  وتبادل 

مثل القواعد املنظمة لها والتدابري اخلا�سة مب�سوؤويل البلدين فـي اخلارج .

العمل معـا من خالل موؤ�س�سات االأمـــم املتحدة لتح�سني اأدائهـــا ، ال �سيمــا دعـــم التنفـيذ   

ال�سريع والفعال الأجندة تطوير االأمم املتحدة بهدف حتقيق ال�سالم واالأمن العامليني 

واحلفاظ عليهما .

الدفــــــــــاع : 

يعمل البلدان من اأجل تعزيز العالقات القائمة والتاريخيــة فـي جمال الدفــاع من خــالل 

التعاون االأو�سع واالأعمق لتقدمي الدعم املتبادل مبا يتوافق مع اتفاقية الدفــاع امل�ستــرك 

املوقعة بتاريخ 21 فرباير 2019م . 
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ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :

دعم التنفـيذ الكامل للخبـرات الع�سكريـــة واملدنيــة املكت�سبــة من متــارين ال�سمــوخ 2   

وال�سيف ال�سريع 3 فـي عام 2018م . وما قد يعقبها من متارين وبرامج م�سرتكة .

�سعي البلدين لتحقيق التجان�س بني هذه االتفاقية واتفاقية الدفاع امل�سرتك والذي   

يتطلب تنفـيذه تعاون خمتلف اجلهات احلكومية .

االأمــــــــن : 

تبادل  البلدان  يوا�سل   ، والدولية  الداخلية  القانونية  التزاماتهما  متطلبات  مراعاة  مع 
التهديدات  على  والق�ساء  واالإقليميني  الدوليني  واال�ستقرار  ال�سالم  لدعم   ، املعلومات 
االأمنية. ويتبادل البلدان اخلربات لتعزيز قوة واأمن تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت . 
ويعمالن معا من اأجل تطوير املوؤ�س�سات واالأطر االأمنية وفقا الأف�سل املمار�سات واالأعراف 

الدولية . 

ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :

تقديـــم امل�ساعــدة وتبـــادل اخلبــــرات فـي املجــال ال�سرطـــــي بغيـــــة الت�ســــدي لالإرهــــاب   

واجلرمية املنظمة اخلطرية ، مبا فـي ذلك املخدرات ، واالجتار بالب�سر ، وكذلك دعم 

ل�سمان  املعنية  والوزارات  والق�ساء  العام  لالدعاء  والقانونية  الق�سائية  املمار�سات 

�سون واحرتام �سيادة القانون وحقوق االإن�سان . 

تو�سيع التعاون بني اجلهات االأمنية فـي البلدين فـي جمال حتديد املخاطر والتخفـيف   

من اآثارها .

لنهج    دعما  املدنية  للطوارئ  التخطيط  فـي  الدعم  وتقدمي  املمار�سات  اأف�سل  تبادل 

احلكومة ال�ساملة . 

موا�سلة الدعم لتطوير االت�ساالت اال�سرتاتيجية لدى خمتلف اجلهات احلكومية .   

تعميق التعاون فـي جمال االأمن ال�سيرباين وتبادل اخلربات فـي جمال تطوير اإدارة   

املعلومات وتكنولوجيا االت�ساالت االآمنة واملرنة . 

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

اأف�سل    لتبادل  البلدان  �سي�سعى   ، والدولية  املحلية  القانونية  االلتزامات  مراعاة  مع 

املمار�ســات وتعزيــز التعــاون الفني فـي جمـــاالت الف�ســــاء والطيــــران )مبا فــــي ذلك 

الطائرات بدون طيار( واالأمن البحري واأمن احلدود . 

تعزيز القدرات من اأجل الت�سدي للتهديدات العابرة للحدود التي توؤثر علــى االأمن   

الوطني لكال البلدين ، مبا فـي ذلك من خالل اإنفاذ القانون والتن�سيق فـي مكافحة 

االإرهاب .

موا�سلــة تبـــادل املعلومــات وفقـــا لاللتزامـــات القانونيــة لدعـــم ال�ســـالم واال�ستقـــرار   

الدوليني والق�ساء على التهديدات االأمنية ، وتبادل اخلربات لتعزيز القدرات واأمن 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت .

النمـــو االقت�ســـادي واالزدهـــار : 

ا�ستمــرار البلديــن فـي دعــم منـــو اقت�ساد م�ستدام وديناميكـــي مــن خـــالل تطويـــر �سراكــــة 
اقت�سادية قوية من اأجل املنفعة املتبادلة من خـــالل اال�ستثمـــار والتجارة البينيــة ، ودعــم 
الروؤية االقت�سادية طويلة االأمد لكال الطرفـني خللق بيئة اقت�سادية مفتوحة وتناف�سية 
وقوى عاملة ماهرة ومتنوعة لت�سهيل منو بيئة جيدة للتجارة واال�ستثمار مبا فـي ذلك 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة . كما يعمل البلدان معا لت�سجيع الو�سول اإلى االأ�سواق )بني 
والرتتيبات  واملالية  امل�سرفـية  اخلدمات  فـي  والتعاون  الداخلي(  امل�ستوى  وعلى  البلدين 

التجارية بني القطاعني العام واخلا�س . 

ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :
فعالة    اقت�سادية  وموؤ�س�سات  هياكل  اإن�ساء  ب�ساأن  املمار�سات  واأف�سل  املعلومات  تبادل 

ومرنــة ، وو�ســع خطـــة توظيف الإ�ســـراك اخلبـــراء فـي املوؤ�س�ســـات ذات ال�سلــة لدعـــم 
وتطوير التنمية االقت�سادية امل�ستدامة .

والعملية     ، الفعالة  احلوكمة  مثل  ق�سايا  فـي  واملوؤ�س�سات  اخلرباء  بني  تعاون  اإقامة 
اإدارة الديون ، اإدارة امليزانية واملالية  الت�سريعية ، وحل النزاعات ، وقانون املناف�سة ، 

العامة والتطوير والتح�سني لدعم القطاع اخلا�س .
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العمل معا مع املوؤ�س�سات املالية الدولية عند االقت�ساء .  

العمل مع ال�سركاء فـي القطاع اخلا�س ، مبا فـي ذلك املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ،   
لت�سجيع ريادة االأعمـــال وحتديـــــد الفــــر�س التجاريـــة فـي كــــال البلدين بغيـــة تعزيـــز 

التجارة الثنائية واال�ستثمار ، وزيادة فر�س العمل .

العمل بن�شاط على ت�شجيع التعاون فـي برنامج ال�شراكة من اأجل التنمية "االأوف�ست"   
مع ال�سركات الربيطانية الرئي�سة بغية تطوير اال�ستثمارات امل�ستدامة فـي ال�سناعات 

وراأ�س املال الب�سري ومبا يعك�س الروؤى اال�سرتاتيجية لكال البلدين .

 حتديد القطاعات الرئي�سية للتعاون التقني الثنائي من اأجل البناء على ركائز روؤية   
عمان 2040 ، مبا فـي ذلك قطاعات الرثوة ال�سمكية وال�سناعات التحويلية والتعدين 

وال�سياحة .

العمــل �سويــا من اأجــل اال�ستفـــادة بفعالية اأكرب مــن جتــارب وخبــرات جمعيـــات رجـــال   
االأعمال فـي عمان واململكة املتحدة فـي حتقيق روؤية عمان 2040 .

والغاز    النفط  قطاع  ذلك  فـي  ، مبا  الطاقة  فـي جمال  ال�سراكات  من  املزيد  تطوير 
وم�سادر الطاقة املتجددة .

تطوير املزيد من التعاون فـي جمال ال�سحة ، مبا فـي ذلك اإن�ساء م�ست�سفـيات وخدمات   
متخ�س�سة وتقدمي امل�سورة ب�ساأن تطوير خدمات اأكرث كفاءة وفعالية .

زيادة فر�س الو�سول اإلى املوؤ�س�سات التعليمية ، وحتديد برامج التدريب املنا�سبة ودعم   
تطوير التعليم وحتديث املناهج الدرا�سية لبناء قوة عاملة فاعلة ومتنوعة وماهرة .

الرتويج للجامعات وبرامج التعليم العايل الربيطانية والنظر فـي مناذج االعرتاف   
باملوؤهالت القابلة للتحويل .

تطوير املزيد من التعاون فـي جمال البحث العلمي واالبتكار والتكنولوجيا من اأجل   
ت�سجيع نقل املعرفة .

العمل �سويا ب�ساأن و�سع قواعد لتح�سني االأطر التنظيمية ، مبا فـي ذلك ، على �سبيل   
املثـــال ال احل�ســــر ، اأف�سل املمار�سات للو�سول اإلى االأ�سواق ، و�سيا�سات التوظيف وحل 
النزاعــــات بهـــدف ت�سجيـــع التجـــارة وحركة العمالة املاهــــرة فــــــي االجتاهــــني وكــــذلك 

فـي نطاق االقت�سادات الداخلية للبلدين .
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دعم وم�ساعدة تطوير عمان كمركز لوج�ستي اإقليمي وذلك من خالل حت�سني البنية   

الأ�سا�سيــــة مبــــا فـي ذلك النقــــل احل�ســــري ، وحتديـــد فــر�ص الرتتيبـــات التجاريــــة 

بني القطاعني العام واخلا�ص .

تبادل التجارب واخلربات ب�ساأن تطويراجلهاز الإداري بالقطاع العام .  

الثقافـة والتبـادل بني الأفــراد :

يعمل البـــلدان �سويا من اأجل دعم التفاهـــم الثنائــي بني �سعبيهما مع الرتكيز على الأجيال 
القادمة .

ويتم حتقيق ذلك من خالل ما يلي :

الرتويج لعمان واململكة املتحـــدة كوجهـــات مف�سلة لالأعمال وال�ستثمــــار والبتكــــار   

والتعلم والتعليم ، ودعم التعاون بني اجلامعات وتعزيز �سبكات اخلريجني .

العمل �سويا لتعزيز تنمية اجلمعيات املهنية والريا�سة وال�سياحة والفنون واملو�سيقى   

ودعم التعاون الثقافـي من خالل تبادل الزيارات بني ال�سباب .

ال�سامية    بالرعاية  )التي حتظى  الربيطانية  العمانية  اجلمعية  ودعم عمل  ت�سجيع 

حل�ســرة �ساحــب اجلاللــة ال�سلطـــان املعظـــم   حفظــه اللـه ورعـــاه  ( ، مبــا فــــي ذلك 

 ، عمان  فـي  الربيطاين  الثقافـي  املجل�ص  اإلى  بالإ�سافة   ، اجلديد  اجليل  جمموعة 

وجمعية ال�سداقة العمانية الربيطانية ، وجمعية املحامني العمانية الربيطانية .

ت�سجيع عمل موؤ�س�ســـة اأوتورد باوند عمان من خالل دعــــم برامـــج التوا�ســــل الثقافـــــي   

التي تقدمها لل�سباب فـي كل اأنحاء العامل . 

تطوير التعاون بني املوؤ�س�سات الإعالمية وال�سحفـيني .   

تطويـــــر املناق�ســـــات املنتظمـــــة بــــني خمتلــــف هيئـــــات الدولـــــة علــــى كافـــة امل�ستويــات ،   

مبا فـي ذلك م�ساريع ال�سباب والإدارة املحلية واملوؤ�س�سات الربملانية . 

العمل معا لتعزيز رفاهية مواطني البلدين عند �سفرهم بني عمان واململكة املتحدة ،   

مبا فـي ذلك تعميـــق التعــــاون فـي تقديــــم اخلدمـــات القن�سليــــة ، وتي�سيــــر الو�ســــول 

اإلى اخلدمات القن�سلية ، وت�سهيل اإ�سدار التاأ�سريات .
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اجلـــزء الثالــــث

 تنفـيـــذ االتفاقيـــة وبنودهـــا

يتم تنفـيذ هذه االتفاقية عرب جمموعة العمل امل�سرتكة التي يراأ�سها على امل�ستوى الوزاري 
كـــل مــن وزارة اخلارجيــــة العمانيــــة ووزارة اخلارجيــــة والكومنويلـــــث الربيطانيـــة . ويجوز 

ت�سكيل جلان فرعية لهذا الغر�س عند احلاجة وو�سع اآليات تنفـيذ وا�سحة .
تنفـيذ هذه االتفاقية لن يوؤثر على اأي اتفاقيات اأخرى قائمة الأي من الدولتني . 

حترتم كل من عمان واململكة املتحدة قوانني ولوائح وعادات وتقاليد بع�سهما البع�س . 

اجلـــزء الرابــــع

 ت�سويــة االلتبـــا�ض فــي الفهـــم

تتم ت�سوية اأي التبا�س فـي الفهم ين�ساأ بني البلدين عن تف�سري هذه االتفاقية اأو تنفـيذها 
بالطرق الودية من خالل امل�ساورات الثنائية ولن تتم اإحالته اإلى اأي حتكيم وطني اأو دويل 

اأو اأي طرف ثالث .
اجلــــزء اخلامــــ�ض

 مــدة االتفاقيـــة وتعديلهـــا

�ستدخـــل هـــذه االتفاقية حيز التنفـيذ الفوري مبوجب التوقيع عليهــا . و�ستتــم مراجعتها 
كل ع�سرة اأعوام ، وتتجدد تلقائيا اإال فـي حال طلب اأحد الطرفـني اإنهاءها كتابيا .

ميكن تعديل هذه االتفاقية مبوافقة كتابية متبادلة بني البلدين . 
باللغتني  اأ�سليتني  ن�سختني  من  2019م  مايو   22 بتاريخ  االتفاقية  هذه  على  التوقيع  مت 

العربية واالإجنليزية .

عـــن 
حكومــة �سلطنــة عمــان

عـــن 
حكومـة اململكــة املتحــدة

لربيطانيـا العظمـى واأيرلندا ال�سمالية
يو�سف بن علوي بن عبدالـله

الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية
جريمـــــي هانـــــت

وزيـــــــــر اخلارجيـــــــــــة
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COMPREHENSIVE AGREEMENT ON ENDURING FRIENDSHIP 
AND BILATERAL COOPERATION 

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF 
OMAN AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM 

OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND  

 

The Government of the Sultanate of Oman (Oman) and the Government of 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) 

Recognising the historic relationship between them, and their wishes to 
continue and develop these deep and historic ties of reciprocal friendship 
and shared vision, 

Reaffirming the enduring commitment of friendship and bilateral relations 
through comprehensive cooperation, and acknowledging their shared 
interest in supporting regional and global peace, security and stability, by 
upholding the principles of international law and universal human rights, 

Noting the Joint Defence Agreement signed on 21 February 2019 and our 
commitment to mutual security, 

Committing to the further development and enhancement of cooperation 
between them, in all areas of mutual interest,  

Both countries have jointly decided the following: 

  

SECTION ( 1 ) 
PURPOSE 

This Agreement, which follows our Joint Declaration of 1 March 2019, 
will be known as the Comprehensive Agreement on Enduring Friendship 
and Bilateral Cooperation.  
It acknowledges, as the foundation of this cooperation, the enduring 
commitment between the two countries that has underpinned our 
cooperation for centuries. It celebrates what has been jointly achieved and 
aims to nurture friendship, understanding and cooperation between future 
generations across all sectors.  
This will be accomplished in accordance with relevant laws, regulations 
and customs of the two countries and will be based on the principle of 
mutual benefit and prosperity. 
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SECTION ( 2 ) 
 AREAS OF COOPERATION 

 
Both countries will cooperate in the following areas: 
Bilateral and International Relations: The two countries will continue to 
ensure dialogue at all appropriate levels of Government to identify areas 
for closer cooperation and mutual understanding to elevate longstanding 
bilateral relations in all fields.  
 
This will be achieved by: 

•   Widening and deepening existing inter-agency bilateral strategic dialogues, 
to include regular exchanges of visits by Ministers and senior officials, 
which may include all relevant Government departments of both countries, 
which will address key regional and international issues and topics of 
mutual interest, and which will involve both countries working together to 
support and uphold the rules-based international system. 

•  Deepening institutional links between respective Government departments 
by identifying areas for closer collaboration, exploring exchanges of visits 
by officials and non-Government experts, sharing relevant training and 
continuing to work towards reciprocal arrangements in areas such as 
protocol and provisions for officials overseas. 

 
•  Working together through the institutions of the United Nations to 

optimise its performance, particularly supporting the swift and effective 
implementation of the reform agenda with the ultimate goal of achieving 
and maintaining global peace and security.  

 

Defence: The two countries will enhance historic and existing defence ties 
through broader and deeper defence cooperation to provide mutual support 
and security in accordance with the Joint Defence Agreement of 21 
February 2019.  

This will be achieved by: 

•   Supporting the full implementation of civilian military learning 
experiences gained from Shumoukh 2 and Saif Sareea 3 (SS3) in 
2018, as well as all future joint programmes and exercises. 
 

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

•   The countries will seek coherence between this Agreement and the 
Joint Defence Agreement which requires cross Government working 
on implementation. 

Security: The countries will continue to share information, subject to the 
requirements of both countries’ domestic and international legal 
obligations, to support international and regional peace and stability and to 
eliminate security threats. They will share expertise to enhance the 
resilience and security of information and communication technologies. 
They will work together to develop institutions and security frameworks in 
accordance with best international practices and norms.  

This will be achieved by:  

•   Assisting and sharing expertise on policing to tackle terrorism and 
serious organised crime, including narcotics and human trafficking; 
as well as supporting the judicial and legal practices of the Public 
Prosecution, Judiciary and relevant Ministries to ensure the 
protection of, and respect for, the rule of law and human rights. 
 

•   Expanding the relationship between the Security Agencies in both 
countries on risk identification and mitigation. 

•   Sharing best practice and offering support in civil contingency 
planning, in support of cross Government approaches. 
 

•   Maintaining support for the development of cross Government 
strategic communications. 
 

•   Deepening cooperation on cyber security and sharing expertise in 
developing secure and resilient information management and 
communications technology. 
 

•   With due consideration to domestic and international legal 
obligations, seeking to share best practice and technical cooperation 
in space and aviation (including Unmanned Aerial Vehicles), 
maritime and border security. 
 

•   Enhancing capabilities to address cross-border threats that affect 
both countries’ national security, including through law enforcement 
and coordination on counter-terrorism. 
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•   Continuing to share information in accordance with legal obligations 
to support international peace and stability and sharing expertise to 
enhance the resilience and security of information. 

Economy, Growth and Prosperity: The two countries will support the 
development of resilient, sustainable and dynamic economies through a 
strong partnership designed to achieve mutual benefits through increased 
investment and bilateral trade. They will support each other’s long term 
economic visions to create open and competitive economies and effective, 
skilled and diverse workforces in order to facilitate the development of 
favourable conditions for trade and investment, including small and 
medium sized enterprises (SMEs). They will work together to encourage 
market access (between the two countries and domestically), cooperation 
in banking and financial services and public-private commercial 
arrangements.  

This will be achieved by:  

•   Sharing information and best practice on the creation of effective and 
resilient economic structures and institutions; establishing a 
placement scheme to embed experts in relevant institutions to 
support sustainable economic development and reforms.  
 

•   Establishing cooperation between experts and institutions on issues 
such as effective governance, legislative process, dispute resolution, 
competition law, debt management, budget management and public 
finance, and reforms to boost the private sector. 
 

•   Working together with international financial institutions as and 
when appropriate. 
 

•   Working with private sector partners, including SMEs, to encourage 
entrepreneurship and identify commercial opportunities in both 
countries to support an increase in bilateral trade and investment, and 
the expansion of employment opportunities.  
 

•   Actively encouraging offset collaboration with key UK companies to 
develop sustainable investments in industries and human capital 
reflecting the strategic visions of both countries. 
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•   Identifying key sectors for collaboration in order to build on the 
fundamentals of Oman’s Vision 2040, including fisheries, 
manufacturing, mining and tourism.  
 

•   Working together to draw more effectively on the experience and 
expertise of existing Omani and UK business associations in 
delivering Vision 2040.  
 

•   Developing further partnerships in the field of energy, including the 
oil and gas sector and renewable sources of energy.  
 

•   Developing further cooperation in the field of health, including the 
creation of specialist hospitals and services, and advice on 
developing agile and efficient services.  
 

•   Establishing greater access to educational institutions, identifying 
suitable training programmes and supporting education reforms and 
curricular modernisation to build towards an effective, diverse and 
skilled workforce.  
 

•   Promoting the UK's university and higher education offering and 
exploring models for the recognition of transferable qualifications.  
 

•   Developing further cooperation in the field of scientific research, 
innovation and technology and to encourage knowledge transfer.  
 

•   Working together on protocols to improve regulatory frameworks, 
including but not limited to best practices for market access, and 
dispute resolution for the encouragement of trade, investment and the 
movement of skilled workers in both directions as well as within 
their respective domestic economies.  

•   Supporting and assisting Oman's development as a regional logistics 
hub through the improvement of infrastructure, including urban 
transport, and identifying opportunities for public-private 
commercial arrangements.  

•   Exchanging experience and expertise on public sector reform. 
 

Culture and People-to -People Exchanges: The two countries will work 
together to promote mutual understanding between our people with a focus 
on future generations.  
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This will be achieved by:  

•   Promoting Oman and the UK as destinations of choice for business, 
investment, innovation, learning and education; supporting inter-
university engagement and reinforcing alumni networks.  
 

•   Working together to promote the development of professional 
associations, sport, tourism, art, and music, and supporting cultural 
engagement through exchange visits by young people.  
 

•   Promoting and supporting the work of the Anglo Omani Society 
(patron His Majesty the Sultan), including the New Generation 
Group; as well as, the British Council in Oman, the Oman British 
Friendship Association and the Omani British Lawyers Association.  
 

•   Encouraging the work of Outward Bound Oman by supporting the 
cultural connectivity programmes it offers for young people 
throughout the world. 
 

•   Developing cooperation between media organisations and journalism 
professionals.  
 

•   Developing regular discussions between State bodies at all levels, 
including youth projects, local administration and parliamentary 
institutions.  
 

•   Working together to promote the wellbeing and welfare of nationals 
of both countries when they travel between Oman and the UK, 
including deepening cooperation in the provision of consular 
services, facilitating consular access, and facilitating the issue of 
visas. 
 

SECTION ( 3 ) 

IMPLEMENTATION AND TERMS OF THE AGREEMENT 

This Agreement will be implemented by the Joint Working Group, chaired 
at Ministerial level by The Ministry of Foreign Affairs and the Foreign and 
Commonwealth Office and, as necessary, subcommittees may be 
established for this purpose as well as the clear implementation 
mechanisms. 
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The implementation of this Agreement will not have an impact on any 
other existing Agreements either country has. 

Oman and the UK will respect one another's laws, regulations, customs and 
traditions. 

 

SECTION ( 4 ) 

 SETTLEMENT OF MISUNDERSTANDINGS 

Any misunderstanding between the two countries arising from the 
interpretation or implementation of this Agreement will be settled 
amicably through mutual consultations and will not be referred to any 
national or international tribunal or third party. 

 

SECTION ( 5 ) 

 VALIDITY AND AMENDMENTS 

Upon signature, this Agreement will come into effect immediately. It will 
be reviewed every 10 years and, unless terminated in writing by either side, 
will be renewed automatically. 

This Agreement can be amended subject to mutually written agreement by 
both countries.  

This Agreement is signed on the 22nd of May 2019 in two original copies 
(Arabic and English). 

 
For the Government of  
the Sultanate of Oman 

 

For the Government of the United 
Kingdom of Great Britain  

and Northern Ireland 
His Excellency Yousuf bin Alawi  

bin Abdullah 
Minister Responsible for Foreign 

Affairs 

The Rt. Honourable Jeremy Hunt MP 
Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affairs 
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مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/60

بالت�سديـــق علـــى اتفاقيــة 

بني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة املجـر حول الإعفـاء املتبـادل

 مـن التاأ�سيـرة حلاملـي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة واخلا�سـة واخلدمـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلــى التفاقيـــة بـــني حكومــــة �سلطـــنة عمـــان ، وحكومة املجــــر حـــــول الإعفـــاء املتبــــادل 
من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمــة ، املوقعة فـي مدينــة 

م�سقــط بتاريخ 25 من اأبريل 2018م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 4 مـن �سفــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافــــق : 3 مـن اأكتوبــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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اتفاقيــة بين حكومة �سلطنة عمان 

وحكومة المجر حول الإعفاء المتبادل من التاأ�سيرة 

لحاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والخا�سة والخدمة

اإن حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر ، وامل�سار اإليهمــا اأدنــاه بـ"الطرف" اأو بـ"الطرفني" ، 
اإذ حتدوهما الرغبــة فـي ت�سهيــل �سفــر مواطنيهمـا ، حاملـي جــوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة 

واخلا�سة واخلدمة فـي اإقليم دولة الطرف الآخر ، 
ورغبة منهما فـي تقوية عالقات ال�سداقة بني البلدين ، 

قد اتفقتا على ما ياأتي : 

املـادة ) 1 (

تطبق اأحكام هذه التفاقية على حاملي اأي من جوازات ال�سفر الآتية :
جوازات ال�سفر الدبلوما�سية اأو اخلا�سة اأو اخلدمة �سارية املفعول التابعة حلكومة   - 1

�سلطنة عمان .
جوازات ال�سفــر الدبلوما�سيــة اأو اخلدمـــة اخلارجيـــة اأو اخلدمـــة ) ي�سـار لـه اأدنـاه   - 2

باخلدمـة ( �ساريــة املفعــول التابعــة حلكومــة املجــر .

املـادة ) 2 (

يجوز ملواطني اأي من الطرفني حاملي اأي من اجلوازات امل�سار اإليها فـي املــادة )1( الدخول 
اإلى اأو اخلروج من اأو املرور عرب اإقليم الطرف الآخر دون �شرط احل�شول على الت�أ�شرية ، 
والإقامـة بـدون ترخيــ�ص اإقامـة ملــدة ل تتجــاوز )90( ت�سعيـن يومـا ، وخــالل مــدة )180( 
مائة وثمانني يوما من تاريخ دخولهم لأول مرة ، وي�ستلزم الأخذ فـي العتبار مدة )180( 

الـمائة والثمانني يوما ال�سابقة لكل يوم اإقامة . 

املـادة ) 3 (

يجب على مواطني اأي من الطرفني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1( 
عــــدم القيــام بـــاأي اأن�سطــة مدفوعــــة الأجــــر التــي تتطلــب ت�سريـح عمل فـي اأثناء بقائهم 

فـي اإقليـم الطــرف الآخــر .

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

املـادة ) 4 (

يجب على مواطني اأي من الطرفني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املــادة )1( 

اللتزام بالقوانني والأنظمة ال�سارية فـي اأثناء بقائهم فـي اإقليم الطرف الآخر .

املـادة ) 5 (

يجب اأن تكون جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املــادة )1( واخلا�سة مبواطني اأي من الطرفني 

�ساحلة ملــدة )6( �ستة اأ�سهر على الأقل عند دخولهم اإلى اإقليم الطرف الآخر . 

املـادة ) 6 (

يجب على مواطني اأي من الطرفني حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املــادة )1( 

الدخول اإلى ، والبق�ء فــي ، واخلــروج مـن ، واملرور عبـر اإقليــم الطــرف الآخــر من خــالل 

نق�ط عبور احلدود املخ�ش�شة لهذا الغر�ض من �شلط�ت الهجرة املخت�شة ، ودون اأي قيود ، 

وذلك با�ستثناء قيود الدخول املتعلقة بالأمن والهجرة وال�سحة ، اأو اأي اأحكام اأخرى تطبق 

قانونيا على حاملي هذه اجلوازات .

املـادة ) 7 (

اإليهــــا  امل�ســــار  ال�سفــــر  مــن جـــــوازات  اأي  الطرفيــــن حاملــي  مــــن  اأي  ملواطنـــــي  1- يجـــــوز 

فــي املـادة )1( ، والذيــن يتــم تعيينهــم فـــي بعثــة دبلوما�سيــة اأو قن�سليــة اأو فـــي منظمــة 

دولية فـي اإقليم الطرف الآخر ، واأفراد اأ�سرهم الذين يقطنون معهم فـي املنزل نف�سه ،

    الدخول اإلى اإقليم الطرف الآخر من دون تاأ�سرية والإقامة فيــه ملــدة ل تتجــاوز تلــك 

املذكورة فـي املـادة )2( ، وفـي حال جتاوز مدة اإقامتهم للمدة املذكورة فـي املادة )2( ، 

فاإنه يتعني ح�سولهم على تاأ�سرية دخول منا�سبة قبل دخولهم اإقليم الطرف الآخر . 

اأعاله من خالل  املذكورين  املواطنني  بو�سول  بع�سا  بع�سهم  اإخطار  الطرفني  على   -  2

القنوات الدبلوما�سية . 
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املـادة ) 8 (

1 - ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�سلطات املخت�سة لأي من الطرفني فـي رف�ص دخول 

مواطنــي الطـــرف الآخـــر حاملـــي اأي مــن جـــوازات ال�سفــر امل�ســـار اإليـها فــي املــادة )1( 

اإلى اإقليم كل منهما اأو تق�سري مدة اإقامتهم اأو اإنهائها ، وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني 

املعنيني غيـر مرغــوب فيهــم اأو فـي حالــة متثيلهــم خلطــر على الأمن الوطني اأو النظام 

العام اأو ال�سحة العامة اأو عندما يكون وجودهم فـي الإقليم املعني غري قانوين .

2 - فـي حالة تاأثر مواطن الطرف الآخر مبوجب اأحكام هذه املــادة ، فيتوجب على الطرف 

امل�شوؤول عن الإجراء اآنف الذكر اإخط�ر الطرف الآخر كت�بة عرب القنوات الدبلوم��شية 

دون تاأخري .

املـادة ) 9 (

امل�ش�ر  ال�شفر  اأي من جوازات  اأو بطالن �شالحية  تلف  اأو  �شرقة  اأو  فـي ح�لة فقدان   -  1

البعثة  ، تقدم  اإقليم الطرف الآخر  اأي من الطرفني فـي  املــادة )1( ملواطن  اإليها فـي 

التي  الوثائق   ، املعني  اجلواز  �ساحب  اإليها  ينتمي  التي   ، القن�سلية  اأو  الدبلوما�سية 

متكنه من العودة اإلى اإقليم الطرف الذي ينتمي اإليه .

2 - يجب على البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية اآنفة الذكر اإبالغ اجلهات املخت�سة لدى 

الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوم��شية . 

املـادة ) 10 (

امل�دة )1( عرب  فـي  اإليه�  امل�ش�ر  ال�شفر  الطرف�ن من�ذج م�شخ�شة من جوازات  يتب�دل   -  1

القنوات الدبلوما�سية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية .

خدمة  اأو  خ��شة  اأو  دبلوم��شية  �شفر  جوازات  الطرفني  من  اأي  ا�شتحداث  ح�لة  فـي   -  2

جديدة ، ف�إنه يتعني اإر�ش�ل النم�ذج امل�شخ�شة لتلك اجلوازات اإلى الطرف الآخر عرب 

القنوات الدبلوما�سية قبل )30( ثالثني يوما على الأقل من تاريخ بدء العمل بها .
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املـادة ) 11 (

تعديل  اأي  اإجراء  ويتم   ، كتابة  التفاقية مبوافقتهما  اأحكام هذه  تعديل  للطرفني  يجوز 
مبوجــب بروتوكــول ي�سكــل جــزءا ل يتجــزاأ من هــذه التفاقيــة . وتدخل التعديــالت حيز 

التنفيذ وفقا لأحكام الفقرة )1( من املادة )16( من هذه التفاقية .

املـادة ) 12 (

ل توؤثر هذه التفاقية على اللتزامات الأخرى املرتتبة على الطرفني مبوجب التفاقيات 
الدولية ، اأو اأي اتف�قي�ت ثن�ئية مربمة بني البلدين .

املـادة ) 13 (

يعمل الطرفان بهذه التفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين .

املـادة ) 14 (

اأو تف�سيــر اأحكــام هــذه التفاقيــة وديـــا  ي�ســوي الطرفـــان اأي خالفــات تن�ســاأ عــن تطبيـــق 
من خــالل امل�ســاورات عبـر القنــوات الدبلوما�سيــة .

املـادة ) 15 (

1 - يجوز لأي من الطرفني تعليق العمل بهــذه التفاقيــة موؤقـتا ، ب�سكــل جزئــي اأو كلـي 
لأ�سبــاب تتعلــق بالأمن الوطنــي اأو النظــام العــام اأو ال�سحــة العامــة ، اأو اإذا تبني �سوء 

ا�ستخدام احلقوق املن�سو�ص عليها فـي هذه التفاقية .

2 - يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه التفاقية اإخطار الطرف الآخر 
عن التعليـــق مــع بيان اأ�سبابـــه كتابـــة عبــر القنــوات الدبلوما�سية قبل )7( �سبعــة اأيــام 
على الأقـل مـن دخول هـذا التعليق حيز التنفيذ ، كما اأن عليه اإخطـار الطـرف الآخر 
ب�نتهــ�ء هــذا التعليــق كت�بة عرب القنوات الدبلوم��شية قبل )7( �سبعة اأيام على الأقل 

من اإنهاء هذا التعليق .

3 - ل يوؤثر تعليق العمل بهذه التفاقية على الو�سع القانوين ملواطني اأي من الطرفني 
حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املــادة )1( املوجودين فـي اإقليم الطرف 

الآخر .
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املـادة ) 16 (

اإخطار  اليوم )30( الثالثني من تاريخ تلقي  التنفيذ فـي  1 - تدخل هذه التفاقية حيز 

كت�بي عرب القنوات الدبلوم��شية ، والذي يوؤكد مبوجبه الطرف�ن ا�شتكم�ل الإجراءات 

الداخلية الالزمة لدخول هذه التفاقية حيز التنفيذ .

2 - ت�سري هذه التفاقية ملدة غري حمددة ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر كتابة 

برغبته فـي اإنهاء التفاقية وفقا للمادة )17( . 

املـادة ) 17 (

يجوز لأي من الطرفني وفـي اأي وقت اإنهاء هذه التفاقية ، وذلك باإخطار الطرف الآخر 

عــن قــراره ب�لإنهــ�ء كت�بة وعرب القنوات الدبلوم��شية قبل )90( ت�سعني يومــا على الأقــل 

من تطبيق هذا الإنهاء . 

حـــررت هـــذه التفاقيــة فـــي م�سقـــط بتاريـــخ 25 ابريــــل 2018م ، من ن�سختيــن اأ�سليتيــن ، 

باللغات : العربية ، والهنجارية والإجنليزية ، لكل منها ذات احلجية القانونية ، وفـي حالة 

الختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي .

 عــــن حكومــــة املجـــــر عــن حكومــــة �سلطنــة عمــــان
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AGREEMENT BETWEEN
 THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN

AND THE GOVERNMENT OF HUNGARY
ON THE MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF

DIPLOMATIC, SPECIAL AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of Hungary, 
hereinafter referred to as ‘’Party’’ or the “Parties”;
Wishing to facilitate the travel of their nationals, holders of diplomatic, 
special and service passports in the territory of the other Party, 
Desiring to strengthen the friendly relations between both countries,
Have agreed to the following:

Article ( 1 )

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following 
passports:

1 - Valid diplomatic, special or service passports of the Government of 
the Sultanate of Oman.

2 - Valid diplomatic or foreign service and service (hereinafter: service) 
passports of the Government of Hungary.

Article ( 2 )

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 
Article (1), may enter into, exit from, or transit through the territory of the 
other Party without a visa requirement and stay there without a residence 
permit for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and 
eighty (180) day period, which entails considering the one hundred and 
eighty (180) day period preceding each day of stay.
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Article ( 3 )

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 
Article (1), must not undertake any paid activity that requires a work permit 
during their stay in the territory of the other Party.

Article ( 4 )

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 
Article (1), shall abide by the laws and regulations in force during their 
stay in the territory of the other Party.

Article ( 5 )

The passports mentioned in Article (1), belonging to nationals of either 
Party, shall be valid for a period of at least six (6) months on their entry 
into the territory of the other Party. 

Article ( 6 )

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 
Article (1), shall enter, stay, exit, and transit through the territory of the 
other Party through the border-crossing points assigned for this purpose by 
the competent immigration authorities and without any restriction, except 
for entry restrictions relating to security, immigration, customs, and health, 
or any other provisions legally applicable to the holders of these passports.

Article ( 7 )

1 - Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in 
Article (1), who are appointed to a diplomatic or consular mission or 
international organization in the territory of the other Party, and their 
family members forming part of their household may also enter without 
a visa into territory of the other Party and stay there for a period not 
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exceeding the one described in Article (2), if their period of stay  exceeds 
the length described in Article (2),they shall be required to  obtain an 
appropriate entry visa prior to their entry. 

2- The Parties shall notify each other of the arrival of their above mentioned 
nationals through diplomatic channels.  

Article ( 8 )

1- This Agreement does not affect the right of the competent authorities of 
either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders 
of any of the passports mentioned in Article (1), into their respective 
territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals 
in question are considered non grata or where they may present a risk 
to the national security, public order or public health, or where their 
presence within the respective territory is illegal.

2- Where a national of the other Party has been affected by the provisions 
of this Article, the Party responsible for the aforementioned action shall 
notify the other Party in writing through diplomatic channels without 
delay.

Article ( 9 )

1- In the case of loss, theft, damage or invalidity of any of the passports 
mentioned in Article (1) by a national of either Party in the territory 
of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the 
holder of the passport in question belongs to, shall provide him with 
the documents that enable him to return to the territory of the Party of 
which he is national of.

2- The aforementioned diplomatic or consular mission shall promptly 
notify the competent authorities of the other Party of such incidents 
through diplomatic channels. 
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Article ( 10 )

1- The Parties shall exchange personalized specimens of the passports 
mentioned in Article (1), through diplomatic channels, within thirty 
(30) days from the date of signature of this Agreement.

2- In case one of the Parties introduces a new diplomatic, special or 
service passport, the personalized specimens of the said passport shall 
be transmitted to the other Party through diplomatic channels at least 
thirty (30) days prior to the date of their introduction.

Article ( 11 )

The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual 
written consent. Any amendment shall be made in form of a protocol and 
constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter 
into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 
(16) of this Agreement.

Article ( 12 )

This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising 
under international agreements, or any bilateral agreements concluded 
between the two countries.

Article ( 13 )

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws 
and regulations in force in both countries.

Article ( 14 )

The Parties shall amicably settle any disputes arising out of the 
implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by 
consultation through diplomatic channels.
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Article ( 15 )

1- Either Party may temporarily suspend the application of this Agreement, 

completely or partially, for reasons relating to national security, public 

order or public health, or if it is evident that there is an abuse of the 

rights provided under this Agreement.

2- The Party, who wishes to suspend the application of this Agreement, 

shall notify the other Party of the suspension and specify the reasons 

thereof in writing, through diplomatic channels, at least seven (7) days 

before the entry of this suspension into force, and shall also inform the 

other Party of the end of this suspension in writing through diplomatic 

channels, at least seven (7) days before the end of this suspension.

3- The suspension of the application of this Agreement does not affect 

the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the 

passports mentioned in Article (1), that are located in the territory of 

the other Party. 

Article ( 16 )

1- This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after 

receiving the last written notification through diplomatic channels 

by which the Parties have confirmed that their respective internal 

procedures required for the entry into force of this Agreement have 

been completed. 

2- This Agreement shall be valid for an indefinite period of time, unless one 

of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate 

the Agreement in accordance with Article (17).
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Article ( 17 )

Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other 

Party in writing, through diplomatic channels, of its decision to terminate 

at least ninety (90) days before the application of this termination.

Done at Muscat on 25 April 2018 in two originals, each in the Arabic, 

Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case 

of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government

of Hungary 

For the Government

of the Sultanate of Oman 
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مر�ســـوم �سلطانـــي
رقـــم 2019/61

بتعيـــني قـــا�ض فـي املحكمـــة العليــــا

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني ح�سام الدين عبد الر�سيد عبد العزيز �سامل قا�سيا فـي املحكمة العليا .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 4 مـن �سفــــــــــر �سنــة 1441هـ
املـوافــــق : 3 مـن اأكتوبــــــر �سنــة 2019م

قابو�ض بن �سعيد
�ســـــلطان عـمـــان
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مر�ســـوم �سلطانـــي

رقـــم 2019/62

مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيــــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمــة املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 4 مـن �سفــــــــــر �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 3 مـن اأكتوبــــــر �سنــة 2019م

قابو�س بن �سعيد

�ســـــلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سمــاء من منحـــوا اجلن�سيــــة العمانيـــة

ال�ســــــــــــــــــــــــــــــمم

 الـينـــــــــــــــا فايـــــــــــــق حممـــــــــــــــد مـــولتـــــــــــــــــــون1

 اأنـوار بيجــــــم نـــــــور حممــــــد عزيــــــز رحيـــــــم2

 بــدر حبيـــــب عبدالقـــــادر اأبوبكــــــر العيــدو�س3

 بــلقيــــــــــــــ�س علــــــــــــــي اإبراهـــيـــــــــــم بـــاقــــــــــــــري4

 جـــــــــــل ن�ســــــــــــــــاء حــاجـــــــي �سمبيــــــــــــــه مــــــراد5

 حبيـب عبدالقـــــادر اأبوبكـر عمـر العيــــــدو�س6

 خالــــــد حبيــب عبدالقـادر اأبوبكـــر العيــدو�س7

 زيـــــــــب ن�ســــــــاء �سيـــــــد اأحمــد �سيـــــــد �سيــــــــده8

 �سميـــــــر مهينـــــــــدرا كي�سـافجــــــــي �ســامبــــــــات9

 �سميــــــــرة حبيــب حممـــــد اأحمـــد اجلنيــــــدي10

 عبيــــــر حبيـب عبدالقــادر اأبوبكــــر العيــدو�س11

 فـي�سل حبيـب عبدالقـادر اأبوبكـر العيــدو�س12

 كانــــــــــــــان اأنيـــــــــــــل متـــــــــــــردا�س كيــــمجــــــــــــــــي13

 حممـد حبيب عبدالقادر اأبوبكـر العيـــــدو�س14

 حممـــــــد �سريـــــــف كنحميـــد بولــــــــور ميـــــــــدو15

 مريـــــــــــــــــــــــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــــــــــــد ح�سيـــــــــــــــــــــــــن16

 مهــــــــا ديفــــــــــن رام�سوامــــــــي مهـــــــــا ديفـــــــــــن17

 ن�ســريــــــــــــــــــــن حم�ســـــــــــــــــــــن بـــــــــــن علــــــــــــــــــــــــي18

 يو�ســف حبيب عبـــدالقادر اأبوبكــر العيـدو�س19
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وزارة البيئــة وال�شــ�ؤون املناخيــة
قــــرار وزاري

رقــم 2019/40
بتنظيــم حمميـــة جبـــل �شمحــان الطبيعيــة

ا�ستنـــادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقـــم 97/48 باإن�ســاء حمميــة جبـــل �سمحــان فــــي حمافظـــة 

ظفار ، 

واإلـى قانـون املحميـات الطبيعيــــة و�سـون الأحيـاء الفطريـة ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــي 

رقـم 2003/6 ، 

البيئــــة وال�ســـــوؤون  ال�سلطـاين رقــم 2008/18 بتحـديـــد اخت�سـا�ســـات وزارة  املر�سـوم  واإلى 

املناخيـة واعتمـاد هيكلهـا التنظيـمي ، 

واإلى الالئحـة التنفـيذية لقانـون املحميـات الطبيعية و�سـون الأحيـاء الفطريـة ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم 110/ 2007 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2002/4 بتنظيم حممية جبل �سمحان الطبيعية ، 

وبنــاء على ما تقت�سيـه امل�سلحـة العـامـة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �سـاأن اإدارة حمميـة جبـل �سمحان الطبيعية باخلطة التي ت�سعهـــا وزارة البيئــة 

وال�سوؤون املناخية .

املــادة الثانيــــة

يحظـر القيــام بالأن�سطـة اأو الأفعال الآتية داخـل حممية جبل �سمحان الطبيعية : 

الدخـــول اإلى املحميــة فـي غيـــر اأوقـــات الزيارة امل�سمــوح بها اأو التخييـم اأو املبيت  اأ - 

فـي املحمية بـدون ت�سـريـح مـن الوزارة .
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مـخـالـفـــــة تـعـليـمــــات واأنـظـمـــــــة ال�سـلــــوك املعلـن عنهــــا عنـــــــد مداخــــــل املحميــــة ،  ب - 
اأو فـي مراكـز الـزوار ، اأو من خـالل املطبوعـات التي ت�سدرها الوزارة .

حمـاولة ال�سيـد اأو حماولة جمـع الأحيـاء الربية اأو امل�ستحاثـات اأو القطـع الأثـرية  ج - 
اأو الأحـجـار اأو اأي جـزء مـن املوجـودات .

اإ�سعــــال النـــــار اإل فـي الأماكـــــن اأو املناطــــق املخ�س�ســــة لــــذلك ، وبعــــد احل�ســــــول  د - 
علــى ت�سريــح من الــوزارة . 

و�سـع اأو ا�سـتـخـدام ال�سمـوم لأي �سبب كــــان . هـ - 

قيادة املركبات خارج امل�سارات اأو الطرق املحددة من قبل الوزارة .  و - 

الحتطاب اأو قطـع اأو حـرق الأ�سجـار اأو ال�سجـريات اأو اأي م�سـاحة مغطـاة بالأع�سـاب . ز - 

تلويث م�سادر املياه اأو جماري الأودية اأو القيام باأي اأن�سطة قد توؤدي اإلى ذلك .  ح - 

اإلقاء النفايات باأنواعها اأو نقل الأتربـة من داخل املحمية اإلى اخلارج والعك�س . ط - 

حفـر الآبـار اأو التـنـقـيـب اأو التعـديـن بكافـة اأ�سكاله اإل بعد احل�سول على موافقة  ي - 
الوزارة .

ك - القيـــام بالـدرا�ســـــات والأبـحــاث وجمــع العينـــــات لأي �سبــــب كـان اإل بعـــد احل�ســـول 
على ت�سريح من الوزارة . 

اإقامـــــة اأي من�ســـــاأة جديــــدة اأو التو�ســــــع فــــي املبانــــي القدميــــــة اإل بعــــد احل�ســـول  ل - 
علـــى موافقـــة الـــوزارة .

ا�ستخدام الأ�سلحة النارية والتقليدية لغري العاملني فـي جمال �سون الطبيعة . م - 

ا�ستخـدام كامريات الت�سوير الفخية ، والطائـــرات بــــدون طيار اإل بعـــد احل�ســــول  ن - 
على ت�سريح من الوزارة .

املــادة الثالـثــــة

ت�ستثنى من اأحكام البند )اأ( من املــادة الثانية من هذا القرار الفئات الآتية : 

اأفــــراد قـــوات الـ�سـلطـان املـ�سـلحة واأفراد �سرطة عمان ال�سلطانية فـي اأثنـاء تاأديتهم  اأ - 
لعملهـــــم ، وذلك بالتن�سيــــــــق مــــع املديريــــــة العامـــــــة للبيئــــة وال�ســـــوؤون املناخـيــــــة 

فـي حمافظـــة ظفـــار .
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املوظفــــون فـي املـوؤ�سـ�ســـات احلكوميـة والأكادمييـة فـي اأثـنـاء القيـام بعمـــل ر�سمــي ،  ب - 

اأو بحـث علمي ، وذلك بعد احل�سول على الت�ساريح الالزمة من الوزارة . 

�سـكان املحميـة ، واأقرباوؤهم حتى الدرجة الأولى . ج - 

الـوفـود احلكوميـة الر�سميـة ، وذلك بالتن�سيق مع الوزارة .  د - 

املــادة الرابعــــة

تفــــر�ض علـــى كـــل من يخـالـــف اأحكـام املادة الثانية من هذا القرار غرامــــة اإدارية ل تقل 

عـن )50( خم�سني ريـال عمـانـيا ، ول تزيـد على )500( خم�سمائة ريال عمانــي ، وت�سـاعــف 

الغرامـة فـي حال تكـرار املخالفـة .

املــادة اخلام�شــة

يلغــــى القــــرار الـــــوزاري رقـــم 2002/4 امل�ســــار اإليـــه ، كمـــا يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، 

اأو يتعـــار�ض مــع اأحكامـــه . 

املــادة ال�شاد�شـة

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

�شدر فـي : 29 مـن حمــــــــــرم 1441هـ

امل�افـــــق : 29 مـن �شبتمبــــر 2019م

حممد بن �شامل بن �شعيد الت�بي

وزيــــــر البيئـــــــة وال�ســــــــوؤون املناخيـــــــة
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال 
  قــــرار

رقــم 2019/78
باإ�ســدار قواعــد التاأمــني ال�سحــي

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 , 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال , 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 80/5 , 
واإلى القرار رقم خ/2007/31 ب�ساأن تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني , 

واإلى منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ال�سادرة بالقرار رقم 2019/34 , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقــــــــرر
املــادة الأولــــى

يعمل فـي �ساأن التاأمني ال�سحي , باأحكام القواعد املرفقة .
املــادة الثانيــــة

ي�ستمر العمل بوثائق التاأمني ال�سحي ال�سارية قبل تاريخ العمل باأحكام هذا القرار حلني 
انتهاء مدتها , كما ت�سري اأحكام هذا القرار ومنوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي فـيما 

مل يرد ب�ساأنه ن�ص خا�ص فـي تلك الوثائق .
املــادة الثالثــــة

ي�سدر الرئي�ص التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال النماذج والقرارات والتعليمات الالزمة 
لتنفـيذ اأحكام هذا القرار .

املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار , والقواعد املرفقة , اأو يتعار�ص مع اأحكامهما .

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

�سـدر فـي : 3 من �سفــــــــــر 1441هـ 
املوافـــــق : 2 من اأكتوبــــــر 2019م

                                                                         عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�ص التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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قواعــــد التاأمـــني ال�ســــحي

الف�ســل الأول

التعريفــات والأحكــام العامــة

 املــادة ) 1 (

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

1 - الهيئــــة : 

الهيئة العامة ل�سوق املال .

2 - الـــوزارة : 

وزارة ال�سحة .

3 - الرئي�س التنفـيذي : 

الرئي�ص التنفـيذي للهيئة .

4 - الرتخيـ�س : 

القرار ال�ص�در من الهيئة ب�ملوافقة على مزاولة ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي .

5 - الوثيقـــة : 

الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ومالحقها .

6 - ال�سركـــة : 

�سركة التاأمني املرخ�سة من قبل الهيئة .

7 - املوؤمـــن :

 �صركة الت�أمني املرخ�ص له� مبزاولة ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي فـي ال�صلطنة .

8 - املوؤمــن عليــه : 

ال�صخ�ص الطبيعي اأو الع�مل اأو املع�ل الذي يوؤدي اإليه املوؤمن م� التزم به مبوجب 
اأحكام الوثيقة .
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9 - املوؤمــن لـه : 
ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري الذي يلتزم بدفع ق�سط التاأمني , وت�سدر الوثيقة 

ب��صمه ل�ص�لح املوؤمن عليه .

10 - �سركة اإدارة مطالبات التاأمني ال�سحي : 
ال�سحي  التاأمني  اإدارة مطالبات  اأعمال  ملمار�سة  الهيئة  املرخ�سة من قبل  ال�سركة 

بني مقدمي اخلدمات التاأمينية واخلدمات ال�سحية .

11 - التغطيـة التاأمينية : 
, واملتفــــق عليهـــا تف�سيــــال  املتاحـــة  الأ�سا�سية واملزايــا الختياريــــة  املنافع ال�سحية 

بني املوؤمن ، واملوؤمن له ل�ص�لح املوؤمن عليه مبوجب الوثيقة .

12 - ق�سط التاأمني : 
مبلغ من امل�ل يلتزم املوؤمن له ب�صداده مق�بل التزام املوؤمن بتحمل تك�ليف الرع�ية 

ال�صحية للموؤمن عليه مبوجب الوثيقة .

13 - العــامــل : 
اأي �صخ�ص طبيعي يزاول العمل فعلي� لدى املوؤمن له ، وم�صجل بتلك ال�صفة فـي �صجالته .

14 - مقدم اخلدمة ال�سحية : 
التاأمني  بتقدمي خدمات  له  واملرخ�ص   , ال�سحة  وزارة  املعتمد من  ال�سحي  املرفق 

ال�سحي فـي ال�سلطنة وفقا لالأنظمة املعمول بها .

15 - �سبكة مقدمي اخلدمة ال�سحية : 
جمموعة مقدمي اخلدمة ال�صحية املعتمدين ، واملحددين من قبل املوؤمن لتقدمي 

خدمة الرع�ية ال�صحية للموؤمن عليه .

16 - اأطراف العالقة التاأمينية :
 املوؤمن ، واملوؤمن عليه ، واملوؤمن له ، ومقدم اخلدمة ال�صحية ، و�صركة اإدارة مط�لب�ت 

. )TPA( التاأمني ال�سحي

17 - اللجنـــــة :

 اللجنة املخت�سة بف�ص منازعات التاأمني ال�سحي .
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 املــادة ) 2 (

حتدد الوثيقة حدود التغطية التاأمينية �سريطة األ تقل التغطية عن احلد الأدنى من اخلدمات 

ال�صحية الأ�ص��صية التي يجب اأن يتمتع به� املوؤمن عليه .

املــادة ) 3 (

يحظر على اأي �صركة مزاولة ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي اإل بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك 

من الهيئة وفقا لأحكام هذه القواعد .

 املــادة ) 4 (

ل يجوز ملقدم اخلدمة ال�سحية تقدمي خدمة التاأمني ال�سحي اإل بعد ا�ستيفاء متطلبات 

القيد فـي ال�صجل لدى الهيئة ، و�صداد الر�صوم املقررة .

املــادة ) 5 (

يجوز للموؤمن له اإلغ�ء الوثيقة فـي اأي وقت ، مبوجب اإخط�ر كت�بي ير�صل للموؤمن قبل 

)30( ثالثني يوم عمل على الأقل من ت�ريخ الإلغ�ء ، وفـي هذه احل�لة يكون املوؤمن ملزم� 

املتبقــــي  لــــه اجلـــزء  ب�أن يعيـــد للموؤمـــن  خالل )30( ثالثني يوم عمل من ت�ريخ الإلغ�ء 

من ق�صط الت�أمني عن كل موؤمن عليه مل ينتفع ب�لتغطية الت�أمينية ، ويتم احت�ص�ب اجلزء 

املتبقي من ق�سط التاأمني وفقا للمعادلة املن�سو�ص عليها فـي الوثيقة  .

 املــادة ) 6 (

اإدارة مط�لب�ت  �صركة  اأو  اإدارة مقدم خدمة �صحية  اأو  ت�صغيل  اأو  للموؤمن متلك  ل يجوز 

التاأمني ال�سحي , كما ل يجوز ملقدم اخلدمة ال�سحية متلك ح�س�ص فـي �سركات مرخ�ص 

له� مبزاولة ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي اأو �صرك�ت �صم�صرة الت�أمني ، اأو وكالء �صرك�ت الت�أمني 

املم�ر�صني للن�ص�ط ذاته اأو �صرك�ت اإدارة مط�لب�ت الت�أمني ال�صحي ، اإل وفق� لال�صرتاط�ت 

وال�سوابط التي ي�سدرها الرئي�ص التنفـيذي فـي هذا ال�ساأن .
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 املــادة ) 7 (

يجب التف�ق بني املوؤمن ، واملوؤمن له على حتديد قيمة ق�صط الت�أمني على اأن يكون هذا 
الق�سط متوافقا مع معدلت اأ�سعار �سوق التاأمني ال�سحي فـي ال�سلطنة , ومبنيا على اأ�س�ص 

اكتوارية , وفنية , ومو�سوعية .
 املــادة ) 8 (

تنتهي التغطية التاأمينية فـي اأي من احلالت الآتية :
1 - انته�ء فرتة �صري�ن الوثيقة .

2 - ا�صتنف�د احلد الأق�صى من املنفعة ح�صب الوثيقة .

3 - وف�ة املوؤمن عليه .

4 - مغ�درة املوؤمن عليه الأجنبي لل�صلطنة نه�ئي� .

5 - انتق�ل خدمة املوؤمن عليه من املوؤمن له اإلى موؤمن له اآخر .

 املــادة ) 9 (

اأق�ص�ط  ب�مل�ئة من �ص�فـي  اأربعني  بن�صبة ل تقل عن )%40(  املوؤمن الحتف�ظ  يجب على 
التاأمني ال�سحي داخل ال�سلطنة .

 املــادة ) 10 (

يخول موظفو الهيئة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة وفقا للقوانني 
النافذة بالتفاق مع الرئي�ص التنفـيذي , �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي نطاق تطبيق اأحكام 

هذه القواعد والقرارات والتعليمات املنفذة لها , وذلك فـيما يقع باملخالفة لأحكامها .

 املــادة ) 11 (

ل ت�صمع الدع�وى التي تن�ص�أ عن املن�زع�ت بني اأطراف العالقة الت�أمينية بعد انق�ص�ء �صنة 
من انتهاء مدة الوثيقة , وينقطع التقادم باتخاذ اأي اإجراء من اإجراءات املطالبة الواردة 

فـي هذه القواعد .
 املــادة ) 12 (

تلتزم اجله�ت املخ�طبة ب�أحك�م هذه القواعــد بتطبيــق نظــ�م الربــط الإلكرتونـــي لنظـــ�م 
التاأمني ال�سحي وفقا للنماذج والقرارات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .
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 الف�ســل الثانــي

ترخي�ص مزاولة ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي

 املــادة ) 13 (

متطلبات  تنظيم  ب�ساأن  خ/2007/31  رقم  القرار  فـي  الواردة  بالأحكام  الإخالل  عدم  مع 
التقدم  الرتخي�ص  للح�صول على  ي�صرتط   ، اإليه  امل�ص�ر  الت�أمني  اأعم�ل  ترخي�ص مزاولة 

بطلب اإلى الهيئة وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص , مرفقا به امل�ستندات الآتية :
 ، ال�صحي  الت�أمني  ن�ص�ط  ملزاولة  ال�صركة  اإدارة  ا�صرتاتيجية معتمدة من جمل�ص   -  1

مت�سمنة الآتي :

ن�صـــ�ط  لإدارة  التنظيمـــي  امل�صتــوى  به  ، مو�صح�  لل�صركة  التنظيمي  الهيكل   - اأ 
التاأمني ال�سحي , و�سالحياتـــه , واآليـــات عملـــه .

ب - درا�صـــة اكتواريـــة لتقييـــم الو�صـــع امل�لـــي لل�صركة والتدفق�ت امل�لية املتوقعة 
لل�سنوات الثالث القادمة .

ج - �صي��صة خدمة العمالء ، و�صم�ن اجلودة .

د - �صي��صة الكتت�ب ، والت�صعري .

هـ - �صي��صة التع�مل مع الكوارث ، والأزم�ت .

و - �صي��صة تقنية املعلوم�ت ، واأمن و�صرية البي�ن�ت .

ز - �صي��صة اإدارة مط�لب�ت الت�أمني ال�صحي .

ح - ترتيب�ت اإع�دة الت�أمني لن�ص�ط الت�أمني ال�صحي .

ط - �صي��صة اإدارة خم�طر الت�أمني ال�صحي .

2 - اإقرار من ال�صركة ب�لتزامه� ب�لبنود الآتية وفق� للتع�ميم التي ت�صدره� الهيئة :

 اأ - تعيني مدير خمت�ص ب�أعم�ل الت�أمني ال�صحي .

ب - تعيني ك�در فني ، واإداري .

ج - توافر نظ�م اإلكرتوين .
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3 - ن�صخة من التف�قي�ت املربمة مع مقدمي اخلدمة ال�صحية .

 , )TPA(4 - ن�صخة من التف�قي�ت املربمة مع �صركة اإدارة مط�لب�ت الت�أمني ال�صحي
اإن وجدت .

5 - اإي�ص�ل �صداد ر�صم درا�صة طلب الرتخي�ص .

6 - اأي م�صتندات اأخرى تطلبه� الهيئة .

املــادة ) 14 (

تتولى الهيئــة درا�صـــة طلــــب الرتخيــــ�ص خـــالل )60( �ستــــني يومـــا مـــن تاريـــخ تقدميــــه , 
وفـــي حالــة عــدم ا�ستيفــاء الطلــب لأي مــن امل�ستندات املطلوبة , يتم اإخطار مقدم الطلب 

بذلك ل�ستيفائها خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الإخطار .
وفـي حالة عدم ال�ستيفاء خالل املدة امل�سار اإليها يعــد الطلــب ملغـــى . ول يجـــوز لل�سركــــة 

التقدم بطلب اآخر اإل بعد م�سي )90( ت�سعني يوما من تاريخ اإلغاء الطلب ال�سابق .

املــادة ) 15 (

ا�ستيفاء  تاريخ  يوما من  �ستني  ب�لرتخي�ص خالل )60(  قرارا  التنفـيذي  الرئي�ص  ي�صدر 
امل�صتندات املطلوبة ، ويعترب م�صي املدة امل�ص�ر اإليه� دون اإ�صدار الرتخي�ص قرارا ب�لرف�ص .

املــادة ) 16 (

يجوز للهيئة فـي اإط�ر تنظيم قط�ع الت�أمني ال�صحي التوقف عن اإ�صدار تراخي�ص جديدة 
للفرتات التي تراه� من��صبة ، على اأن يكون قراره� فـي هذا اخل�صو�ص م�صبب� .

املــادة ) 17 (

 ، ال�صحــــي  الت�أمــــني  ن�صـــ�ط  ملزاولة  املرخ�صة  ال�صرك�ت  لقيد  خ��ص�  �صجال  الهيئة  تن�صئ 
وي�صتمل ال�صجل على رقم القيد ، وا�صم ال�صركة ، ورقم الرتخي�ص ، ومدته ، ومك�نه .

املــادة ) 18 (

تكون مدة الرتخي�ص )2( �صنتني ، ق�بلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى مم�ثلة ، بن�ء على طلب 
يقدم من ال�سركة قبل )30( ثالثني يوم� على الأقل من ت�ريخ انته�ء الرتخي�ص ، وذلك 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ص .
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 الف�ســـل الثالـــث

التزامـ�ت اأطـراف العالقـة الت�أمينيـة

املــادة ) 19 (

يلتزم املوؤمن ب�لآتي :
1 -  التع�قد مع مقدم اخلدمة ال�صحية املقيد فـي �صجالت الهيئة .

2 - متكني املوؤمن عليه من احل�صول على حقوقه املحددة فـي الوثيقة بك�فة الو�ص�ئل 
املتاحة , واملحافظة على �سرية بياناته وحمايتها .

تزيــــد  مــــدة ل  الوثيقة خـــالل  الق�بلة لال�صتع��صة وفق� لأحك�م  النفق�ت  �صداد   -  3
على )15( خم�صة ع�صر يوم� من ت�ريخ ا�صتكم�ل امل�صتندات املوؤيدة للمط�لبة .

4 - اإخط�ر املوؤمن عليه اأو املوؤمن له ب�لتعليم�ت والإر�ص�دات املتعلقة ب�لت�أمني ال�صحي 
وتزويده بالنماذج والوثائق واملن�سورات والكتيبات التي ت�سدر فـي �ساأن التاأمني ال�سحي .

5 - اإبالغ الهيئة عند حتقق اأي من احل�لتني الآتيتني :

 ، الأخرى  الت�أمينية  العالقة  اأطـــراف  قبــــل  مـــن  ترتكــــب  التـــي  التجــــ�وزات   - اأ 
اأو فـي ح�لة وجود اأي ت�ص�رب فـي امل�ص�لح ، اأو اأي م�ص�لح مب��صـــرة اأو غري 

مبا�سرة مع مقدم اخلدمة ال�سحية .

ب - التغيري اأو التعديل الذي يطراأ على اأي من امل�صتندات التي �صدر مبوجبه� 
الرتخي�ص ، وذلك خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ حدوثه , وتزويد الهيئة 
ب�أي معلوم�ت اأو بي�ن�ت اأو اإح�ص�ئي�ت تطلبه� اأو ترى �صرورة الطالع عليه� , 
مب� فـيه� قواعد البي�ن�ت وال�صجالت وعقود الت�أمني ال�صحي التي تكون قد اأبرمته� .

6 - الحتفــ�ظ ب�ل�صجالت امل�لية اخل��صة ب�لت�أمني ال�صحي ملدة )10( ع�سر �سنوات , 
وتوفـري الإح�ص�ئي�ت والتق�رير املتعلقة ب�لتغطية الت�أمينية املقدمة للموؤمن عليه 

عند طلبه� من الهيئة .

7 - �صداد قيمة امل�ص�ريف الطبية ملقدم اخلدمة ال�صحية خالل )45( خم�سة واأربعني 
يوما من تاريخ ت�سلم املطالبة , ما مل يوجد اتفاق اآخر بني الطرفـني .

8 - التع�قـد مع �صركــة اإدارة مط�لبــ�ت الت�أمــني ال�صحــي )TPA( , وي�ستثنـى مـن ذلك 
املوؤمن الذي لديه نظ�م م�صتقل لإدارة تلك املط�لب�ت .
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املــادة ) 20 (

يلتزم املوؤمن له ب�لآتي :
1 - �صداد الأق�ص�ط الت�أمينية امل�صتحقة للموؤمن خالل املواعيد املتفق عليه� معه .

2 - اإخط�ر املوؤمن كت�بة ب�أي تغريات يرغب فـي اإجرائه� على الوثيقة �صواء ب�لإ�ص�فة , 
اأو احلذف وفقا لالأحكام والإجراءات املن�سو�ص عليها فـي الوثيقة .

3 - اإخط�ر املوؤمن كت�بة فـي ح�لة اإلغ�ء اإق�مة املوؤمن عليه الأجنبي ، ومغ�درته ال�صلطنة 
لإع�دة احت�ص�ب ق�صط الت�أمني امل�صرتجع وفق� لأحك�م الوثيقة .

املــادة ) 21 (

يلتزم املوؤمن عليه ب�لآتي :
1 - التقيد بتلقي اخلدم�ت العالجية لدى �صبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية ، وت�صتثنى 

من ذلك احلالت الآتية :

 اأ - احلــــ�لت الط�رئــــــة التــــي تتطلـــب �صرعــــة تلقي العالج �صواء حدثت ب�صكل 
مف�جئ ، اأو نتيجة تف�قم ح�لة تنتج عنه� ح�لة مر�صية تتطلب تدخال طبي� 
بها  املوجود  املنطقة  فـي  ال�سحية  اخلدمة  مقدم  وجود  تعذر  مع   , عاجال 

املوؤمن عليه .

ب - عدم توفر العالج لدى �صبكة مقدمي اخلدمة ال�صحية ، �صريطة اأن يــكون 
العالج �سمن حدود التغطية التاأمينية .

ج - عــــدم وجــــود �صبكـــة مقدمي اخلدمة ال�صحية فـي املنطقة التي يوجــد بهــ� 
املوؤمن عليه .

2 - اإبالغ املوؤمن له على الفور فـي ح�ل فقدان اأو تلف بط�قة الت�أمني ال�صحي اخل��صة 
ال�صم�ح للغري  ، مب� فـي ذلك  الأ�صك�ل  ب�أي �صكل من  ا�صتخدامه�  اإ�ص�ءة  ، وعدم  به 

با�ستخدامها .

3 - اإبالغ املوؤمن له اأو املوؤمن عن اأي ا�صتغالل اأو تالعب اأو اإهم�ل اأو تق�صري من قبل 
مقدم اخلدمة ال�سحية .

4 - المتن�ع عن ارتك�ب اأي ت�صرف من �ص�أنه احل�صول على من�فع �صحية اأو مك��صب 
مادية بطريقة غري م�سروعة .

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

5 - اإع�دة الك�صف الطبي بن�ء على طلب املوؤمن ، ومتكني املوؤمن من الطالع على ك�فة 
تك�ليف  املوؤمن  يتحمل  اأن  على   ، الت�أمينية  ب�ملط�لبة  املتعلقة  وامل�صتندات  البي�ن�ت 

اإعادة الك�سف الطبي .
مائة  تزيد على )120(  للمط�لبة خالل مدة ل  املوؤيدة  ب�مل�صتندات  املوؤمن  تزويد   -  6
وع�سرين يوم عمل من تكبد تلك النفقات فـي حالة العالج خارج �سبكة مقدمي 

اخلدمة ال�سحية .
املــادة ) 22 (

يلتزم مقدم اخلدمة ال�سحية بالآتي :
، وعدم  الوثيقة  للموؤمن عليه طبق� لأحك�م  الطبية  العالج والفحو�ص�ت  1 - تقديـــم 
باملنافع  املتعلقة  املالية  بالك�سوفات  اأو   , الطبية  بال�سجالت  التالعب  اأو  الإهمال 

ال�صحية املقدمة للموؤمن عليه .
اأو العالج الذي يقدم بوا�صطة ال�صت�ص�ري  2 - عدم حتميل املوؤمن تك�ليف ال�صت�ص�رة 

دون اأن ي�سبق ذلك قرار بالإحالة من الطبيب املرخ�ص .
3 - التحقق من هوية املوؤمن عليه قبل تقدمي اخلدمة العالجية ، وي�صقط حقه فـي 
املط�لبة الت�أمينية فـي ح�ل ثبت اأنه مت تقدمي خدمة عالجية لغري املوؤمن عليه .
4 - تقدمي مط�لب�ته امل�لية املتعلقة ب�لت�أمني ال�صحي اإلى املوؤمن وفق الآلية املتفق 
عليهــــ� ، واأن يبلـــغ الهيئــة ب�أي تغيري اأو تعديل يطراأ على اأي من متطلب�ت قيده 

فـي ال�سجل خالل )7( �سبعة اأيام عمل من تاريخ حدوثه .
5 - اللتزام مبب�دئ املن�ف�صة امل�صروعة ، وعدم القي�م ب�أي ت�صرف من �ص�أنه التح�يل على 
منظومة التاأمني ال�سحي اأو احل�سول على مكا�سب مادية بطرق غري م�سروعة , 
واإبالغ الهيئة فـي ح�ل وجود اأي ت�ص�رب فـي امل�ص�لح اأو اأي م�ص�لح مب��صرة اأو غري 

مب��صرة مع اأطراف العالقة الت�أمينية .
ب�ملن�فــع  الهيئـــة ب�ملعلومـــ�ت والبي�نــ�ت والوث�ئــق املطلوبــة ذات العالقــة  6 - تزويـــد 
ال�صحية التي قدمت من قبله للموؤمن عليه متى م� طلبت ذلك ، وتزويد الهيئة 

ب�أي معلوم�ت اأو بي�ن�ت اأو اإح�ص�ئي�ت تطلبه� اأو ترى �صرورة الطالع عليه� .
7 - اللتزام ب�لأحك�م واملواعيد املقررة فـي الوثيقة فـيم� يتعلق ب�لعالقة مع املوؤمن ، 

وتزويده ب�ملعلوم�ت اخل��صة ب�ملوؤمن عليه فـي احل�لت التي تتطلب ذلك .
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الف�ســـل الرابـــع

جلنة ف�س منازعات التاأمني ال�سحي

املــادة ) 23 (

ت�سكل بقرار من الرئي�ص التنفـيذي جلنة تخت�ص بف�ص املنازعات التي تن�ساأ عن مزاولة 
واأمني  ون�ئبه  اللجنة  رئي�ص  بت�صكيله�  ال�ص�در  القرار  ويحدد   ، ال�صحي  الت�أمني  ن�ص�ط 

�سرها واأع�ساءها .
املــادة ) 24 (

تخت�ص اللجنة بالآتي :
1 - النظر فـي املن�زع�ت الن��صئة بني اأي من اأطراف العالقة الت�أمينية .

2 - البت فـي املط�لب�ت التي تكون قد رف�صت ، اأو اأرجعت ، اأو مت اخل�صم فـيه� من قبل 
�سركة التاأمني .

3 - اأي م�ص�ئل اأخرى يرى الرئي�ص التنفـيذي عر�صه� على اللجنة .

املــادة ) 25 (

مذكرة  به  مرفقا   , اللجنة  على  عر�سها  املطلوب  باملنازعات  بيانا  اللجنة  �سر  اأمني  يعد 
 , اللجنة  رئي�ص  من  كل  على  منها  ن�سخة  بتوزيع  يقوم  اأن  على   , منازعة  لكل  تف�سيلية 
واأع�سائها قبل الجتماع بــ )3( ثالثة اأيام على الأقل , ما مل يكن اجتماعها للنظر فـي اأمر 

ع�جل ، بن�ء على طلب من الرئي�ص التنفـيذي .

املــادة ) 26 (

جتتمع اللجنة بناء على دعوة من رئي�سها اأو نائبه , ويكون انعقاد اللجنة �سحيحا بح�سور 
اأغلبية اأع�سائها , على اأن يكون من بينهم رئي�ص اللجنة اأو نائبه , وتكون مداولتها �سرية , 
وت�صدر اللجنة قراراته� ب�أغلبية اأ�صوات الأع�ص�ء احل��صرين ، ف�إذا ت�ص�وت الأ�صوات رجح 

اجلانب الذي منه رئي�ص الجتماع .   
ول يجوز لرئي�ص اللجنة ، واأي من اأع�ص�ئه� ح�صور مداولته� والت�صويت اإذا ك�ن املو�صوع 

املعرو�ص عليها خا�سا به �سخ�سيا , اأو بزوجه , اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة .
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املــادة ) 27 (

يدون اأمني �سر اللجنة حما�سر اجتماعاتها , ويجب اأن تت�سمن هذه املحا�سر بيانا باأ�سماء 
الأع�ص�ء احل��صرين ، والأع�ص�ء الذين تخلفوا عن احل�صور ، واملو�صوع�ت التي عر�صت 
على اللجنة , وما دار ب�ساأنها من مداولت , وما اتخذ فـيها من قرارات , ويتم التوقيع على 

املحا�سر من قبل رئي�ص الجتماع , واأع�سائها احلا�سرين , واأمني �سرها .

املــادة ) 28 (

 , عليـــها  املو�سوعــات  تاريخ عر�ص  يوما من  قراراتها خالل )30( ثالثني  اللجنة  ت�سدر 
وعلى اأمني �سر اللجنة اإخطار ذوي ال�ساأن بقرار اللجنة كتابة خالل )7( �سبعة اأيام عمل 

على الأكرث من تاريخ �سدور القرار .
املــادة ) 29 (

يحق لذوي ال�ساأن التظلم من قرار اللجنة اإلى الرئي�ص التنفـيذي خالل )60( �ستني يوما 
مـــن ت�ريـــخ اإخط�ره ، اأو علمه به علم� يقيني� ، ويجب البت فـيه خالل )30( ثالثني يوما 

من ت�ريخ تقدميه ، ويعترب م�صي املدة امل�ص�ر اإليه� دون رد مبث�بة رف�ص للتظلم .

الف�ســل اخلامــ�س

اجلــزاءات الإداريــة

املــادة ) 30 (

 , اإليه  امل�ص�ر  الت�أمني  �صرك�ت  ق�نون  مبوجب  املقررة  اجلزائية  ب�لعقوب�ت  الإخالل  عدم  مع 
يجوز للهيئة اتخ�ذ اإجراء اأو اأكرث من الإجراءات الآتية فـي ح�لة خم�لفة اأحك�م هذه القواعد :

 اأ - الإنذار .

ب - فر�ص غرامة اإدارية ل تقل عن )1000( األف ريال عماين , ول تزيد على )5000( 
خم�سة اآلف ريال عماين .

ج - وقف الرتخي�ص موؤقت� ملدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر .

د - اإلغ�ء الرتخي�ص .

هـ - �صطب قيد مقدم اخلدمة ال�صحية .

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

الف�ســـل ال�ســـاد�س

الر�ســــوم

املــادة ) 31 (

ت�ستوفـي الهيئة الر�سوم الآتية :

مقدار الر�سم بالريال العمايننــــوع الر�ســـمم

)1500( األف وخم�سمائةدرا�صـــة طلــــب الرتخيـــ�ص1

)2000( األفانقيد ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي2

)2000( األفانجتديد قيد ن�ص�ط الت�أمني ال�صحي3

)20( ع�سرونتعديل البيانات4

)20( ع�سرونطلب الطالع على الأوراق وال�صجالت5

)20( ع�سرونطلب �صور اأو م�صتخرج�ت6

)200( مائتانقيد مقدم خدمة �سحية7

)200( مائتانجتديد قيد مقدم خدمة �سحية8

املــادة ) 32 (

يقوم الرئي�ص التنفـيذي - فـي ح�لة الت�أخر فـي جتديد القيد وفق املواعيد الزمنية املحددة - 
بفر�ص غرامة اإدارية بواقع )5%( خم�صة ب�مل�ئة من مقدار الر�صم امل�صتحق عن كل اأ�صبوع 

تاأخري .
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جملـــ�س اخلدمــــة املدنيــــة
قــــرار

رقـــم 2019/7
ب�إ�ســدار مدونــة قواعــد ال�سلــوك الوظيفـي

 للموظفـني املدنيــني فـي وحــدات اجلهــ�ز الإداري للدولــة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/17 باإعادة ت�سكيل جمل�س اخلدمة املدنية وحتديد 
اخت�سا�سه ، 

واإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 
واإلى قانون الرقابة املالية والإدارية للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/111 ، 
واإلـــى قانـــون حمايـــة املـــال العــــام وجتنـــب ت�سارب امل�سالــــح ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــي 

رقم 2011/112 ، 
ال�سلطاين  واإلى قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن املحمية ال�سادر باملر�سوم 

رقم 2011/118 ، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2013/64 باملوافقة على ان�سمام �سلطنــــة عمان اإلى اتفاقيـــة 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ، 
واإلى قانون تنظيم التزامات العاملني فـي كافة موؤ�س�سات الدولة واأع�ساء املجال�س املعينة 

واملنتخبة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/40 ، 
واإلى موافقة جمل�س اخلدمة املدنية فـي اجتماعه رقم 2019/1 ، املنعقد بتاريخ 2019/2/24م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 
املــ�دة الأولـــــى

ال�سلوك الوظيفـي للموظفـني املدنيني فـي وحدات اجلهاز الإداري  يعمل مبدونة قواعد 
للدولة ، املرفقة .

املــ�دة الث�نيــــة 
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية .

�سدر فـي : 23 مـن حمــــــــرم 1441هـ
املوافـــــق : 23 مـن �سبتمبـــــر 2019م 

خ�لد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
رئيـــــــــــ�س جملـــــــــــ�س اخلدمــــــــــــة املدنيــــــــة
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مدونــة قواعــد ال�سلـــوك الوظيفـي
 للموظفـــني املدنيــني فـي وحدات اجلهــ�ز الإداري للدولـــة

الف�ســــل الأول
اأحكــــ�م ع�مــــة

الوظيفـي وجمموعة    1 ال�سلوك  باملدونة : قواعد  القرار يق�سد  اأحكام هذا  فـي تطبيق 
مبادئ و�سوابط للقيم الأخالقية ، وال�سفات ال�سخ�سية ، والإجراءات ال�سلوكية ، التي 
، عند ممار�سة  والتحلي مبقت�سياتها   ، بها  اللتزام  يتعني على اخلا�سعني لأحكامها 
اأعمالهم ، واأداء واجباتهم املهنية فـي جمال تعزيز النزاهة ، ومكافحة الف�ساد ، وكذلك 

فـي تنظيم عالقاتهم مبوظفـي اجلهات الرقابية املخت�سة .
الإداري    2 فـي وحدات اجلهاز  املدنيني  املوظفـني  املدونة على جميع  اأحكام هذه  ت�سري 

للدولة ، وي�ستثنى من ذلك من ت�سدر لهم مدونات �سلوك وظيفـية خا�سة وفقا للقوانني 
والأنظمة املعمول بها ، وذلك دون الإخالل مبا ت�سمنته هذه املدونة من اأحكام .

يجب على وحدات اجلهاز الإداري للدولة اللتزام بن�سر هذه املدونة ، وتوعية املوظفـني    3
فـي خمتلف امل�ستويات الوظيفـية ، وتعميمها على جميع الوحدات التابعة لها .

يجــب على املوظـف اللتــزام باأحكــام هــذه املدونــة ، والإملام مب�سمونهــا ، واأي خمالفـــة    4
لأحكامها تعر�س املخالف للم�ساءلة القانونية وفقا للقوانني املعمول بها .

الف�ســـل الث�نــــي

 الواجبــــ�ت الع�مــــة

يجب على املوظف فـي �سبيل حتقيق املبادئ التي ت�سعى هذه املدونة اإلى تر�سيخها ، اللتزام 
بالآتي : 
الجته�د واملث�برة :    1

اأ   اأداء واجباته الوظيفـية بكل جد ، واجتهاد ، وبذل العناية املهنية الالزمة .
ب   املحافظــــــة علـــــى النتظـــــام فــــي العمــــل ، واللتــــــــزام مبواعيـــــــده الر�سميـــــــة ، 

واأن يخ�ســ�س وقـــت العمل الر�سمي لأداء واجباته الوظيفـية .
ال�سعي نحو الرقي باإمكانياتــه من خالل الطالع الدائم ، وامل�ستمر علــى كـــل  ج   
ما هو جديد ، ومتعلق بتخ�س�سه ، واخت�سا�س اجلهة ، واأن ي�سعى لتقدمي 
املقرتحات التي ترثي بيئة العمل ، وتوؤدي اإلى الرقي باخلدمة التي تقدمها 

اجلهة .
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احلي�دية والإن�س�ف :    2
عدم منح معاملة تف�سيلية اإل فـي حدود القوانني ، والأنظمة املعمول بها . اأ   

التعامل مع كل واقعة بكل حيادية ، ومو�سوعية ، وتقدمي اخلدمة ذاتها لكل  ب   
املراجعني بغ�س النظر عن م�ستوياتهم . 

اللتزام ب�لقوانني :    3
الإملام بالقوانني والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم املعمول بها واملتعلقة  اأ   

ب�سوؤون وظيفته ، واللتزام بها .
عدم تنظيم/ اأو ال�سرتاك فـي تنظيم اأي اعت�سامات داخل اأو خارج مكان العمل . ب   

النزاهة وال�ستقاللية :    4
التحلــي بالنزاهـة ، واأن يكـــون �سلوكـــه املهني فـي اإطار هـــذا املبـــداأ ، مــن خـــالل  اأ   

حتقيق امل�سالح العليا للدولة واملجتمع مبو�سوعية وا�ستقاللية . 
ا�ستخدام ال�سالحيـــات املمنوحـــة لــــه فـي حدود ال�سوابط املحددة له ، وعدم  ب   
، واأن يبعد عن العالقات التي تثري �سكوكا  ا�ستغاللها للم�سالح ال�سخ�سية 

حول مو�سوعيته ، وا�ستقالله .
المتنــــاع عن طلـــب اأو قبـــول اأي هدايـــــا اأو مكافــــاآت اأو عمولـــة مـــن اأي نــوع ،  ج   
واأيا كانت قيمتها ، اأو مزايا اأخرى يكون لها تاأثري على واجباته الوظيفـية ، 

وفـي حالة تلقيه هدية ، يتوجب عليه فورا اإخطار م�سوؤوله املبا�سر .
جتنب النحياز اإلى اأي اجتاهات �سيا�سية ، اأو اجتماعية ، اأو طائفـية ، وعدم  د   
ا�ستخدام �سالحياته القانونية مل�سلحة اأي طرف ، على ح�ساب طرف اآخر .

ال�سرية :    5
اللتــزام مببــادئ ال�سريــة ، واملعرفـــة على قـدر احلاجــة فـي جميــع التعامــالت  اأ   

الداخلية واخلارجية ، والتي تتعلق بجوانب العمل املختلفة .
 ، تتعلق مبجال عمله  التي  واملعلومات  البيانات  �سرية جميع  املحافظة على  ب   
�سريـــة  كانــت  �ســــواء  عملــــه  طبيعة  بحكم  يحوزها  التي  الر�سمية  والوثائـق 
بطبيعتها اأو مبقت�سى اأوامر ت�سدر بذلك ، وعلى �سرية حمتوياتها ، ولو بعد 
اأو اإطالع الغري   ، اأو فقدانها   ، اإتالفها  اإلى  انتهاء خدمته ، وب�سكل ل يوؤدي 

عليها ممن لي�س لهم عالقة ب�ساأنها .

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

ج   عـــدم ا�ستغــــالل الوثائـــق والبيانـــات واملعلومـــات التي يح�سل عليهــــا املوظــــف 
فـي اأثناء اأدائه ملهامه كو�سيلة للح�سول على منفعة �سخ�سية �سواء له اأو لغريه ، 

كما يجب عليه عدم اإف�ساء هذه املعلومات ، وا�ستخدامها لالإ�ساءة للغري .

احلفاظ على املعلومات ذات ال�سلة باملو�سوعات قيد الدرا�سة ، وعدم الإدلء  د   
اأو و�سائـــــــل التوا�ســــل الجتمـــــاعي دون احل�ســــول  بهـــــا لو�سائــــــل الإعــــــالم 

على موافقة خطية م�سبقة من جهة عمله .

ت�سليم كل ما يكون لديه من الوثائق وامللفات �سواء الورقية اأو الإلكرتونية  هـ   
وغريها من املمتلكات التي تخ�س اجلهة ، ويكون واجبا عليه ت�سليمها عند 

انتهاء خدمته .

ت�س�رب امل�س�لح :    6

عـــدم اجلــمع بني وظيفته ، واأي وظيفــــة اأخـــرى فـــي اجلــهاز الإداري للدولـــة  اأ   
اإل اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة تكليفه باأعباء وظيفة اأخرى ب�سفة موؤقتة .

جتنب �أي فعل �أو ت�ضرف �أو ن�ضاط من �ضاأنه �أن ي�ؤدي �إلى ت�ضارب قد يقع بني  ب - 
م�ساحله ال�سخ�سية من جهة ، وبني م�سوؤولياته ومهامه الوظيفـية من جهة 

اأخرى. 

اإبالغ م�سوؤوله املبا�سر خطيا ، وب�سكل فوري فـي حال وجود ت�سارب فـي امل�سالح  ج   
�أو فـي حال تعر�ض �مل�ظف �إلى �ضغ�ط من  �لتي تتعار�ض مع مهام عمله ، 
الغري ، مع اإي�ساح طبيعة العالقة ، وكيفـية الت�سارب ، وعلى م�سوؤوله املبا�سر 

اتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك .

عدم ا�ستغالل الوظيفة اأو املن�سب لتحقيق م�سالح �سخ�سية ، مادية اأو معنوية ،  د   
لنف�سه اأو لغريه ، اأو الإ�سرار باأ�سخا�س اأو جهات اأخرى لأ�سباب �سخ�سية .

المتنــــاع هو واأزواجــــه واأقاربــــه حتـــى الدرجة الثانية عن التقـــدم بعطــــاءات  هـ   
اأو عــــرو�س اإلــــى اجلهـــة التـــي يعمـــل بهــــا �ســــواء كـــــان ذلك ب�ســــورة مبا�ســـــرة 

اأو غيــر مبا�ســـــرة .
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 الف�ســــل الث�لــــث

 واجبـــ�ت املوظـــف جتـــ�ه م�سوؤوليــــه

يجب على املوظف   عند التعامل مع م�سوؤوليه   اللتزام بالآتي : 

احرتام م�سوؤوليه ، واللتزام بتنفـيذ توجيهاتهم وتعليماتهم فـي كـــل مــا مـن �ساأنـــه    1

اأمر تنطــــوي عليـــه خمالفة للقوانـــني  ، وفـي حالة �سدور  العام  ال�سالح  خدمــة 

والأنظمة واللوائح والقرارات ال�ساريـــة ، عليـــه اإخطــار م�سوؤولـــه كتابــة ، والمتنـــاع 

عن تنفـيذه اإل اإذا �سدر اأمر خطي من م�سوؤولـــه ، كمـــا عليه المتنـــاع عــــن تنفــــيذ 

الأمر اإذا ترتبت عليه جرمية .

اإخطار م�سوؤوله عن كل ال�سعوبات التي تواجهه فـي اأثناء ممار�سة العمل .   2

عــدم اإخفــاء اأي معلومات عن م�سوؤوله ، واأن يقــدم امل�سورة بكـل كفاءة ، واأن يجعل    3

كل اإمكانياته وخرباته خلدمة القرارات املتخذة من م�سوؤوله .

جتنب ا�ستخدام و�سائل غري م�سروعة للح�سول على معاملة تف�سيلية من م�سوؤوله .   4

الف�ســل الرابـــع

واجبـــ�ت املوظــــف جتـ�ه مروؤو�سيــه

يجب على املوظف   عند التعامل مع مروؤو�سيه   اللتزام بالآتي :

ت�سجيـع مروؤو�سيـه علــى العمــل ، وعلــى اكت�ســـاب املعارف ، ونـقل املعرفــة واخلبــرات    1

اإليهم .

اأن يكــــون قــــدوة ح�سنة ملروؤو�سيـــه من خالل تقيــده بالقوانني ، والنظــم ال�ساريـة ،    2

واأل يعامل اأي موظف معاملة تف�سيلية .

الإ�ســــراف علـــى مروؤو�سيه ، وتقييـــم اأدائهــم ب�سكـــل مو�سوعــي ، وتقديـــم الن�ســــح    3

الالزم لهم ، وال�سعي نحو الرتقاء بقدراتهم ، وال�سعـــي اإلى توفري فر�س التدريب 

والتاأهيل الالزمة لهم .
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 الف�ســل اخل�مــ�س

واجبـ�ت املوظـف جتـ�ه زمالئــه فـي العمــل

يجب على املوظف   عند التعامل مع زمالئه فـي العمل   اللتزام بالآتي : 
اأجل دعم وتطوير    1 التعاون من  واأن يتحلى ب�سفة   ، الواحد  الفريق  بروح  العمل 

العمل .
ت�سخري كل طاقاته وخرباته مبا ميكن زمالءه فـي العمل من الوفاء بالتزاماتهم ،    2

وتاأدية وظائفهم .
المتناع عن اأي ت�سرفات ت�سيء اإلى الزمالء فـي العمل .   3

الف�ســـل ال�ســـ�د�س

واجبــ�ت املوظــف جتــ�ه املراجعــني

يجب على املوظف   عند التعامل مع املراجعني   اللتزام بالآتي : 
اإجناز املعامالت املطلوبة بال�سرعة واجلودة الالزمة ، ومراعاة حدود الخت�سا�س .   1
اأو معاملة    2 ، وبدون متييز  التعامل مع متلقي اخلدمة باحرتام ولباقة وحيادية 

خا�سة مبا يوؤدي اإلى زيادة ثقة متلقي اخلدمة باجلهة .
درا�سة املو�سوعات املتعلقة باملراجعني بكل حيادية ومو�سوعية ، ومراعاة تطبيق    3

القوانني والنظم ال�سارية .
الإجابـــة عــن ال�ستف�ســـارات وال�سكـــاوى املقدمــة مــن املراجعــني ، وتو�سيح الأ�سبــاب    4

فـي حال عدم املوافقة ، اأو التاأخري فـي اإجناز املعاملة .
احلفاظ على خ�سو�سية الأفراد ، وعلى معلوماتهم ال�سخ�سية ، وعدم ا�ستخدامها    5

لأغرا�س خا�سة .

الف�ســـل ال�س�بــــع

اإقـــرار الذمــــة امل�ليـــة

 ، املخت�سة  اجلهة  من  ذلك  منه  متى طلب  املالية  بذمته  اإقرارا  يقدم  باأن  املوظف  يلتزم 
مت�سمنا جميع الأموال املنقولة والعقارية اململوكة له ولأزواجه واأولده الق�سر ، وم�سدر 

هذه امللكية ، وفقا للنماذج املعمول بها فـي هذا ال�ساأن .
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الف�ســـل الث�مــــن

احلفـــ�ظ علــى املـــ�ل العـــ�م

يجب على املوظف   عند تعامله مع املال العام   اللتزام بالآتي : 

املحافظة على املال العام ، وعدم التفريط باأي حق من حقوق الدولة ، واللتزام    1
مبا اأقرته القوانني والنظم املعمول بها فـي الدولة .

ا�ستخدام املوارد بطريقة اقت�سادية وبكفاءة وفعالية ، واأن ي�سخر كل الإمكانيات    2
خلدمة ال�سالح العام ، ل�سمان اأداء الخت�سا�سات الوظيفـية بجودة عالية .

عـــدم ا�ستخــــدام املــــال العام للح�سول على منفعة �سخ�سيــــة ، اأو مكا�ســب خا�ســـة ،    3
اأو القيام باأي ت�سرف يوؤدي اإلى امل�سا�س باملال العام ، اأو تبديده .

4    ، الوظيفـية  للقيام مبهامه  بها  املوظف  تزويد  يتم  التي  الأدوات  على  املحافظة 
وعدم ا�ستخدامها فـي غري الأغرا�س املخ�س�سة لها .

الف�ســل الت��ســـع

ا�ستخــدام التقنيــة والتع�مل مــع ال�سبكــة املعلوم�تيــة

يجب على املوظف   عند التعامل مع الأجهزة والربامج التقنية وال�سبكة العاملية للمعلومات 
)الإنرتنت(   اللتزام بالآتي : 

املحافظة على الأجهزة التقنية التي يت�سلمها من اجلهة ، واتخاذ كافة الإجراءات    1
الالزمة لذلك .

عدم ا�ستخدام الأجهزة اأو الربامج اأو ال�سبكة املعلوماتية لأي غر�س اآخر ل يتعلق    2
بالعمل ، وتر�سيد ا�ستخدامها . 

املحافظة على املعلومات ، وكلمات ال�سر املوجودة فـيها ، وعدم اإف�سائها للغري .   3

مر�عــــاة متطلبـــات �مللكيـــة �لفكريـــة لهـــذه �لأجهزة و�لرب�مــج و�مللفــات و�ضـــروط    4
ا�ستخدامها . 

عدم حتميل امللفات والربامج التي ل تتعلق بالعمل مبا�سرة ، اأو املخالفة للقوانني    5
والأنظمة .
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وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية

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

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

اأن عمــال �سركــة ) تــاول مل�ساريع البنية التحتية ( تقدمـــوا اإلى املديريـــة الـعامـــة للرعايــــة 

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

على هذا الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنة بحث االعرتا�سات 

امل�سكلة بالـوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خــالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

108960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ìÓ°UEG

 IQÉéà∏d QÉë°U º«°Sh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114164 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . QƒîÑdGh Qƒ£©dG IQÉŒ
 

 IQÉéà∏d á«Ñjô¨dG »∏Y ¬`∏dGóÑY âæH ájGQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat72.indd   1 10/3/19   12:46 PM
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116354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . RQCG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG áMô≤dG AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 162 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ¿ƒNódGh Qƒ£©dG
 

 Ω.Ω.¢T äGRQCG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat72.indd   2 10/3/19   12:46 PM
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119198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . âfÎfE’G ≥jôW øY ™«H

 
 IQÉéà∏d á«ÑgòdG …QƒŒ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . π«°ûdGh äÉjÉÑ©dG ™«H
 

 äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd ΩÉ≤ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat72.indd   3 10/3/19   12:46 PM
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122201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d …ôØæ°ûdG ó«©°S ⁄É°S øH ô°SÉj á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ójõŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat72.indd   4 10/3/19   12:46 PM
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125048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 äÉjQÉ£ÑdG  øë°Th  äÉÑcôŸG  AÉHô¡c  ìÓ°UEG  ,  äÉÑcôŸGh  äGQÉ«°ù∏d  äƒ``°üdG  ΩOÉ``Y  ìÓ``°UEG

 . äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEGh , äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ
 

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ô```°TƒH êGƒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô``°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126628 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G êÉàfEG , á«````fƒjõØ∏àdG äÓ°ù∏°ùŸGh èeGÈdG êÉàfEG
 . á«eÓYEG èeGôHh OGƒe , äÓØ◊G º«¶æJ , ƒ```jó«`ØdG á````Wô°TCGh

 
 IQÉéà∏d ¢SGhôdG ìÉÑ°U õjõ©dGóÑY ß«`ØM øH ¬`∏dGóÑY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 . º«eÉ°üàdGh á«∏NGódG äGQƒµjódG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh º«ª°üà∏d ∞«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 2391 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. OÉ©HC’G »KÓãdG º«ª°üJ

 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh º«ª°üà∏d ∞«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH 
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 2391 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . äÉÑ°SÉæŸGh äÓØ◊G º«¶æJ

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéàdGh º«ª°üà∏d ∞«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 2391 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

127070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 . π«ªéà∏d ¿ƒdÉ°U
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 102 : Ü.Q 51 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ácô°û∏d …QGOEG Öàµe

 
 Ω.Ω.¢T øë°ûdG äÉeóÿ á«fƒµdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . º``````````YÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ójõdG ácô°T : 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
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

 
 Ω.Ω.¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ ÚJCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , ábÉW 130 : Ü.Q 1719 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128626 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 . RQCG
 

 Ω.Ω.¢T á«à°ùLƒ∏dG áMGƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,124 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . ™jô°S QÉîH , ±ÉL π«°ùZ , ¢ùHÓe á∏°ù¨e

 
 IQÉéà∏d πFÉª°S ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , πFÉª°S áj’h 116 : Ü.Q 1007 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 . ( äÉjƒ∏◊G )áJ’ƒcƒ°ûdG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , âjôªK áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG AÉæ◊G IôgR á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 

 Ω.Ω.¢T áØ«`ØÿG äÉYÉæ°ü∏d ‹Ó¡dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 . Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 
 Ω.Ω.¢T áØ«`ØÿG äÉYÉæ°ü∏d ‹Ó¡dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . äGQÉ¶æ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d IóëàŸG á«ÑgòdG Ú©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . äGQÉ¶æ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d IóëàŸG á«ÑgòdG Ú©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , Iõà©ŸG 211 : Ü.Q 2050 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129450 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉLƒ°ùæŸG  ÒLCÉJh  á```«fÉª©dG  á```ªµdGh  QÉ````°üª∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
. (ÚJÉ°ùØdG πª°ûJ) ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh

 
 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ºã«gh π«¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ƒ∏©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô```°†`ëà°ùeh  Qƒ```£©∏d  á``°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 . ¿ÉÑ∏dG ™ªLh QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG

 
 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d åjó◊G ¿ÉÑ∏dG ô°üb ácô°T : 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

alamat72.indd   14 10/3/19   12:46 PM

-81-



(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 . ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG

 
 á«ŸÉ©dG πeC’G ≥jôH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129864 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 . ( á«©ªà› áeóN ) á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùŸG
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫ÉªYC’G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö```«°ùdG á```j’h , á```aô©ŸG á````MGh 130 : Ü.Q 1491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 . ºFGO ¢SÉ°SCG ≈∏Y iôNCG äÉ¡éH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG õ«¡Œ ≥aGôe π«¨°ûJh IQGOEG

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫ÉªYC’G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö```«°ùdG á```j’h , á```aô©ŸG á````MGh 130 : Ü.Q 1491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

129868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 . ºFGO ¢SÉ°SCG ≈∏Y iôNCG äÉ¡éH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG ≥aGôe π«¨°ûJh IQGOEG
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫ÉªYC’G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö```«°ùdG á```j’h , á```aô©ŸG á````MGh 130 : Ü.Q 1491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 . ºFGO ¢SÉ°SCG ≈∏Y iôNCG äÉ¡éH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG õ«¡Œ ≥aGôe õ«¡Œh IQGOEG

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫ÉªYC’G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö```«°ùdG á```j’h , á```aô©ŸG á````MGh 130 : Ü.Q 1491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

130039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.¢T ™eÓdG ÖfòŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 132 : Ü.Q 642 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Iõ«ªŸG IóYGƒdG AGóa : 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

130171 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . »gÓŸG ÜÉ©dCG
 

 á∏eÉµàŸG øWƒdG ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«YÉæ°üdG á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IóëàŸG QÉëÑdG ÈY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ¥ô°ûdG IhôK : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h 320 : Ü.Q 1037 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á∏eÉ°ûdG õ«ªàdG á∏W : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 . IÒªÿGh πÿGh πHGƒàdG ¥ôeh πHGƒàdG ™æ°Uh ¬dÉµ°TCG áaÉµH AÉ°ù◊G ™æ°U
 

 áãjó◊G IQÉéà∏d Ú`Ø«∏N ∫BG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG 133 : Ü.Q 1712 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 . …ÈdG π≤ædG πFÉ°Sh , äGôeÉ¨ŸGh , áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN , äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ

 
 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d ádƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 111 : Ü.Q 690 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

130513 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . ¿BGô≤dG ß«`Ø– á°SQóe
 

 ∫ÉªYCÓd ájÉ¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h 611 : Ü.Q 319 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 . ∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

 
 IQÉéà∏d »ª°ùÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , 512 : Ü.Q 143 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ
 

 á°UÉÿG Oƒ∏ÿG á°VhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ

 
 á«ŸÉ©dG ÒÿG ¢SGôZ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 . (Ò¨dG ÜÉ°ù◊) ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG
 

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd á«dhódG OôeõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . …QÉŒ õcôe

 
 Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG ™jQÉ°ûª∏d ¬µjô°Th áØ«∏N : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 150 : Ü.Q 312 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/8/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

130652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á∏ÑdG ô≤°U ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 112 : Ü.Q 386 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe

 
 IQÉéà∏d áæjóŸG QÉ£b : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h 213 : Ü.Q 470 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

130744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«Hh OGÒà°SG
 
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿Gƒ¡H ¢ù«b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi ,ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG ôjƒÿG 112 : Ü.Q 233 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . …QGOEG Öàµe

 
 Ω.Ω.¢T áMÓŸGh IQÉéà∏d ìô£e ádÉch : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG ôjƒÿG 112 : Ü.Q 1984 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ äÉ©ª›
 
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AGQƒ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , ¥ôa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . á«fÉª©dG iƒ∏◊G

 
 IóFGôdG ∫ÉªYCÓd ÊGôØYõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . áJ’ƒcƒ°ûdGh á«FGò¨dG OGƒŸGh äGô°ùµŸGh ÍdG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T Ωó≤àdG Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 130 : Ü.Q 1602 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . QÉ«¨dG ™£b , Iójó÷G äÉcôëŸG äGP äÉÑcôŸG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T Iójó÷G á«ŸÉ©dG äGQÉ«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , á«WƒdG 112 : Ü.Q 3168 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 . äÉjôØ°S Öàµe
 

 ôªMC’G ≥°TÉÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉ````côH á````j’h 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏ë∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T áãjó◊G Ó¡H õHÉflh ¥Gƒ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AÓ¡H áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130808 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . äGôgƒéŸGh ÖgòdG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th »©aÉ«dG ΩÉªg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . ¢ùHÓe π«°ùZ

 
 áÄ«°†ŸG áª°UÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . Qƒ£Y èàæe
 

 IQÉéà∏d IôéŸG ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , óHóH áj’h 600 : Ü.Q 420 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 . º«∏©àdG

 
 ájô°üŸG á°SQóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 112 : Ü.Q 116 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«ë°üdGh á«FÉHô¡µdG OGƒŸGh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ
 

 Ω.Ω.¢T QÉ°üàfEG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 112 : Ü.Q 947 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d …ôHÉ÷G ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h 112 : Ü.Q 3676 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

130896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . OGÒà°S’Gh ôjó°üàdGh áæjõdG äGô°†ëà°ùeh QƒîÑdGh Qƒ£©dG äÉéàæŸ OôØŸGh áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d IôéŸG ±É«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , óHóH áj’h 600 : Ü.Q 420: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 . ájô£«H IOÉ«Y

 
 Ω.Ω.¢T ájô£«ÑdG Éª°S IOÉ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 118 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . º©£e
 

 IQÉéà∏d …QòæŸG QòæŸG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 111 : Ü.Q 1785 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131029 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . iôNC’G á«JÉÑædG äƒjõdG ôjôµJh êÉàfEG

 
 IQÉéà∏d ájô°ü©dG è«∏ÿG êÉJQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , ø°ùM ƒH »æH ¿Ó©L 415 : Ü.Q 87 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

131102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . äÉeóÿGh á«ŸÉ©dG á«fhÎµdE’G IQÉéàdG
 

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh á«ŸÉ©dG á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d ¿hƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 311 : Ü.Q 330 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ájõfhÈdG ≥jƒ°ùdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ÉÑe ∞«¶æJ
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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128543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . äÓ«Jƒeh ¥OÉæa

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG …OQhR : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . π«ªéàdG äÓfi äGhOCGh äGó©Ÿ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T π«Ñ°S ôHÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 927 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. π°ù©dG

áeÉ©dG IQÉéà∏d AÉØ°ûdG Iõé©e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á©£b , á«YÉæ°üdG ïjƒ°ûdG á≤£æe , 22020 : Ü.Q , 1979 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (416) ºbQ ≈æÑe , (61) ºbQ

2019/4/22 : 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

128038 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

ΩÉ©£dG äÉeóÿ Éæ«`aGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , ¿ÉªY , IQƒæŸG áæjóŸG ´QÉ°T , 2 ó©°ùdG ™ª› : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : 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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128140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. ∞ØéŸG Ö«∏◊Gh Í÷G

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

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 22797 : Ü.¢U »HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

128663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. QƒîH ºëah »YÉæ°U ºëah »©«ÑW ºëa

 Ω.Ω.¢T á«°†ØdG QÉàîŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉÑ°SÉ◊G , ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉeóN , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G »`a ájOÉŸG äÉfƒµŸG
 äÉfƒµŸG , ádƒªëŸG á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G , IôµØe πµ°T ≈∏Y á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G , á«ÑàµŸG á«dB’G
 äÉfƒµŸG  ,  (san)  á«dB’G  äÉÑ°SÉ◊G  øjõîJ  áMÉ°ùe  áµÑ°ûd  π«¨°ûàdG  äÉ«›ôHh  ájOÉŸG
 Iõ¡LC’G  ,  (nas) á«dB’G  äÉÑ°SÉ◊G  áµÑ°ûH  π°üàŸG  øjõîà∏d  π«¨°ûàdG  äÉ«›ôHh ájOÉŸG
 äÉ°TÉ°T , ó«dÉH ádƒªëŸGh á«°üî°ûdG ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LCG , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G øe á«Mƒ∏dG
 ,  á«Fƒ°†dG  äÉë°SÉŸG  ,  Qõ«∏dÉH  ≥FÉKƒdG  äÉ©HÉW ,  äÉfƒjõØ«∏àdGh  á«dB’G  äÉÑ°SÉ◊G  ¢VôY
 ä’ƒfi , ájQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉjQÉ£ÑdG , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G Ö«côJ óYGƒb , ¢ùcÉØdG Iõ¡LCG
 Iõ¡LCG  ,  äƒ°üdG äGÈµe , ƒjó«`ØdG  ¢VôY Iõ¡LCG  ,  ¢SCGôdG  äÉYÉª°S ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG
 áHÉàµdG/IAGô≤dG äÉcôfi , áÑ∏°üdG ¢UGôbC’G äÉcôfi , á«dB’G äÉÑ°SÉë∏d ó©H øY ºµëàdG
 ¢UGôbC’G äÉcôfi , »ªbôdG ƒjó«`Ø∏d áHÉàµdG ,  IAGô≤dG äÉcôfi , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbCÓd
 á÷É©ŸG äGóMh , äGQCÉØdG , í«JÉØŸG äÉMƒd …CG , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊ÉH á≤ë∏ŸG Iõ¡LC’G , á«Fƒ°†dG
 IôcGòdG äÉbÉ£H , »°ù«WÉæ¨ŸG §jô°ûdG äÉcôfi , ΩOƒŸG Iõ¡LCG , á«dB’G äÉÑ°SÉë∏d ájõcôŸG
 π«°UƒàdG äÓHÉc , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G äÉbÉbQh IôcGòdG äÉMƒd , á«`aÉ°VE’G IôcGòdG äÉbÉ£Hh
 É©e É¡©«ªL ´ÉÑJ É¡æe IOÉØà°S’Gh á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G π«¨°ûJ äÉ«›ôH , ábÉ£dG äÓ°Uƒeh
 ájOÉŸG  äÉfƒµŸG  …CG  ,  á«dB’G  äÉÑ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  ´ÉLÎ°SGh  øjõîJ  Iõ¡LCG  ,  IóMGh  IóMƒc
 á÷É©ŸG  äGóMh ΩGóîà°SÉH  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh áYô°ùdG  á«dÉY á÷É©ª∏d  á«dB’G  äÉÑ°SÉë∏d
 á°UÉÿG á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G äÉ«›ôHh á«dB’G äÉÑ°SÉë∏d ájOÉŸG äÉfƒµŸG , IOó©àŸG ájõcôŸG
 Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH , äÉeƒ∏©ŸG IQGOEGh äÉfÉ«ÑdG øjõîàd á«æeC’G äÉ«›ÈdGh äÉfÉ«ÑdG ¿ÉeCÉH
 , ÉgOGOÎ°SGh äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G ï°ùæ∏d ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH , äÉfÉ«ÑdG áØ°TQC’ ‹B’G
 ‹B’G Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH , πª©dG Ò°S IQGOEGh …QÉéàdG ¿hÉ©à∏d ‹B’G Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH
 ,  äÉ≤«Ñ£àdG  IQGOE’ ‹B’G Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ Iõ¡LCG  »`a äÉfÉ«ÑdG  π≤æd
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ,  øjõîàdG  OQGƒe IQGOEGh  ,  ΩOÉÿG IQGOEG  ,  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’Gh  äÉµÑ°ûdG  IQGOEG
 äÉ«›ôH  ,  ‹B’G  Ö°SÉ◊G  äÉfÉ«Ñd  á«°VGÎa’G  IÉcÉëª∏d  á«dB’G  äÉÑ°SÉ◊G  äÉ«›ôH
 á«cP øjõîJ áª¶fCG , äGóæà°ùŸG IQGOEGh , ácQÉ°ûe , ájƒg ójó– , •É≤àd’ ‹B’G Ö°SÉ◊G
 äÉ«›ôHh á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G äGôcGP , á≤«bódG äÉ÷É©ŸG , …CG , áµÑ°ûdÉH ∫É°üJ’G ≈∏Y IQOÉb
 ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH , É¡«`a ºµëàdGh äÉfÉ«ÑdG IQGOE’ áµÑ°ûdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ΩOÉN π«¨°ûJ
 , ™ª÷ ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH , á«dB’G äÉÑ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh áª¶fCG IQGOEGh ô°ûf , ôjƒ£àd
 Ö°SÉ◊G äÉ«›ôHh ‹B’G Ö°SÉë∏d ájOÉŸG äÉfƒµŸG , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øjõîJh π«∏–
 , ô°ûf ,  áHQÉ≤àŸG  á«àëàdG  á«æÑ∏d ‹B’G Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH ,  á«°VGÎa’G IÉcÉëª∏d ‹B’G
 äÉ«›ôH ,  ∫ÉªYC’G  äÉ≤«Ñ£J  §Nh ,  á«©LôŸG  á°Sóæ¡dG  ,  äÉfÉ«ÑdG  õcôe ≥«°ùæJh  IQGOEG
 ‹BG Ö°SÉM äÉ«›ôH , äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J »`a Ò`Ø°ûàdG ¿ÉeCG äGõ«e èeód ‹BG Ö°SÉM
 , øeC’Gh á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d ∫ƒ°UƒdG äGRÉ«àeGh »ªbôdG Ωóîà°ùŸG äÉjƒg IQGOEGh QGó°UE’
 Ò`aƒàd ‹BG Ö°SÉM äÉ«›ôH , áHÉë°ùdG áÑ°SƒM äÉfÉ«H õcôe IQGOE’ ‹BG Ö°SÉM äÉ«›ôH
 , ÖjƒdG ≈∏Y πª©J á¡LGh hCG πª©j ΩÉ¶f ∫ÓN øe äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£à∏d ÖjƒdG ÈY ∫ƒ°Uh
 , áÑ°Sƒ◊G OQGƒe ôjóJ »àdG ‹B’G Ö°SÉ◊G èeGôH , ™jQÉ°ûŸG IQGOE’ ‹BG Ö°SÉM äÉ«›ôH

. á°UÉNh áeÉY äÉµÑ°T ÈY πª©jh , ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J π«°UƒJ

∂fG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófhGQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/24 : 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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130491 : 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«eô``«`ØdGh »```à«ZÉÑ°ùdGh ô``«°†ëàdG á``©jô°S õdOƒ``ædGh õdOƒ``ædGh áfhô````µ©eh Éà°SÉ````ÑdGh
 πÿGh õ«fƒjÉŸGh á£∏°ùdG πHGƒJh IRÉÑÿG äÉfƒµe øe ÉgÒZh õÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿGh
 óªéŸG Ú````é©dGh ï```Ñ£∏d Iõ```gÉ÷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¡≤dG h 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°TÉf’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

130398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉjÎ«`aÉµdG äÉeóN , äÉfÉ◊G , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 ¬jG »H ¢SG ¬«`aÉc GÒHQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«dÉ£jEG , ≈dƒHÉf 8013240 , ≈æ«°SQhG ƒfGOQƒ«L ∫GÒæ«L »`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/29 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130399 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. IQOÉædG ΩódG ÌîJ äÉHGô£°VG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »`a ¿EG ¢ùµæ«∏HCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«é∏H : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Éµ«é∏H , OQÉæjhR âæ«L , 9052 - »H , 21 ∑QÉÑ«Lƒdƒæµ«J : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/29 : 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

130483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. 29 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉéàæŸG ™«ªLh ¿ÉÑdC’G äÉéàæe

 É°ûfƒg âdƒcÉj É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 105 , 8660 ƒ«cƒW ƒc - ƒJÉæ«e , Ωƒ°ûJ -1 ≈°TÉÑæ«°T - ≈°TÉé«g 19-1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. 32 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉéàæŸG ™«ªLh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG

 É°ûfƒg âdƒcÉj É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 105 , 8660 ƒ«cƒW ƒc - ƒJÉæ«e , Ωƒ°ûJ -1 ≈°TÉÑæ«°T - ≈°TÉé«g 19-1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. 29 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉéàæŸG ™«ªLh ¿ÉÑdC’G äÉéàæe

 É°ûfƒg âdƒcÉj É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 105 , 8660ƒ«cƒW ƒc - ƒJÉæ«e , Ωƒ°ûJ -1 ≈°TÉÑæ«°T - ≈°TÉé«g 19-1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. 32 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉéàæŸG ™«ªLh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG

 É°ûfƒg âdƒcÉj É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 105 , 8660 ƒ«cƒW ƒc - ƒJÉæ«e , Ωƒ°ûJ -1 ≈°TÉÑæ«°T - ≈°TÉé«g 19-1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG

2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,  º©£ŸG  êQÉNh  πNGO  ∑Ó¡à°SÓd  äÉHhô°ûŸGh  ájòZC’G  Ò`aƒJ  »gh  ,  ºYÉ£ŸG  äÉeóN
 ΩÉ©£dG  ∫hÉæJh  ,  ΩÉ©£dG  ójhõJ  äÉeóN ,  äÉ°ûjhóæ°ùdG  Ëó≤J  øª°†àJ  ºYÉ£ŸG  äÉeóN

. ∫RÉæŸG ≈dEG π«°UƒàdG áeóN Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG , º©£ŸG êQÉNh πNGO

 »°S ∫G ∫G »H …BG …Gh Ö°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 33166 GójQƒ∏a , ∫GQhO 530 iG »J ¢SG »J ¢SG 36 ƒ«∏HGO ¿G 8400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 É¡YGƒfCÉH äÉ©HÉ£dGh áYÉÑ£dG OGƒeh ∞«∏¨àdGh á«£¨à∏d á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCGh áØ∏ZCGh íFÉØ°U

. ∞«∏¨à∏d äÉjhÉMh ±ôXCGh á«bQh ¢SÉ«cCGh ¥GQhC’G ΩRGƒd

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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

130803 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 πjhGô°ùdG) πjhGô°ùdG , (ΩÉªcC’G hCG /h ¥ƒW ¿hóH hCG ™e) ¿É°üª≤dG , ¢SCGôdG á«£ZCG , ¢ùHÓŸG
 ™bôdG , (AÉ£Z ¿hóH hCG ™e) äGÎ°ùdG , ÜQGƒ÷G , ÚJÉ°ùØdG , ÒfÉæàdG , (á∏jƒ£dG hCG IÒ°ü≤dG
 ∫OÉæ°üdG , ájòMCG , ¢SCGôdG áMƒàØe äÉ©Ñ≤dGh á«°VÉjôdG äÉ©Ñ≤dGh äÉ©Ñ≤dG , §FGô°T , á«°TÉª≤dG

. ∫É©ædGh

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130804 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 , á°VÉjôdGh á«fóÑdG øjQÉªàdG á°SQÉ‡ äGhOCGh , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©∏dG äGhOCGh ≈eódG
 Iƒ°ûfi ÜÉ©dCG á«µ«fÉµ«e ÜÉ©dCG äÉ«°üî°T πµ°T ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG , áæjõdG äGhOCGh

. äÉYÉ°S πµ°T ≈∏Y áÑ©d , ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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

130805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

 á«£¨à∏d á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCGh áØ∏ZCGh íFÉØ°U ™«Ñd äÉfÓYE’G √QGOEG äÉeóNh ¿ÓYE’G h ájÉYódG äÉeóN
 ∞«∏¨à∏d äÉjhÉMh ±ôXCGh á«bQh ¢SÉ«cCGh ¥GQhC’G ΩRGƒd É¡YGƒfCÉH äÉ©HÉ£dGh áYÉÑ£dG OGƒeh ∞«∏¨àdGh
 ™e) ¿É°üª≤dG ,  ¢SCGôdG á«£ZCG  ,  ¢ùHÓŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG ßØM ≥jOÉæ°U AGó¨dG ≥jOÉæ°Uh ìGóbC’Gh
 ,  ÚJÉ°ùØdG  ,  ÒfÉæàdG  ,  (á∏jƒ£dG  hCG  IÒ°ü≤dG  πjhGô°ùdG)  πjhGô°ùdG  ,  (ΩÉªcC’G  hCG/h  ¥ƒW ¿hóH  hCG
 á«°VÉjôdG äÉ©Ñ≤dGh äÉ©Ñ≤dG , §FGô°T , á«°TÉª≤dG ™bôdG , (AÉ£Z ¿hóH hCG ™e) äGÎ°ùdG , ÜQGƒ÷G
 , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©∏dG äGhOCGh ≈eódG , ∫É©ædGh ∫OÉæ°üdG , ájòMCG , ¢SCGôdG áMƒàØe äÉ©Ñ≤dGh
 äÉ«°üî°T πµ°T ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG , áæjõdG äGhOCGh , á°VÉjôdGh á«fóÑdG øjQÉªàdG á°SQÉ‡ äGhOCGh

. äÉYÉ°S πµ°T ≈∏Y áÑ©d , ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG Iƒ°ûfi ÜÉ©dCG á«µ«fÉµ«e ÜÉ©dCG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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

130806 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 É¡YGƒfCÉH äÉ©HÉ£dGh áYÉÑ£dG OGƒeh ∞«∏¨àdGh á«£¨à∏d á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCGh áØ∏ZCGh íFÉØ°U
. ∞«∏¨à∏d äÉjhÉMh ±ôXCGh á«bQh ¢SÉ«cCGh ¥GQhC’G ΩRGƒd

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,  Ó«fÉe  hÎ«e  ,  1600»à«°S  è«°SÉH  ,  Îæ°S  ¢SÉé«JQhCG  ,  ƒ«æ«`aBG

ÚÑ∏ØdG
2019/8/19 : 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

alamat-61.indd   11 10/3/19   11:18 AM

-114-



(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ßØM ≥jOÉæ°U AGó¨dG ≥jOÉæ°Uh ìGóbC’G

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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

130809 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 πjhGô°ùdG) πjhGô°ùdG , (ΩÉªcC’G hCG/h ¥ƒW ¿hóH hCG ™e) ¿É°üª≤dG , ¢SCGôdG á«£ZCG , ¢ùHÓŸG
 ™bôdG , (AÉ£Z ¿hóH hCG ™e) äGÎ°ùdG , ÜQGƒ÷G , ÚJÉ°ùØdG , ÒfÉæàdG , (á∏jƒ£dG hCG IÒ°ü≤dG
 ∫OÉæ°üdG , ájòMCG , ¢SCGôdG áMƒàØe äÉ©Ñ≤dGh á«°VÉjôdG äÉ©Ñ≤dGh äÉ©Ñ≤dG , §FGô°T , á«°TÉª≤dG

. ∫É©ædGh

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 , á°VÉjôdGh á«fóÑdG øjQÉªàdG á°SQÉ‡ äGhOCGh , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©∏dG äGhOCGh ≈eódG
 Iƒ°ûfi ÜÉ©dCG á«µ«fÉµ«e ÜÉ©dCG äÉ«°üî°T πµ°T ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG , áæjõdG äGhOCGh

. äÉYÉ°S πµ°T ≈∏Y áÑ©d , ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG

 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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

130812 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢SÉ«cCGh  áØ∏ZCGh  íFÉØ°U  ™«Ñd  äÉfÓYE’G  √QGOEG  äÉeóNh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN
 ¢SÉ«cCGh ¥GQhC’G ΩRGƒd É¡YGƒfCÉH äÉ©HÉ£dGh áYÉÑ£dG OGƒeh ∞«∏¨àdGh á«£¨à∏d á«µ«à°SÓH
 á«FGò¨dG OGƒŸG ßØM ≥jOÉæ°U AGó¨dG ≥jOÉæ°Uh ìGóbC’Gh ∞«∏¨à∏d äÉjhÉMh ±ôXCGh á«bQh
 πjhGô°ùdG  ,  (ΩÉªcC’G  hCG/h  ¥ƒW  ¿hóH  hCG  ™e)  ¿É°üª≤dG  ,  ¢SCGôdG  á«£ZCG  ,  ¢ùHÓŸGh
 ¿hóH hCG ™e) äGÎ°ùdG , ÜQGƒ÷G , ÚJÉ°ùØdG , ÒfÉæàdG , (á∏jƒ£dG hCG IÒ°ü≤dG πjhGô°ùdG)
 , ¢SCGôdG áMƒà≤e äÉ©Ñ≤dGh á«°VÉjôdG äÉ©Ñ≤dGh äÉ©Ñ≤dG , §FGô°T , á«°TÉª≤dG ™bôdG , (AÉ£Z
 á°SQÉ‡ äGhOCGh , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©∏dG äGhOCGh ≈eódG , ∫É©ædGh ∫OÉæ°üdG , ájòMCG
 äÉ«°üî°T  πµ°T  ™«ªéà∏d  á∏HÉ≤dG  ≈eódG  ,  áæjõdG  äGhOCGh  ,  á°VÉjôdGh  á«fóÑdG  øjQÉªàdG

. äÉYÉ°S πµ°T ≈∏Y áÑ©d , ™«ªéà∏d á∏HÉ≤dG ≈eódG Iƒ°ûfi ÜÉ©dCG á«µ«fÉµ«e ÜÉ©dCG
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 ø°ûjQƒHQƒc ROƒa »H ‹ƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 Qƒ«fƒL ¢SÉé«JQhCG .±EG 10 , èæjó∏«H GRÓH »Ñ«dƒL , ô°TÉ©dG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1600»à«°S è«°SÉH , Îæ°S ¢SÉé«JQhCG , ƒ«æ«`aBG

2019/8/19 : 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

130813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äGóYÉ°ùŸG  ,  ó«dÉH ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊G  ,  ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G
 äÉ«›ôH , á«fhÎµdE’G áÑ°SÉ◊G  ä’B’G ,  á«ª∏©dG áÑ°SÉ◊G  ä’B’G ,  á«ªbôdG á«°üî°ûdG
 ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ÚH äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàd ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , º«∏©àdG
 »`a  áeóîà°ùŸG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  äÉfÉ«ÑdG  ∫hóL  »`a  É¡eGóîà°S’
 ≥«≤– »`a É¡eGóîà°S’ »°üî°ûdG ôJƒ«Ñªµ∏d ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , äÉ«°VÉjôdG º«∏©J ∫É›
 Iõ¡LC’Gh  á«ªbôdG  GÒeÉµdG  hCG  º°ü©ŸG  áYÉ°Sh  »°üî°ûdG  ôJƒ«ÑªµdG  ÚH  äÉfÉ«ÑdG  ∫OÉÑJ
 »`a  á«ª«∏©àdG  äGhOC’G  Iõ¡LCG  ,  Ö«°SGƒë∏d  äÉ«›ÈdG ,  iôNC’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh
 Ö«°SGƒ◊G , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh áÑ°SÉ◊G ä’B’G ÚH ä’É°üJÓd á«æ«ÑdG Iõ¡LC’G á©«ÑW
 á°UÉÿG äÉ©HÉ£dG , ôJƒ«Ñªµ∏d á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG äÉfƒµe , á«°üî°ûdG
 äÓbÉf  äÓHÉc  ,  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°T  ,  OOÎŸG  QÉ«àdG  äÓ°Uh  ,  äÉjQÉ£ÑdG  ,  Ö«°SGƒ◊ÉH
 ¢UGôbC’Gh  ,  IôcGòdG  äGóMh ,  IôcGòdG  äÉbÉ£H  ,  äÓHÉµdG  ,  á«ŸÉ©dG  á«∏°ù∏°ùàdG  äÉfÉ«ÑdG
 á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸG , á«fhÎµdE’G äÉÑ°SÉë∏d ¢SÉ«cCGh ÖFÉ≤M πª– , á›óŸG
 äÓ∏fi , »Fƒ°†dG ¢Vô©dG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G ΩÓbC’G , ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊Gh
 , á«ªbôdG ôjƒ°üàdG ä’BGh , á«fhÎµdE’G á«°üî°ûdG äÉª¶æŸG , ácôM äÉ°SÉ°ùM , äÉfÉ«ÑdG
 äGhOCGh Iõ¡LCG , á∏FÉ°ùdG ájQƒ∏ÑdG äÉ°TÉ°ûdG äGP RÉØ∏àdG Iõ¡LCG , á«ªbôdG äGÒeÉµ∏d äÉ©HÉ£dG
 , á«fhÎµdE’G ™bôdG äÉ©HÉW , ájƒ∏ÿG ∞JGƒ¡dG , äGQÉ«°ù∏d áMÓŸG äGhOCGh Iõ¡LCG , áMÓŸG
 Iõ¡LCG , áWƒ¨°†ŸG äÉfGƒ£°S’Gh ¢UGôbC’G äÓ¨°ûe , ´ÉjòŸG Iõ¡LCGh , »µ∏°S’ AGóf Iõ¡LCG
 ¢UGôbCG , á∏é°ùŸG ≈≤«°SƒŸG ¢UGôbCG , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UC’G ï°ùfhCG ∫É°SQEG Iõ¡LCG , π«é°ùàdG
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 á«ª«∏©àdG äÉ«›ÈdG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôHh , ΩÓaC’G ¢Vô©d ΩÓaC’G , á∏é°ùŸG ƒjó«`ØdG
 áÑ°SÉ◊G ä’BÓd äÉ«›ÈdG , áÑ°SÉ◊G ä’B’Gh äÉ«°VÉjôdG »`a äÉª«∏©J ≈∏Y …ƒà– »àdG
 øe QOÉ°üe ≈∏Y óªà©J »àdG áÑ°Sƒ◊G áµÑ°T ΩGóîà°SGh ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d äÉ«›ÈdG , á«ª∏©dG
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG  »`a É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉb áHÉë°S ôJƒ«Ñªc èeGôH ,  âfÎfE’G
 »`a  ΩGóîà°S’  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  ,  äÉfÉ«Ñ∏d  ÊhÎµdE’G  øjõîàdG  »`a  É¡eGóîà°SGh
 ΩRGƒ∏dGh  ™£≤dG  ,  äÉeóÿGh  äÉfÉ«ÑdGh  ,  âfÎfE’G  øe  QOÉ°üŸG  ≈dEG  Ióæà°ùŸG  äÉ≤«Ñ£àdG

 .É¡H á≤∏©àŸG

 ƒ«°SÉc  º°SÉH  É°†jCG  ôLÉàJ)  É°ûjÉc  »µ«°TƒjÉc  »µfÉ°ù«c  ƒ«°SÉc  :  º``````````````````````````````````°SÉH
 (óàª«d , ƒc ôJƒ«Ñeƒc

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc -ÉjƒÑ«°T , ¬eƒ°ûJ -1 »°TÉe - ¿ƒg , 6-2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/19 : 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

130842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,  øë°T  äÓHÉc  ,ájQÉ£Ñ∏d  øMGƒ°T  ,  äÉjQÉ£H  ,  ÉgDhGóJQG  øµÁ  Iõ¡LCG  ,  á«còdG  äÉYÉ°ùdG
 á∏HÉb  ádƒªfi  èeGôHh  äÉ≤«Ñ£J  ,  ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  ¿PC’G  äÉYÉª°S  ,  á«FÉHô¡c  ä’ƒfi
 ádƒªëŸG Iõ¡LC’Gh á«còdG äÉYÉ°ùdG øe äÉfÉ«ÑdG ôjô–h á©LGôeh á÷É©e πLCG øe πjõæà∏d
 ´ÉØJQ’G  ¢ù«jÉ≤eh  äGÎehQÉÑdGh  á∏°UƒÑdGh  á«ŸÉ©dG  ™bGƒŸG  ójó–  áª¶fCÉH  õ«ªàJ  »àdG
 , IQGô◊G ¢ù«jÉ≤eh ´QÉ°ùàdG ¢ù«jÉ≤eh Ö∏≤dG äÉHô°V ∫ó©e ¢ù«jÉ≤eh äÉ©ØJQ’G ¢ù«jÉ≤eh

. É¡H á≤∏©àŸG ΩRGƒ∏dGh ™£≤dG , ¬H ºµëàdG øµÁ ƒjOGQ É¡H óLƒj »àdG á«còdG äÉYÉ°ùdG
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 ƒ«°SÉc  º°SÉH  É°†jCG  ôLÓàJ)  É°ûjÉc  »µ«°TƒHÉc  »µfÉ°ù«c  ƒ«°SÉc  :  º``````````````````````````````````°SÉH

 (óàª«d , ƒc ôJƒ«Ñeƒc
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc -ÉjƒÑ«°T , ¬eƒ°ûJ -1»°TÉe - ¿ƒg , 6-2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130862 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 »``Ñ°ü©dG  RÉ¡÷G  ,  »FÉYƒdG  »Ñ∏≤dG  ,  á«JGòdG  áYÉæŸG  ¢VGôeCG  êÓ©d  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 á≤∏©àŸG , á«HÉ¡àd’G , ihó©∏d áÑÑ°ùŸG , á«YÉæŸG , »æ«÷G , »ª°†¡dG RÉ¡÷G , AÉª°üdG Oó¨dG , …õcôŸG
 Ö£dh , á«∏°†©dGh á«Ñ°ü©dG , á«Ñ°ü©dG , ÜÉ°üYC’Gh »∏µ«¡dG »∏°†©dG RÉ¡÷G , á«°†jC’G , ¢SCÉ«dG ø°ùH
 äÉHGô£°VGh ¢VGôeCGh  ,  »∏°SÉæàdGh  ‹ƒÑdG  RÉ¡÷Gh ,  »°ùØæàdG  RÉ¡÷Gh ,  »°ùØædG  Ö£dGh ,  ¿ƒ«©dG
 äÉHGô£°VG , ΩódG äÉHGô£°VG á÷É©Ÿ á«FGhódG äGô°†ëà°ùŸG , á«°ShÒ`ØdGh »∏°SÉæàdG ‹ƒÑdG RÉ¡÷G
 ¢Vôeh ⁄C’G ,  ¿ÉWô°ùdG  ,  á«°ùæ÷G ∞FÉXƒdG »`a π∏ÿG , ÜÉ°üàf’G ∫ÓàYG á÷É©Ÿ AGhO ,  óÑµdG
 äGô°†ëà°ùŸG  ,  äÉjô£ØdG  IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  Gójó–  ,  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  …ôµ°ùdG

. …ô°ûÑdG ΩGóîà°SÓd äÉMÉ≤∏dG , ÚNóàdG øY ∞bƒàdG äGô°†ëà°ùeh ájó∏÷G

 .∂fG RôjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,10017 ∑Qƒjƒ«f , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S 42 â°ùjG 235 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 á«YƒàdGh áë°üdG ä’ÉM ∫ƒM äÉeƒ∏©e Ëó≤J Gójó– , á«Ñ£dG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

. ≈°VôŸGh Ú«ë°üdG Ú«æ¡ŸGh AÉÑWCÓd á«ë°üdG ÉjÉ°†≤dGh á«ë°üdG

 .∂fG RôjÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  10017  ∑Qƒjƒ«f  ,  ∑Qƒjƒ«f  ,  âjÎ°S  42  â°ùjG  235  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 øFGõÿG  ,  ¿ƒë°üdG  øFGõN  ,  ¢ùHÓŸG  øFGõN  ,  πª©dG  í£°SCG  ,  ïHÉ£e  øFGõN  ,  çÉKC’G
 ±ƒaôdG  ,  á«∏ªædG  ,  êGQOCG  äGP  øFGõN  ,  çÉKCG  πcÉ«g  ,  (çÉKCG)  ¢VôY  äÉfGõN  ,  á«ÑfÉ÷G
 »°SGôµdG , (çÉKCG)á∏jƒ£dG »°SGôµdG , (ä’hÉW) ó°†f , ä’hÉ£dG , πª©dG ó°VÉæe , á«fó©ŸG
 , øjõîà∏d ±ƒaQ , (çÉKCG) ∞°TÉæŸG ä’ÉªM , á∏jƒ£dG »°SGôµdG , óYÉ≤ŸG , ÚYGQòdG äGP
 ,  (çÉKCG  ™£b) êhQO ,  çÉKCÓd ÜGƒHCG  ,  Qƒ°üdG äGQÉWEGh ,  (á°†ØdÉH ≈°û¨ŸG êÉLõdG) ÉjGôŸG
 ÒZ äÉàÑãŸG , çÉKCÓd º«°ù≤J õLGƒM , (äÉ°ThôØe) øcÉeC’G º«°ù≤J äGhOCG , (çÉKCG) ôFÉà°S
 Ö°ûÿG øe áYƒæ°üŸG ≥jOÉæ°üdG , á«fó©ŸG ÒZ ÒfÉæ°ùdG , á«fó©ŸG ÒZ èdGõŸG , á«fó©ŸG
 ,  á«fó©e  ÒZ  ∫Ó°S  ,  ÊÉæ≤dG  ±ƒaQ  ,  á«fó©ŸG  ÒZ  ∞«∏¨àdG  äÉjhÉM  ,  ∂«à°SÓÑdG  hCG
 ,  á«fó©e  ÒZ êQO  ¢†HÉ≤e ,  á«fó©ŸG  ÒZ çÉKC’G  ¢†HÉ≤e ,  á«fó©ŸG  ÒZ ÜGƒHC’G  ¢†HÉ≤e
 hCG Ö°ûÿG øe äÉàa’ , á«fó©ŸG ÒZ áàHÉãdG πjOÉæŸG äÉ``YRƒe , äGó`````îŸG , êQódG π°UGƒa
 ±GƒM , (⁄Ó°S) á«fó©ŸG ÒZ äÉLQódG , ∞aQCÓd á«fó©ŸG ÒZ â«ÑãàdG ÉjGhR , ∂«à°SÓÑdG
 ÜGƒHC’G äGõ«¡Œ , çÉKCG ÖdGƒb , á«fó©ŸG ÒZ çÉKC’G äGõ«¡Œ , çÉKCÓd ∂«à°SÓÑdG øe
 , ä’hÉW äÓ°Uh , ä’hÉ£dG á«£ZCG , êGQOCÓd á«µ«à°SÓÑdG áfÉ£ÑdG OGƒe , á«fó©ŸG ÒZ

 .π°SÉ¨ª∏d äGOÉÑ∏dG , á«fó©ŸG ÒZ á«JÉÑædG äÉbÓ©dG , π°SÉ¨ª∏d ádGREÓd á∏HÉ≤dG äGOÉÑ∏dG
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 ¢SG ¬jG ¢SG , ∫Éfƒ°TÉfÎfG …O »H ±G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 -…ÓÑÁôJ 93290 äƒHôjG ∫ƒH »°SGhQ , ΩhO ’ πHƒÁG , …Ég ’ hO ´QÉ°T 5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É°ùfôa , ¢ùfGôa-¿G
2019/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áæeBG  ≥jOÉæ°Uh  (á«fó©ŸG)  §FÉ◊G  ¢SGƒbCÉH  á≤∏©àŸG  á∏ª÷G  ™«Hh  áFõéàdG  ™«H  äÉeóN
 ÚMGƒ£dGh äÉWÓÿGh á«FÉHô¡c á°ùæµeh ¿ƒë°üdG ä’É°ùZh (á«fó©ŸG) πª©dG äGhOCGh
 ä’É°ùZh á«FÉHô¡µdG ÖbÉãŸGh äGhOCGh ΩÉ©£dG èdÉ©eh äGô°û◊G πJÉbh •ÓÿGh äGQÉ°üYh
 (…BG ΩG …O ¢ûJG) äÓHÉch äÉfƒjõØ∏Jh äGhOCGh ¢ùHÓŸG …ƒc ádBGh ábÓM áæ«cÉeh §¨°†dG
 äÉjQÉ£Hh  ójóªàdG  ∑Ó°SCGh  äÓHÉµdGh  ¢ùHÉ≤ŸGh  ¿RƒdG  øjRGƒeh  ¿ƒjõØ∏à∏d  äÓeÉMh
 Iõ¡LCGh äÉLÓKh äÉØØ›h AGƒg äÉØ«µeh á«°üî°ûdG  êÉ°ùŸG  Iõ¡LCGh ∂«dóàdG  »°SGôch
 äÉæ«cÉeh  (áLÓK)  √É«ŸG  ´Rƒeh  á«FÉHô¡c  AÉe  äÉjÓZh  (¿GôaCG)  »¡W  Iõ¡LCGh  ó«ªŒ
 IGƒ°ûeh äÉfÉî°Sh (¿GôaCG) »¡W Iõ¡LCGh á«FÉHô¡c õÑN äÉ°üªfih á«FÉHô¡c ¿GôaCGh Iƒ¡≤dG
 ¿GôaCGh AGƒ¡dG á«≤æàd Iõ¡LCGh äÉjÓbh ìhGôeh (»¡W Iõ¡LCG) ∞jhhôµ«ŸGh (»¡W äGhOCG)
 õÑÿG áYÉæ°üd RÉ¡Lh QÉîÑdG äÉeÉªMh Ωó≤dG ÉÑ°S ádBGh ƒ÷G Ò£©J RÉ¡Lh á«FÉHô¡c »¡W
 ≥jOÉæ°Uh (á«fó©e ÒZ) §FÉ◊G  ¢SGƒbCGh QÉ°ûØdG áYÉæ°üd RÉ¡Lh è∏ãdG áYÉæ°üd RÉ¡Lh

 .(á«fó©ŸG ÒZ) äGhOC’G
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

129147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 , á«FÉHô¡c AÉe äÉjÓZ , (¿GôaCG) »¡W Iõ¡LCG , ó«ªŒ Iõ¡LCG , äÉLÓK , äÉØØ› , AGƒg äÉØ«µe
 Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c õÑN äÉ°üªfi , á«FÉHô¡c ¿GôaCG , Iƒ¡≤dG äÉæ«cÉe , (áLÓK) √É«ŸG ´Rƒe
 , ìhGôe , (»¡£∏d Iõ¡LCG) ∞jhhôµ«ŸG , (»¡W äGhOCG) IGƒ°ûe , äÉfÉî°S , (¿GôaCG) »¡W
 , Ωó≤dG ÉÑ°S ádBG , ƒ÷G Ò£©J RÉ¡L , á«FÉHô¡c »¡W ¿GôaCG , AGƒ¡dG á«≤æàd Iõ¡LCG , äÉjÓb

. QÉ°ûØdG áYÉæ°üd RÉ¡L , è∏ãdG áYÉæ°üd RÉ¡L , õÑÿG áYÉæ°üd RÉ¡L , QÉîÑdG äÉeÉªM

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
 . á«°üî°ûdG êÉ°ùŸG Iõ¡LCG , ∂«dóàdG »°SGôc

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

. (á«fó©ŸG ÒZ) äGhOC’G ≥jOÉæ°U (á«fó©e ÒZ) §FÉ◊G ¢SGƒbCG

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , äÓHÉµdGh ¢ùHÉ≤ŸG , ¿RƒdG øjRGƒe , ¿ƒjõØ∏à∏d äÓeÉM (…G ΩG …O ¢ûJG) äÓHÉc , äÉfƒjõØ∏J

 . äÉjQÉ£H , ójóªàdG ∑Ó°SCG

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

 . äGhOCG , ¢ùHÓŸG …ƒc ádBG , ábÓM áæ«cÉe

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 πJÉb , •ÓÿG , äGQÉ°üY , ÚMGƒ£dGh äÉWÓÿG , á«FÉHô¡c á°ùæµe , ¿ƒë°üdG ä’É°ùZ

. §¨°†dG ä’É°ùZ , á«FÉHô¡µdG ÖbÉãŸG , äGhOCG , ΩÉ©£dG èdÉ©e , äGô°û◊G

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

. (á«fó©ŸG) πª©dG äGhOCG , áæeBG ≥jOÉæ°U , (á«fó©ŸG) §FÉ◊G ¢SGƒbCG

 (GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ÈÿG , 31952 : Ü.Q , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130270 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉfÉ«ÑdG  äÓbÉf  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  á«°ùjQóJh  á«fhÎµdEGh  á«FÉHô¡c  äGhOCGh  Iõ¡LCG
 Iõ¡LCGh  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äGó©e  ,  á∏é°ùŸG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  á«ªbôdGh  á«°ù«WÉæ¨ŸG
 ,  äÉcôëŸGh ,  á›È∏d πHÉ≤dG  ÊhÎµdE’G ºµëàdG ,  äÉfÉ«ÑdG  •É≤àdG  RÉ¡L , ôJƒ«ÑªµdG
 º«ª°üàd á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ∫ƒfih á«fhÎµdE’G ôJƒ«ÑªµdG á¡LGhh , QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCGh
 á«ª«∏©àdG  §FÉ°SƒdG  ,  OGƒŸGh  OQGƒŸGh  á«ª«∏©àdG  äÉéàæŸGh  á«dB’G  ÜÉ©dC’G  áÑbGôeh  AÉæHh

. π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG á«ª«∏©àdG IQhódG OGƒe , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 ¢SG/CG ¢ùjQƒL ƒé«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , ófÓ«H 7190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : 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 - 2019/1/31: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018017004 : ájƒdhC’G ºbQ) : á`````jƒ``dhC’G ≥```````M
(»HQhC’G OÉ–E’G : ájƒdhC’G

130271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 äÉ```Ñ«àµdG É`````ª«°S ’h ,  (Iõ```¡LC’G AÉ```æãà°SÉH) á```«ÑjQóàdGh á````«ª«∏©àdG OGƒ``````ŸG  ,  äÉ```YƒÑ£ŸG
. OGƒŸGh OQGƒŸGh á«ª«∏©àdG äÉéàæŸGh á«dB’G Ö©∏dG áÑbGôeh AÉæHh º«ª°üàd ádOCG , á`````«ª«∏©àdG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ¢SG/CG ¢ùjQƒL ƒé«d : º``````````````````````````````````°SÉH

á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G
∑QÉ‰ódG , ófÓ«H 7190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/7/22 : 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 - 2019/1/31: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018017004 : ájƒdhC’G ºbQ) : á`````jƒ``dhC’G ≥```````M

(»HQhC’G OÉ–E’G : ájƒdhC’G

130272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 á°ü°üfl É¡©«ªL AÉæH ô°UÉæY ≈∏Y πªà°ûJ áæ«©e äÉYƒª› »`a ∫ÉØWC’G ÜÉ©dCGh ÜÉ©dC’G
. á«ª«∏©àdG OGƒŸGh äÉéàæŸGh Ö©∏dG OGƒeh OQGƒe »`a ºµëàdGh ÊÉÑŸG º«ª°üàd

 ¢SG/CG ¢ùjQƒL ƒé«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , ófÓ«H 7190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : 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 - 2019/1/31: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018017004 : ájƒdhC’G ºbQ) : á`````jƒ``dhC’G ≥```````M
(»HQhC’G OÉ–E’G : ájƒdhC’G
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 Ò`aƒJ , ¬«`aÎdGh º«∏©àdGh º«∏©àdGh ÖjQóàdG äÉeóN Ò`aƒJ , ¬«`aÎdG πFÉ°Sh , º«∏©àdG
 ó≤Yh Ö«JôJ , âfÎfE’G ÈY á«ª«∏©J äGQhO Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG
 ¢VQÉ©ŸGh äGô“DƒŸG º«¶æJ , ÚÑé©ŸG …OÉf äÉeóN , âfÎfE’G ÈY πª©dG ¢TQhh äGhóædG

. äÉ≤HÉ°ùŸGh

 ¢SG/CG ¢ùjQƒL ƒé«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , ófÓ«H 7190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/22 : 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 - 2019/1/31: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 018017004 : ájƒdhC’G ºbQ) : á`````jƒ``dhC’G ≥```````M
(»HQhC’G OÉ–E’G : ájƒdhC’G

130274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉfÉ«ÑdG  äÓbÉf  ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  á«°ùjQóJh  á«fhÎµdEGh  á«FÉHô¡c  äGhOCGh  Iõ¡LCG
 Iõ¡LCGh  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äGó©e  ,  á∏é°ùŸG  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  á«ªbôdGh  á«°ù«WÉæ¨ŸG
 ,  äÉcôëŸGh ,  á›È∏d πHÉ≤dG  ÊhÎµdE’G ºµëàdG ,  äÉfÉ«ÑdG  •É≤àdG  RÉ¡L , ôJƒ«ÑªµdG
 º«ª°üàd á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ∫ƒfih á«fhÎµdE’G ôJƒ«ÑªµdG á¡LGhh , QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCGh
 á«ª«∏©àdG  §FÉ°SƒdG  ,  OGƒŸGh  OQGƒŸGh  á«ª«∏©àdG  äÉéàæŸGh  á«dB’G  ÜÉ©dC’G  áÑbGôeh  AÉæHh

. π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG á«ª«∏©àdG IQhódG OGƒe , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ¢SG/CG ¢ùjQƒL ƒé«d : º``````````````````````````````````°SÉH

á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G
∑QÉ‰ódG , ófÓ«H 7190 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/7/22 : 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

130419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 AÉcòdG ™e ájô°ûH á«æH hP ‹BG ¥ƒ∏fl (äƒHhQ) , (πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH) ôJƒ«Ñªc èeGôH
 äÉfÓYE’G äÉMƒd , á«æeC’G áÑbGôŸG äÉJƒHhQ , AGôª◊G â– á©°TC’G äÉØ°TÉc , »YÉæ£°U’G
 ,  ≥jô◊G  äÉjÉØW ,  ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG  ,  á«MÓe äGhOCG  ,  äÉJƒHhôdG  º«∏©J ,  á«fhÎµdE’G

. (»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d) äGÒeÉc

 óàª«d ÜQƒc ¢ùµ«JƒHhQ ∂«à«Hƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿Gƒjhõc 1001 ºbQ , ∑QÉH …CG ¿É°ûfÉf , 1»°S ∑ƒ∏H , 22 h 16 ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒZ , âµjÎ°SO ¿É°ûfÉf , OhQ

2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 ,  (Ö©d) AÉæH ÖdGƒb , ≈eO , (á«fÉHÉj áÑ©d) ƒµæ«°ûJÉH ,  äÉJƒHhôdG áÑ©d ,  ÜÉ©dCÓd RÉ¡L

. ájÉeQ äGhOCG , ∂ª°ùdG Ió«°U IóY , ΩÉ°ùLC’G AÉæH Iõ¡LCG , Ö©∏d äGôc , á«Mƒd ÜÉ©dCG

 óàª«d ÜQƒc ¢ùµ«JƒHhQ ∂«à«Hƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿Gƒjhõc 1001 ºbQ , ∑QÉH …CG ¿É°ûfÉf , 1»°S ∑ƒ∏H , 22 h 16 ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒZ , âµjÎ°SO ¿É°ûfÉf , OhQ

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

130494 : 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  õdOƒædGh  áfhôµ©eh  AÉà°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  äÉéàæeh  (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¡≤dG h ƒZÉ°ùdGh
 ÜƒÑ◊G ≈∏Y ¢SÉ°SC’G »`a á∏ªà°ûŸG) ájòZC’G äÉHhô°ûeh äÉ«dƒ≤ÑdGh πHGƒàdGh ÜƒÑ◊G øe

. QÉ°ûØdG h π°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th (¥ôŸG) õ«`Øjô¨dGh (ÜÉ°ûYC’Gh
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉf’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

130754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ,  ô©°ûdG  §bÉ°ùJ  êÓ©d  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe  Gójó–h  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe
 ¢VGôeCG , á«JGòdG áYÉæŸG äÉHGô£°VG h ¢VGôeCG , »ÑJCÉàdG ó∏÷G ¢Vôe , ôÁÉgõdG ¢Vôe
 ,  ájƒeódG  á«YhC’G  h  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  ,  ¿ÉWô°ùdG  ,  »ª¶©dG  πµ«¡dGh  ΩÉ¶©dG  äÉHGô£°VGh
 , ±ôÿG , ¿hôc áeRÓàe , …Oƒ≤æ©dG ´Gó°üdG , …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG
 äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG , ΩódG äÉ«ªë°T ô°ùY , …ôµ°ùdG , ájó∏÷G äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G
 »`a ¢ü≤f , Ö∏≤dG π°ûa , ´Gó°üdG , »ª°†¡dG RÉ¡÷G äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG , AÉª°üdG Oó¨dG
 ¢VGôeCG , AÉ©eC’G ÜÉ¡àdG ¢Vôe , á«HÉ¡àd’G äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’Gh ÜÉ¡àd’G , ΩódG ôµ°S
 ¢VGôeCG , á«∏≤©dG äÉHGô£°V’G , áÑFòdG , óÑµdG äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG , ≈∏µdG äÉHGô£°VGh
 äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG , Oó©àŸG Ö∏°üàdG , »`Ø°üædG ´Gó°üdG , ¢†jC’G äÉ«∏ªY äÉHGô£°VG h
 ¢Vôe , ⁄C’G , áæª°ùdG , á«Ñ°ü©dG äÉHGô£°V’G , »Ñ°ü©dG π∏ëàdG äÉHGô£°VG h ¢VGôeCG , äÓ°†©dG
 áeRÓàe , »eõ«JÉehôdG π°UÉØŸG ÜÉ¡àdG , »`aó°üdG π°UÉØŸG ÜÉ¡àdG , á«`aó°üdG , ¿ƒ°ùæcQÉH
 , »Mô≤àdG ¿ƒdƒ≤dG ÜÉ¡àdG , ≥°UÓdG »∏°üØŸG …QÉ≤ØdG ÜÉ¡àd’G , ΩƒædG äÉHGô£°VG , ¿ôZƒ°T
 á«YÉ©°TEG á«f’ó«°U á«°ü«î°ûJ äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd OGƒeh ¢ü«î°ûàdG äGhOCG

. ⁄C’Gh ΩGQhC’Gh »Ñ°ü©dG π∏ëàdG ¢VGôeCG ¢ü«î°ûJ »`a É¡eGóîà°S’
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÊÉÑeƒc ófG »∏∏«d »∏jG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG  ,46285 ÉfÉjófG  ,  ¢ù«dƒHÉfÉjófG  ,  Îæ°S âjQƒHQƒc »∏∏«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/8/8 : 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

130755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¿ÓYE’G äÉeóN , á«éjhÎdGh á«fÓYE’G äÉeóÿG , èjhÎdGh ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G äÉeóN
 ¿ÓYE’G  äÉeóN  âfÎfE’G  ÈY  á«éjhÎdGh  á«fÓYE’G  äÉeóÿG  èjhÎdGh  ≥jƒ°ùàdGh
 πFÉ°Sh  »gh  ,  Iô°TÉÑŸG  ÒZ  á«≤jƒ°ùàdG  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≥jôW  øY  áeó≤ŸG  ≥jƒ°ùàdGh
 ÈY ≥jƒ°ùàdGh  âfÎfE’G  ÈY ≥jƒ°ùàdGh  åëÑdG  äÉcôfi ≥jƒ°ùJh »YÉªàL’G π°UGƒàdG

. ∫ÉªYC’G IQGOEGh ádƒªëŸG Iõ¡LC’G ÈY ≥jƒ°ùàdGh âfÎfE’G

 (Ω.Ω.P.¢T) ájQÉ≤©dG º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/8 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 IOó©àe ‹B’G Ö°SÉ◊G ΩGóîà°SÉH ™«æ°üàdG ádBG , ™£b ä’BG , (òë°T) ø°S ä’BG , øëW ä’BG
 , ôØM ä’BG , •QÉfl , äÉ«∏ª©dG IOó©àe á«≤aCG ádBG , äÉ«∏ª©dG IOó©àe ájOƒªY ádBG , ∫õ¨ŸG
 áæ«cÉe , π«¨°ûJ π«dóH ¬Lƒe ∞jhÉŒ ôØM áæ«cÉe , á«Ñdƒd ∞d ä’BG , IOÉM ™«°SƒJ ä’BG
 äGhOC’ º«°ù≤J ¢ShDhQ , ôØ◊G ä’B’ ôØ◊G ¢ShDhQ , äƒ∏a ÜÉJ â«ÑãJh øëW ä’BG , áÑdƒd
 ä’BG »g IQƒcòŸG ™∏°ùdG ™«ªL , (ä’B’G øe AGõLCG) á«ŸÉY äGôc πµ°T ≈∏Y π°UÉØe , ä’B’G
 ™aôdG áª¶fCG , á©aGôdG QƒJƒe , ä’B’G øe AGõLCÉc §¨°†dG äÉ°†Øfl , CNC hCG á«YÉæ°U
 , IôµdG ÒeÉ°ùe , á«£ÿG äGOÉ°TQE’G , (óYÉ°üŸG) óYÉ°üŸG ó©°üŸG , á«µ«fÉµ«ŸG ∞bGƒª∏d

. (ä’B’G) äÉJƒHhôdG , á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓd á«dB’G áë∏°SC’G .ä’BÓd IQGhódG πeÉëŸG

 óàª«d (…Îæ«`aƒc) ∫hƒJ Ú°ûe ¢ùµjÎ«e : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , »H ¬jG 7 8¬jG ¢ûJG , GÎ∏µfEG , ôjƒLOG , OhQ ø°û«à°S 46-42 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/8 : 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

130773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 .á≤°UÓdG äÉ°Só©dG

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°SÒLƒ«f  ,  ∂jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL  ófG  ¿ƒ°ùfƒL  ¿h  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,08933

2019/8/18 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. á≤°UÓdG äÉ°Só©dG

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 08933 »°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/8/18 : 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

130797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. á≤°UÓdG äÉ°Só©dG

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°SÒLƒ«f  ,  ∂jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL  ófG  ¿ƒ°ùfƒL  ¿h  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,08933

2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 ¢ùHÓŸGh , äÉ©Ñ≤dGh , ÜQGƒ÷Gh , ájòMC’Gh , Ö°TÉÑ°ûdGh , ájòMC’G

. áeõMC’Gh á£HQC’Gh ájòMC’Gh IõgÉ÷G

 ájò``MC’Gh  ÖFÉ``≤◊Gh  ÉjGó``¡dGh  Iõ```gÉ÷G ¢ù``HÓª∏d  QGõ``g  ácô```°T  : º``````````````````````````````````°SÉH
Ω.Ω.P äÉ«dÉªµdGh

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG ,QÉæŸG ™ª› , (24-25) πfi , (93)á©£b , AGô¡÷G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/21 : 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

130869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájòMC’ÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  âfÎfE’G  ÈY áFõéàdGh  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdGh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN
. ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh ÜQGƒ÷Gh

 á``jòMC’Gh  Ö``FÉ≤◊Gh  É```jGó¡dGh  Iõ```gÉ÷G  ¢ù``HÓª∏d  QGõ```g  ácô°T  :  º``````````````````````````````````°SÉH
 Ω.Ω.P äÉ«dÉªµdGh

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG ,QÉæŸG ™ª› , (24-25) πfi , (93)á©£b , AGô¡÷G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/8/21 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN , ΩÉ©£dGh ÜGô°ûdG Ëó≤J äÉeóN

á«FGò¨dG äGõ«¡éàdGh ºYÉ£ŸG IQGOE’ áaÉ«°†∏d ¿R »°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , D Öàµe -19QhódG - AGôª◊G êôH - AGó¡°ûdG ´QÉ°T - ¥ô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : 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

130872 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN

Ω.Ω.P π«e Î°SÉe ºYÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , (9)πfi , (68)ájÉæH , ¿hÉ©àdG ´QÉ°T , (13) á©£b ´óÑdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130876 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ÚjõJ , ∞°ü≤ŸG äÉeóN , ≈¡≤ŸG äÉeóN , ∫õæŸG äGRƒéM , QÉÑdG äÉeóN
 ,  øjƒªàdG  ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG ,  ΩÉ©£dG ÚjõJ ∞°ü≤ŸG  äÉeóN ,  áµ©µdG
 ,  ΩÉ©£dG  äÉÑLh  OGóYEÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  IQƒ°ûŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  ΩÉ©£dG  âëf
 äÉ````ÑLƒdG äÉ``eóN , á```eóÿG á``«JGP ºYÉ£ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉ```eóN

. ƒcƒ°TGh º©£e äÉeóN , ÉHƒ°Sh ¿hOhCG º©£e äÉeóN , áØ«`ØÿG

 …O »J ∫EG ƒc õjGôHÎfEG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ôLƒ°S ôéjÉJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿GƒjÉJ , 40878 »à«°S èæ°û«J , â°ùjO øJÉf , »J ¢SG ÚLGO 14ºbQ 2 - ±G 5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : 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

130879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØëŸG  äGhGô°†ÿGh  áÑ∏©ŸG  Ωƒë∏dGh  áÑ∏©ŸG  ¬cGƒØdGh  QÉ°†ÿG
. IóªéŸG áª©WC’Gh Ωƒë∏dGh ¬cGƒØdGh

á«MÉ«°ùdG äGQÉªãà°SÓd óJh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQ’G , ¿ÉªY - …OÉ¡dGóÑY º«©f ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : 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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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÚeCÉàdG äÉeóNh á«dÉŸG äÉeóÿG

 IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP á«ë°üdG äÉæ«eCÉàdG IQGOE’ á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , ¿ÉªY , IQƒæŸG áæjóŸG ´QÉ°T , …QÉéàdG Ωôc ∫ƒW ™ª› : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

130959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 êÓ©∏d á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , ¿ÉWô°ùdG êÓY »`a É¡eGóîà°S’ á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
. ¿ÉWô°ùdG êÓ©d á«Lƒdƒ«H äGô°†ëà°ùe , »æ«÷G êÓ©dGh á«∏ÿG êÓY πª°ûJ , »YÉæŸG

∂fG , ÉeQÉa âjÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 90404 É«fQƒØ«dÉc , Éµ«fƒe ÉàfÉ°S , …GhOhôH 2400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2019/3/20: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88/ 349,248 : ájƒdhC’G ºbQ) : á`````jƒ``dhC’G ≥```````M

(IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 RQC’Gh  hÉcÉµdGh  Iƒ¡≤dG  …É°ûdG  á°UÉNh  äGôFÉ£dG  Ïe  ≈∏Y  Ωó≤J  »àdG  äÉÑLƒdGh  áª©WC’G
 .äÉjƒ∏◊Gh õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG h ≈∏ëŸG ∂©µdGh áJ’ƒcƒ°ûdGh ∂©µdGh

 (Ω.¥.Ω.¢T)ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

130961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 øLGhódGh  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG  á°UÉNh äGôFÉ£dG  Ïe ≈∏Y Ωó≤J  »àdG  äÉÑLƒdGh  ΩÉ©£dG
 áØØéŸGh  IóªéŸGh  áXƒØëŸG  äGhGô°†ÿGh  ¬cGƒØdGh  Ωƒë∏dG  äÉ°ü∏îà°ùeh  ó«°üdGh
 äÉéàæeh  Ö«∏◊G  äÉéàæeh  Ö«∏◊Gh  ¢†«ÑdGh  ¬cGƒØdG  äÉ«Hôeh  ΩÓ¡dGh  áNƒÑ£ŸGh

. 29 áÄØdÉH Í÷Gh ¿ÉÑdC’G

 (Ω.¥.Ω.¢T)ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1312) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130962 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. äÉ¶MÓŸG ôJÉaOh , ôcGòàdG , äÓéŸG , ∫ÉªYC’G äÉbÉ£H

 (Ω.¥.Ω.¢T)ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

130963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 äÉÑ«JôJ , äÓ£©dG äÉÑ«JôJ , …ƒ÷G π≤ædG , ôØ°ùdG äÉÑ«JôJ , ™FÉ°†ÑdG π≤fh ∞«∏¨J , π≤ædG
 ,  øjôaÉ°ùŸG  π≤f  ,  ™jô°ùdG  ójÈdG  äÉeóN  ,  ôØ°ù∏d  óYÉ≤ŸG  õéM  ,  á«MÉ«°ùdG  äÓMôdG

 .π≤ædÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ójhõJ , ôØ°ùdG äGRƒéM

 (Ω.¥.Ω.¢T)ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1312(

�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 : 58055
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/7/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 966 فـي 2012/3/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : موؤ�س�سة علي بن علي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة برامي دي�سرتبيو�سن تريدينغ كومباين ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : قطرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 75 ، الدوحة - قطر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : قطر
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/3/24م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 94212
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1173 فـي 2016/12/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لبوراتوار بايول ا�س.ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رو دي ليون 109 ، 1203 جنيف ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 94213

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1173 فـي 2016/12/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لبوراتوار بايول ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رو دي ليون 109 ، 1203 جنيف ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 94214

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1173 فـي 2016/12/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لبوراتوار بايول ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية :لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رو دي ليون 109 ، 1203 جنيف ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 94215

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1173 فـي 2016/12/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لبوراتوار بايول ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رو دي ليون 109 ، 1203 جنيف ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 94216

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1173 فـي 2016/12/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : لبوراتوار بايول ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لبوراتور بايول انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رو دي ليون 109 ، 1203 جنيف ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/11/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 72813

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 980 فـي 2012/7/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تكنو كوت ا�س ا 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : بال�ستو�سور - انرتنا�سيونال ا�س ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اأفينيو دي ل جار 3 ، 3960 �سايري - �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 76382

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نات�سورال هيلث لبوراتوريز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دوجال�س فارما�سوتيكالز ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : نيوزيلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سنرتل بارك دريف ، لينكولن ، اأوكالند 610 ، نيوزيلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : نيوزيلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115509

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بداية املجد للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جنمة اخلريان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 162 ر.ب : 134

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 103008

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : املرا�سي املا�سية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : املا�سة العاملية لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 371 ر.ب : 112

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/29م
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 99457
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : م�ساريع �سرق ا�سيا
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الويز الوطنية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 456 ر.ب : 119 العامرات 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/8/22م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112835
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1215 فـي 2017/10/22م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : تطوير املتقدمة �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأبناء حمد اليعقوبي للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 410 ر.ب : 516 عربي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/25م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/9/25م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكيـة الفـكرية وفـقا لأحكـام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليــج العربيـة ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

1989/12/16التجارة وال�سناعةافنت�س فارما ا�س.ايه13584

1989/12/30التجارة وال�سناعةذا كوملان كومباين ، انك 23650

1989/12/30التجارة وال�سناعةذا كوملان كومباين ، انك 33651

1989/12/30التجارة وال�سناعةذا كوملان كومباين ، انك 43652

1989/12/30التجارة وال�سناعةذا كوملان كومباين ، انك 53656

1989/12/30التجارة وال�سناعةذا كوملان كومباين ، انك 63657

1989/12/30التجارة وال�سناعةذا كوملان كومباين ، انك 73658

2009/11/2التجارة وال�سناعةايفونك روهم جي ام بي ات�س859823

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني92851

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني102855

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني112858

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني122859

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني132861

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني142865

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني152868

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني162869

1989/10/2التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند غامبل كومبني172870
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

1999/9/18التجارة وال�سناعةديلفي تيكنولوجيز انك1820942
1999/9/18التجارة وال�سناعةديلفي تيكنولوجيز انك1920943
1999/9/18التجارة وال�سناعةديلفي تيكنولوجيز انك2020944
1999/9/18التجارة وال�سناعةديلفي تيكنولوجيز انك2120945
1999/9/18التجارة وال�سناعةديلفي تيكنولوجيز انك2220946
1999/9/18التجارة وال�سناعةديلفي تيكنولوجيز انك2320947

2457925
�سركة الغنيم للتجارة - �سليمان 

خالد �سالح الغنيم و�سركاه
2009/6/28التجارة وال�سناعة

2559499
كنتاكي فرايد ت�سيكن  

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2009/10/12التجارة وال�سناعة

2659500
كنتاكي فرايد ت�سيكن  

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2009/10/12التجارة وال�سناعة

2759501
كنتاكي فرايد ت�سيكن  

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2009/10/12التجارة وال�سناعة

2009/10/12التجارة وال�سناعةبراندز فورل�س )بي اف ال( �س.م.ح2859502
1999/9/18التجارة وال�سناعةكو�سمات ، انك2920941
2009/12/6التجارة وال�سناعةماتالن ليميتد3060342
2009/12/6التجارة وال�سناعةماتالن ليميتد3160343

322785
ايدجويل بري�سنال كري براندز ،

 ال ال �سي
1989/9/26التجارة وال�سناعة

1999/8/16التجارة وال�سناعةكارل كار�سري انرتبراي�سز ، انك3320678
1999/8/25التجارة وال�سناعةايجيديو جالبانى اأ�س ار ال  3420749
1999/8/25التجارة وال�سناعةايجيديو جالبانى اأ�س ار ال  3520751
1990/7/17التجارة وال�سناعة�سويتز الدولية املحدودة �س. م.م364454
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

1989/9/23التجارة وال�سناعةكلورايد جروب ليمتد372783

3822380
الدكتور.اجننري.ات�س.�سي.اف. 

بور�س.اكتينجي�سل�سافت
2000/4/26التجارة وال�سناعة

2009/6/1التجارة وال�سناعة�سركة الآفاق لأ�سواق املال �س.م.ع.م3957483
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا403284
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا413285
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا423286
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا433287
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا443288
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا453289
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا463290
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا473291
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا483292
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا493293
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا503294
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا513295
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا523296
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا533297
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا543298
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا553299
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا563300
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا573301
1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا583302
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا593303

1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا603304

1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا613305

1989/11/8التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا623306

1999/11/9التجارة وال�سناعة�سوميتومو ربر اند �سرتيز ليمتد6321246

1999/11/16التجارة وال�سناعةهويا كوربوري�سن6421267

اي�سايي اأر اآند دي مانيجمنت كو ، 6521320
1999/11/28التجارة وال�سناعةليمتد

ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو 6660103
2009/11/18التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا

2009/11/25التجارة وال�سناعةمت�سوبي�سي لوجي�سنك�ست كو ، ليمتد6760188

2009/11/25التجارة وال�سناعةمت�سوبي�سي لوجي�سنك�ست كو ، ليمتد6860189

2009/11/25التجارة وال�سناعةمت�سوبي�سي لوجي�سنك�ست كو ، ليمتد6960190

1989/9/2التجارة وال�سناعةامفاك كيميكال كوربوري�سون 702397

1989/9/26التجارة وال�سناعةايتون اليكرتيك ليميتد712822

فونتريا براندز )�سنغافورة( 7259562
2009/10/19التجارة وال�سناعةبي تي اي ليمتد

1989/5/25التجارة وال�سناعةليونار بارفان731065

1989/5/25التجارة وال�سناعةليونار بارفان741067

2009/5/3التجارة وال�سناعةال�سيد بالل حممد احلموي7557001

2009/5/3التجارة وال�سناعةال�سيد بالل حممد احلموي7657002

2009/5/3التجارة وال�سناعةال�سيد بالل حممد احلموي7757003
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

2009/4/5التجارة وال�سناعةنيو ماك�س للتجارة �س.ذ.م.م7856555

2009/4/5التجارة وال�سناعةنيو ماك�س للتجارة �س.ذ.م.م7956556

1999/11/2التجارة وال�سناعةكولغيت - باملوليف كومبني8021188

1999/11/2التجارة وال�سناعةكولغيت - باملوليف كومبني8121189

1999/11/2التجارة وال�سناعةكولغيت - باملوليف كومبني8221190

1999/11/2التجارة وال�سناعةكولغيت - باملوليف كومبني8321193

8436325
حمالت �سلمان - �سركة ت�سامنية - 

�سركة عمانية
2005/5/3التجارة وال�سناعة

8536326
حمالت �سلمان - �سركة ت�سامنية - 

�سركة عمانية
2005/5/3التجارة وال�سناعة

8636327
حمالت �سلمان - �سركة ت�سامنية - 

�سركة عمانية
2005/5/3التجارة وال�سناعة

8736328
حمالت �سلمان - �سركة ت�سامنية - 

�سركة عمانية
2005/5/3التجارة وال�سناعة

8838232
حمالت �سلمان - �سركة ت�سامنية - 

�سركة عمانية
2005/11/22التجارة وال�سناعة

1989/9/23التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي892772

1989/9/23التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي902775

1989/9/23التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي912779

1989/9/23التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي922780

1999/10/11التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي9321059
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

2009/9/29التجارة وال�سناعةبوتيك 1 �س.م.ل9459245

1989/10/2التجارة وال�سناعةاأرورا فودز انك952864

1999/12/12التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9621468

1999/12/12التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9721469

2009/12/12التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9860398

2009/12/16التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9960477

2009/12/21التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي10060599

2009/8/25التجارة وال�سناعةمويال- اوليفز ، ا�س.ال10158595

10260375
فونتريا براندز )�سنغافورة( 

بي تي اي ليمتد
2009/12/8التجارة وال�سناعة

10360376
فونتريا براندز )�سنغافورة( 

بي تي اي ليمتد
2009/12/8التجارة وال�سناعة

1043330
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1053331
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1063332
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1073333
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1083334
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

1093335
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1103336
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1113337
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1123338
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

1133339
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

1989/11/11التجارة وال�سناعة

11460360
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

2009/12/6التجارة وال�سناعة

11560361
باليبوي اأنرتبرايزز 
انرتنا�سيونال ، انك

2009/12/6التجارة وال�سناعة

1164745
�سركة عمر قا�سم العي�سائي 
و�سركاه للت�سويق املحدودة

1990/9/19التجارة وال�سناعة

2007/1/21التجارة وال�سناعةكرو�س كي جي11743242

2006/11/15التجارة وال�سناعةاأول بوبكني جي اإم بي اإت�س11842335

1989/9/20التجارة وال�سناعةبي ا�س ايه1192739

2009/9/27التجارة وال�سناعةغوم العاملية �س.م.ح12059178

2009/9/27التجارة وال�سناعةغوم العاملية �س.م.ح12159179

2009/9/27التجارة وال�سناعةغوم العاملية �س.م.ح12259180
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رقـم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمـة

12357831
مركز �سعيد ال�سحري للتدريب 

القانوين �س.م.م
2009/6/21التجارة وال�سناعة

12457832
مركز �سعيد ال�سحري للتدريب 

القانوين �س.م.م
2009/6/21التجارة وال�سناعة

12557833
مركز �سعيد ال�سحري للتدريب 

القانوين �س.م.م
2009/6/21التجارة وال�سناعة

12657834
مركز �سعيد ال�سحري للتدريب 

القانوين �س.م.م
2009/6/21التجارة وال�سناعة

1274545
مالهوترا انرتنا�سيونال برايفت 

ليمتد
1990/8/22التجارة وال�سناعة

2009/9/27التجارة وال�سناعةمنا�ستي لبوراتويوريز ال ال �سي12859231

2009/11/14التجارة وال�سناعة�سركة �سبارتن الكيماوية �س.م.م12960061

1989/10/23التجارة وال�سناعةفين�سي اينريجيز1303127

1989/10/23التجارة وال�سناعةفين�سي اينريجيز1313128

1989/10/23التجارة وال�سناعةفين�سي اينريجيز1323129

1333091
هيلتون وورلدوايد هولدينغ

 األ األ بي
1989/10/18التجارة وال�سناعة
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ا�ستــدراك

تنوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلى اأنه قد وقع خطاأ مـــادي عند ن�سر براءات االخرتاع املقبولة ، 

املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العـدد )1309( ، ال�ســادر بتاريـــخ 15 مـــن حمـــرم 1441هـ ، 

املوافـــــق 15 مـــن �سبتمبــــر 2019م ، حيـــث تـــم ن�ســـر اإ�سهـــــار قبـــول بــــراءة اختـــراع للطلــب 

رقـــم )OM/P/2018/000419( ، فيما ال يزال الطلب حتت اإجراءات الفح�ص ، ومل ي�سدر 

له قرار قبول فني ، وعليه يلغى اإ�سهار القبول عن الرباءة املذكورة اأعاله . 

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة
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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

2019/12/2 2019/10/24
)3.000 ر.ع(
ثالثـة اآالف 
ريــال عمانـي

ال�سركات املتخ�س�سة 
فــي مقــاوالت الطرق 
الرئي�سيــــة وال�سوارع 

وامل�سجلـــة لدى 
جملــ�س املناق�ســات 

بالدرجـــــــة املمتــــــــــازة 

م�سروع ت�سميم
وتنفيذ اأعمال 

تثبيت امليول بطريق 
)اأرجوت - �سرفيت( 

االإ�سفلتـي فــي 
حمافظــــة ظفــــــــار   

2019/27

�إ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  و�ملو��سفــــــــات  �ل�ســـروط  م�ستنـــــــد�ت  علـــــى  ميكــــن �حل�ســــول 
علــــــى �ملوقــــع �لإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( , حتـــى �لتاريـــخ 
�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 هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 

�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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اأ�سامة بن خمي�س بن عبيد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون الدولية لالإن�ساء والتعمري �س.م.م

يعلـن اأ�سامــة بن خميـــ�س بن عبيـــد العجمــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة التعــاون الدوليـــة 
 ،  1266704 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �س.م.م  والتعمري  للإن�ساء 
وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 466 ر.ب : 326
هاتـف رقــم : 94400471

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن اأحمد بن عبداللـه املعمري\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنا�س املتحدة للتنمية واال�ستثمار �س.م.م

يعلـن خالد بن اأحمد بن عبداللـه املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سنا�س املتحدة للتنمية 
وال�ستثمار �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3224767 ، وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�س.ب : 89 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 96000995
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن مبارك احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوة االأولى لالإن�ساءات �س.م.م

يعلـن عبداللـه بن مبارك احلمداين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلطوة الأولى للإن�ساءات 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1151607 ، وللم�سفـي وحـــده حـــق 
متثيـــل ال�سركــــة 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 الباطنة

�س.ب : 12 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 99371565

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم حرمول املميزة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد الغفيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنوم حرمــول املميــزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1263834 ، وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـيــة اأمـــام الغـيـــر ، وعلـــى اجلميع مراجعــة امل�سفـــي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 97436126
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سيف بن را�سد بن �سعيد ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سال�سل املتحدة لل�سناعات الفنية - تو�سية

يعلـن �سيـــف بن را�سد بن �سعيـــد ال�سنانــي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة ال�سل�ســـل املتحـــدة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1020709 ،  لل�سناعات الفنية - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى 
وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 882 ر.ب : 319
هاتـف رقــم : 99321958

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خالد بن عو�س بن عبداللـه باقوير 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتابط ال�ساملة للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة الرتابط ال�ساملة  يعلـن خالد بن عو�س بن عبداللـه باقوير 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1202419 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتـف رقــم : 91366606

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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دروي�ش بن اأحمد بن دروي�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأجندة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن دروي�ش بن اأحمد بن دروي�ش العجمي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة الأجندة للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1743325 ، وفقا لتفاق 
اأمام  ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية  ال�سركاء املوؤرخ 2019/1/1م 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 3391 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99328839

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن عبداللـه الربا�شدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء اخلو�ش الوطنية �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن �سامل بن عبداللـه الربا�سدي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة اأ�سواء اخلو�ش 
، وللم�سفـي  الـتجـاري بالرقـم 1178288  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  الوطنية �ش.م.م 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 231 ر.ب : 117
هاتـف رقــم : 92878808

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حممد بن علي بن �شلطان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيافـي �شيح العر�شان للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن علي بن �سلطان الغيالين اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة فيافـي �سيح العر�سان 
وفقا   ،  1236976 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/29م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم : 97350004

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

جمعة بن �شالح بن تي�شري البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احل�شى اجلديدة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن جمعة بن �سالح بن تي�سري البو�سعيدي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة احل�سى اجلديدة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1174922 ، وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم : 99075091

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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خلفان بن حممد بن �شليمان املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع خط ال�شاكبية للتجارة واملقاوالت - تو�شية
�سركــــة م�ساريع خط  بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـه  املحروقي  �سليمان  بن  يعلـن خلفان بن حممد 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاولت  للتجارة  ال�ساكبية 
متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفـي   ، 2019/9/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1005220
ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
والية اأدم - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 86 ر.ب : 618
هاتـف رقــم : 99444486

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عمرو بن �شعيد بن علي العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهام اجلبل للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عمرو بن �سعيد بن علي العمري اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة �سهام اجلبل للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1227334 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 98908873
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مالك بن اأحمد بن �شعيد الرقي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللحام الذهبية - ت�شامنية

اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة اللحام الذهبية -  اأحمد بن �سعيد الرقي�سي  يعلـن مالك بن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1300883 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2019/9/30م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 92648640
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حمد بن حلي�ش بن الطويح العوي�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع الراكة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حمد بن حلي�ش بن الطويح العوي�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة ربوع الراكة للتجارة - 
اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1129272 ، عـــــن انتهـــــاء  ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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بدر بن �سعيد بن علي احلامتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل وبدر للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية 
يعلــــن بــدر بن �سعيـــد بن علي احلامتـي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة هـــالل وبــــدر للم�ساريــــع 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1183825 ، عـــــن 

امل�سفــي انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
م�سبح بن حممد بن �سنني الربيكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�سبح بن حممد ومبارك بن ح�سن للتجارة - ت�سامنية
يعلـــن م�سبح بن حممد بن �سنني الربيكي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة م�سبـــح بـــن حممــــد 
ومبارك بن ح�سن للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 

امل�سفــي 3081168 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
عبدالرحمن بن جالل بن اإبراهيم البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق للرافعات �ش.م.م

يعلـن عبدالرحمن بن جالل بن اإبراهيم البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة الأفق للرافعات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1177773 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

امل�سفــي الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
�سام�ش بن �سلطان بن �سام�ش احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سام�ش �سلطان احلجري واأخيه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلــــن �سام�ش بن �سلطان بن �سام�ش احلجري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سام�ش �سلطان 
احلجري واأخيه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري 

بالرقـــم 6028640 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي 
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�سامل بن �سنون بن نا�سر ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام للم�ساريع الهادفة �ش.م.م

يعلــــن �سامل بن �سنون بن نا�سر ال�سعدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سهام للم�ساريع الهادفة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1297788 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

امل�سفــي الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

�سعيد بن حمود بن عبداللـه ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة الإلكرتونيات الوطنية - تو�سية 

يعلــــن �سعيد بن حمود بن عبداللـه ال�سبيبي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة حمطة الإلكرتونيات 
عـــــن   ، بالرقـــم 1012155  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، الوطنية - تو�سية 

امل�سفــي انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

حممد بن �سعيد بن �سامل احلارثي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عا�سمة ال�سرق للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  ال�سرق  عا�سمة  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  احلارثي  �سامل  بن  �سعيد  بن  يعلــــن حممد 
انتهــاء  عـــــن   ،  1050787 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيــة 

امل�سفــي اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
دلل بنت �سعيد بن �سرور النوبية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاطمة ودلل للتجارة - ت�سامنية 

تعلن دلل بنت �سعيد بن �سرور النوبية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركة فاطمة ودلل للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــــم 1077770 ، عـــــن انتهــاء 

امل�سفــيةاأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
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علي بن حمود بن حمد ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوامخ لزق للتجارة �ش.م.م

للتجارة  لزق  �سوامخ  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سبيبي  حمد  بن  حمود  بن  علي  يعلــــن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 6068510 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

امل�سفــي الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
حامد بن �سعيد بن م�سعود ذي �سليل الكثريي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدمي املثالية �ش.م.م

ال�سدمي  امل�سفـــي ل�سركــــة  يعلــــن حامد بن �سعيد بن م�سعود ذي �سليل الكثريي ب�سفـتــه 
املثالية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1280815 ، عـــــن انتهــاء 

امل�سفــي اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
حمد بن �سامل بن حممد املحروقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحروقي املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

املتحدة  املحروقي  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  املحروقي  حممد  بن  �سامل  بن  حمد  يعلــــن 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 2188767 ، 

امل�سفــي عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
�سامي بن اأحمد بن ن�سيب ال�سنفري 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متحدون �ساللة للتجارة �ش.م.م

ل�سركــــة متحدون �ساللة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  ال�سنفري  ن�سيب  بن  اأحمد  بن  �سامي  يعلــــن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1060549 ، عـــــن انتهــاء 

امل�سفــي اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
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اأحمد بن حممد بن �سعيد الهنائي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خليفة بن خالد واأحمد بن حممد للتجارة - ت�سامنية

يعلــــن اأحـــمد بن حممــد بن �سعيــــد الهنائـــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة خليفـــة بن خالــــد 
واأحمد بن حممد للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 

5039908 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي 

حمد بن عامر بن حميد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكـة املحيطــات �ش.م.م
يعلـن حمد بن عامر بن حميد املعمري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة مملكـة املحيطــات �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1085355 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي 

عادل بن عيد بن جمعة املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عادل بن عيد املعمري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املعمري  بن عيد  عادل  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  املعمري  بن جمعة  بن عيد  عادل  يعلـن 
و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 

1177397 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

نا�سر بن حمد بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سموخ - تو�سية
 - ال�سموخ  تالل  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البو�سعيدي  حممد  بن  حمد  بن  نا�سر  يعلـن 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1054171 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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عبداللـه بن مهنا بن حمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود بن مهنا واإخوانه - ت�سامنية

واإخوانه -  امل�سفـــي ل�سركــــة �سعود بن مهنا  النبهاين ب�سفـتــه  يعلـن عبداللـه بن مهنا بن حمد 
انتهــاء  عـــــن   ، بالرقـــم 5037468  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيــــة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

هالل بن �سامل بن عبداللـه اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم امل�سرات التجارية - ت�سامنية

امل�ســـرات  ن�سائـــم  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  اليعقوبي  عبداللـه  بن  �سامل  بن  هالل  يعلـن 
 ، بالرقـــم 7047762  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - التجاريــــة 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

جابر بن مو�سى بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء مو�سى العربي للتجارة - ت�سامنية

اأبناء مو�ســــى العبــــري  يعلـن جابر بن مو�سى بن علي العبـــري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــم 5115213 ، عـــــن 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

نا�سر بن حمد بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سموخ - تو�سية

يعلـن نا�سر بن حمد بن حممد البو�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة جبـــال ال�ســـموخ - 
انتهـــــاء  عـــــن   ،  1054273 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيــــة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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حمود بن �سالح بن را�سد الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزن للم�ساريع املتقدمة �ش.م.م

يعلـن حمود بن �سالح بن را�سد الكندي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة املزن للم�ساريع املتقدمة 
انتهـــــاء  عـــــن   ،  1181864 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

خالد بن جمعة بن مطر العنقودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري اليا�سمني الوطنية �ش.م.م

يعلـن خالد بن جمعة بن مطر العنقودي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة عبري اليا�سمني الوطنية 
انتهـــــاء  عـــــن   ،  1180354 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

وليد بن خالد بن حمد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الغيالين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن وليد بن خالد بن حمد الغيالين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة وليد الغيالين و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1113746 ، عـــــن 

انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

حمد بن جمعة بن �سعيد العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ش النه�سة للتجارة �ش.م.م

يعلـن حمد بن جمعة بن �سعيد العرميي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة �سم�ش النه�سة للتجارة 
انتهـــــاء  عـــــن   ،  4088808 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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