
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1322(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                          وزارة العـــــــدل 
�سادر فــي 2019/12/8 بتخويــل �سفــة ال�سبطيــة  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــم 2019/340 
املنطقـــــة  هيئـــــة  موظفـــــي  لبعــــ�ض  الق�سائيـــــة 

القت�ساديــة اخلا�ســة بالدقــم .
                             وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم 

�ســادر فـــــي 2019/10/27 بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــام  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــم 2019/247 
لئحة �سوؤون الطالب باملدار�ض احلكومية .

             وزارة الزراعـــة والثـروة ال�سمكيــة 
ب�ســاأن مو�ســــم �سيــــد  فــــي 2019/12/10  �ســـادر  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــم 2019/377 

وجمــع ال�سفيلح لعام 2019م .
                                    الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال 

اأحكـــام  �ســادر فـــي 2019/12/9 بتعديـــل بعـــ�ض  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2019/98 
منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي .
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                             الهيئــة العامــة للتعديــــن 
�ســادر فـــي 2019/12/11 ب�ســـــاأن حظــــر ت�سديــــر  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2019/395 

خـام الرخـام .
                                  هيئـــــة تنظيـــم الكهربـــــاء

�سادر فـي 2019/12/12 باإ�سدار لئحة التعرفــة  قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2019/3 
الآبار  مل�سخــات  بالكهربـــاء  للتزويـــد  املعتمــــدة 

امل�ساعدة لالأفالج املتاأثرة باجلفاف .
            جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين  

الأعمــــــال  ب�ســــــاأن   2019/12/11 فــــــــي  �ســــــادرة  لئحــــــــــة رقــــــــــم ب م/2019/4/56 
امل�سرفـيـــة الإ�سالميـــة .          

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
                            وزارة التجارة وال�سناعة

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

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما دبي عمان �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وميربيل األي�سون توجن اآند جوو و�سريكه �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي الرو�سي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سط الأر�ض الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الهمبار الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املهند النوفلي للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية معلومات الكمبيوتر �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرزيز لالأعمال واخلدمات �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء اأحمد غالم البلو�سي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ اخلو�ض للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الإبداع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سرف الدولية للتطوير العقاري �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإن�ساءات الفعالة لل�سرق الأو�سط �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحور اخلم�سة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة الفجر امل�سيئة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل التفاعل �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهب الأ�سود خلدمات الطاقة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائرة العربية للهند�سة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجعات حرف �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�ساهيل اخلليج �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأم الوليد �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سار ومنري للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزيونة الدولية خلدمات النقــــل للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأن�ض للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكون للخدمات والنقل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخليط احلريري للخياطة والتطريز - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري اخلليج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري �سحار الدولية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري �سحار للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سة �سحار للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب جمي�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�ســـركة حمـــد بن عـــلي بن حمـــد العجمـــي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع �سحار للن�ساء - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سان الذهبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمــد بن عــلي بن حمــد العجمـي وولده 
للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سـركة علي بن اإبـــراهيم حمــد العجمـــي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل دم�سق �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واقع امل�ستقبل للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل اجلديدة للم�ساريع والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العرب للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع امل�سنعة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض الإبداع املتحدة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجع جنة اليخوت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنة اليخوت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان لتقنية املعلومات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان للتطوير �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان لال�سترياد والت�سدير �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان للطاقة واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجمع للتطوير العقاري �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجد العاملية للتطوير �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري الغربة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع فر�سان الرباري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات اأنابيب النفط والتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهند�سية ال�سريعة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرع للتقنية واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سقري للعطور �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة التفوق للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حقول الكامل اخل�سراء للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جواد البادية الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكرمي املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوادي للخدمات ال�سياحية �ض.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1322(

 وزارة العـــدل

قــرار وزاري

رقــم 2019/340

 بتخويــل �ضفــة ال�ضبطيــة الق�ضائيــة

لبع�ض موظفي هيئة املنطقة االقت�ضادية اخلا�ضة بالدقم

ا�ستـــنادا اإلــى قـــانــــون الإجـــراءات اجلــــزائـيــــة الــ�ســـادر بـاملـر�سـوم ال�سلطاين رقم 99/97 ،
واإلى قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3 ،

واإلى نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46 ،
واإلى قـــانـون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ،

واإلى قانــون حمايـــة م�ســـادر ميـــاه ال�ســرب من التلـــوث ال�سـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم 
، 2001/115

واإلى قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/33 ،
واإلى قانـــون املحميـــات الطبيعيـــة و�ســون الأحيـــاء الفطريـــة ال�ســـادر باملر�ســوم ال�سلطانـــي 

رقم 2003/6 ،
واإلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/35 ، 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 
واإ�سدار نظامها ،

واإلى نظام املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 86/121 ب�ساأن الالئحة التنفيذية لقانون ال�سجل التجاري ،

ال�سادرة  الفطرية  الأحياء  و�سون  الطبيعية  املحميات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإلى 
بالقرار الوزاري رقم 2007/110 ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/39 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2012/536 بتخويل �سفة ال�سبطية الق�سائية لبع�ض موظفي 

هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1322(

تقـــــرر 

املــادة االأولــى

يخول �ساغلو الوظائف الآتية فـي هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم - كل فـي نطاق 
اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث 
الأحياء  و�سون  الطبيعية  املحميات  وقانون  التلوث  من  ال�سرب  مياه  م�سادر  حماية  وقانون 
الفطرية ونظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات امل�سار اإلـيـها واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا 

لأحكامها :
- مدير عام الرقابة واللتزام .

- مدير دائرة الرقابة البيئية .

- رئي�ض ق�سم التفتي�ض البيئي .

- رئي�ض ق�سم التقييم والت�ساريح البيئية .

- رئي�ض ق�سم اإدارة املواد اخلطرة واملخلفات .

- رئي�ض ق�سم الر�سد البيئي ومكافحة التلوث .

- اأخ�سائي بيئي . 

- مفت�ض بيئي .

- م�ساعد اأخ�سائي بيئي .

- مراقب بيئي .

املــادة الثانيـــة

فـي  كل   - بالدقم  اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  هيئة  فـي  الآتية  الوظائف  �ساغلو  يخول 
نطاق اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون ال�سجل التجاري 

امل�سار اإلـيـه واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا لأحكامه :
- مدير دائرة الت�سجيل التجاري .

- رئي�ض ق�سم ترخي�ض امل�سروعات .
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املــادة الثالـثــــة
فـي  كل   - بالدقم  اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  هيئة  فـي  الآتية  الوظائف  �ساغلو  يخول 
نطاق اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون العمل امل�سار اإلـيـه :

- مدير دائرة تراخي�ض العمل والتاأ�سريات واجلمارك .

- مدير اإدارة املخاطر .

- رئي�ض ق�سم الرتاخي�ض والتاأ�سريات . 

- رئي�ض ق�سم التعمني والرقابة العمالية .

- رئي�ض ق�سم ال�سحة وال�سالمة املهنية .

- مفت�ض عمل .

- اأخ�سائي ال�سحة وال�سالمة املهنية .

املــادة الرابعــة
فـي  كل   - بالدقم  اخلا�سة  القت�سادية  املنطقة  هيئة  فـي  الآتية  الوظائف  �ساغلو  يخول 
نطاق اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام قانون ال�سياحة امل�سار اإلـيـه 

واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا لأحكامه :
- رئي�ض ق�سم الت�ساريح الفنية .

- اأخ�سائي تفتي�ض من�ساآت �سياحية .

- اأخ�سائي ت�سنيف فنادق .

املــادة اخلام�ضــة
يلغى القرار الوزاري رقم 2012/536 امل�سار اإليــه ، كمـــا يـلغى كــل ما يـخــالـف هــــذا الـقـرار ، 

اأو يـتـعـار�ض مــع اأحــكـــامـــه .
املــادة ال�ضاد�ضـــة

ين�سر هــذا الــقـرار فــي اجلريــدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ضـدر فـي : 11 /   4  /1441هـ
املوافـــــق :    8 /  12 / 2019م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي
                                                                                      وزيــــــــــــــــر الــعـــــــــدل
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وزارة الرتبيـــة والتعلــيـم 

قـــرار وزاري

 رقـــم 2019/247 

بتعديل بع�س اأحكام الئحة �شوؤون الطالب باملدار�س احلكومية

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/37 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الرتبية والتعليم 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإلى الئحة �سوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/234 ، 

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل ،

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

ي�ستبدل بن�س البندين )8/و( ، و )ز( من املادة )39( من الئحة �سوؤون الطالب باملدار�س 

احلكومية امل�سار اإليها ، الن�سان االآتيان :

)8/و( - التدخني اأو تناول املخدرات واملوؤثرات العقلية اأو اأي مـــواد حمظـــورة اأو غيــــر م�سرح 

بتداولها اأو احل�سور اإلى املدر�سة حتت تاأثريها .

      ز   - رفع مو�سوع الطالب اإلى اللجنة فـي املديرية وفقا للملحق رقم )15( املرفق 

بهذه الالئحة ، الإ�سدار قرار بنقله تاأديبيا اإلى  مدر�سة اأخرى اإذا كان م�سجال 

بال�سفوف من اخلام�س  اإلى الثاين ع�سر )5 - 12( ، ويجوز حتويــــل الطالـــب 

اإلى نظام تعليم الكبار اإذا كان م�سجال فـي ال�سفوف من العا�سر اإلى الثاين ع�سر 

)10 - 12( ، وذلك فـي حال ارتكابه اأيا من ال�سلوكيات االآتية :
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1 - تكرار اأحد ال�سلوكيات املن�سو�س عليها فـي البند )و( من هذه املادة للمرة 

الثانية اأو املن�سو�س عليها فــــي البنـــد )هـ( مـــن هـــذه املادة للمرة الثالثة ، 

اأو املن�ســــــو�س عليهــــا فــي البنـــــد )ج( مـــــن هـــذه املادة للمـــرة اخلام�ســة ، 

اأو املن�ســـو�س عليهــــا فــــي البـــنــد )ب( مـــن هــــذه املادة للمـــرة ال�ساد�ســــة ، 

اأو املن�سو�س عليها فـي البند )اأ( من هذه املادة للمرة ال�سابعة .

النقل  و�سائل  �سائقي  اأو  بها  العاملني  اأو  املدر�سة  موظفي  على  االعتداء   -  2

املدر�سية واإيذاوؤهم بدنيا .

3 - االعتداء اجلن�سي على اأحد زمالئه داخل املدر�سة اأو االإ�سهام فيه .

4 - الرتويج وتداول املخدرات واملوؤثرات العقلية اأو اأي مواد حمظورة اأو غري م�سرح 

بتداولها بني زمالئه داخل املدر�سة .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

ين�سـر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة ، ويعمـل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ســره .

�شدر فـي : 28 /  2 / 1441هـ

املوافــــق : 27 / 10 / 2019م

 د . مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

 وزيــــــــــــــرة الرتبيـــــــــــة والتعلــيـــــــــــــم
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وزارة الزراعـــة والثـروة ال�سمكيــة 

قـــرار وزاري

 رقـــم 2019/377

ب�ســاأن مو�ســم �سيــد وجمــع ال�سفيلح لعام 2019م 

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ،

ال�سادرة  احلية  املائية  الرثوة  وحماية  البحري  ال�سيد  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإلى 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

ي�ستثنــى مو�ســم �سيـــد وجمــع ال�سفيلــح لعــام 2019م مــن حكــم البنــد )اأ( من املادة )15( 

من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية امل�سار اإليها 

ليبداأ اعتبارا من ال�سابع من �سهر دي�سمرب ، وينتهي فـي اليوم الع�سرين من ال�سهر ذاته .

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي : 13 /  4  /1441هـ

املوافـــــق : 10 / 12 / 2019م
 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي

 وزيـــــر الزراعــــــة والثــــــــروة ال�سمكيـــــــــــة
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال 

  قــــرار

رقــم 2019/98

بتعديل بع�ض اأحكام منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي

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 منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ال�سادر بالقرار رقم 2019/34 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تقــــــــرر
املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي ، امل�سار اإليه .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي : 12 من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــق :  9  من دي�سمبـــــــــر 2019م

                                                                        عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                          الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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        تعديالت على بع�ض اأحكام منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي

املــادة ) 1 (

الوثيقة  منوذج  من  )التعريفات(  الأول  الف�سل  من   )6( و   )3( البندين  بن�سي  ي�ستبدل 
املوحدة للتاأمني ال�سحي امل�سار اإليه ، الن�سان الآتيان :

3 - املوؤمن عليه :
 العامل اأو املعال اأو امل�ستخدمون داخل املنازل اأو خارجهــا الـــذين يـــوؤدي اإليـهم املوؤمـــن 

ما التزم به مبوجب اأحكام الوثيقة .
6- امل�ستخدمون داخل املنازل اأو خارجها : 

كـــل �سخـــ�س يــوؤدي عمــال داخل املنزل اأو خارجه ، مثل ال�سائق ، اأو املربية ، اأو الطباخ ، 
ومن فـي حكمهم .

املــادة ) 2 (

ي�ستبـــدل بن�ســـي البنديــــن )3( و )6( مـــن الف�شــــل الثانـــي )ال�شــروط والأحكام العامة( 
من منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي امل�سار اإليه ، الن�سان الآتيان :   

البنــــد ) 3 (  

تكون مدة الوثيقة �سنة ميالديــة ما مل يتم التفاق على مدة اأطول ، اأمــا اإذا كان املوؤمن عليهم 
من فئة امل�ستخدمني داخل املنازل اأو خارجها ، فتكون مدة الوثيقة )2( �سنتني ميالديتني .

البنــــد ) 6 (  

يحق للموؤمن له اختيار اأي مــن جـــدويل املنافـــع ال�سحيـــة الأ�سا�سيـــة )اأ( اأو )ب( املرفقــني 
فـي هذا النموذج ، اأما بالن�سبة للم�ستخدمني داخل املنازل اأو خارجها ، فـينطبق عليهم 
جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )ج( ، ويجوز للموؤمن له رفع حدود التغطية ال�سحية 
الأ�سا�سية فـي امللحق رقم )4( املرفق فـي هذا النموذج ، وبناء على ذلك يتم حتديد الق�سط 
التاأميني من قبل املوؤمـــن ، وميـــكن للموؤمـــن له اإ�سافة اأي من املزايا الختيارية على التغطية 

ال�سحية الأ�سا�سية وفقا للملحق رقم )3( املرفق فـي هذا النموذج . 
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املــادة ) 3 (

 ، اإلى امللحق رقم )4( من منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني ال�سحي  ي�ساف جدول جديد 
امل�سار اإليه مب�سمى جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )ج( .

جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )ج( 

التغطية 
احلــدودامل�ساهمةالو�ســفالأ�سا�سية

عالج املري�س 
الداخلي

اأ - التنويــــــم فــــــــي امل�ست�سفــــــى 
النهـــاريـــــــــــة  العـــنايــــــــة  اأو 
)Day care( للت�سخيـــــ�س 
اأو للعالج اأو لإجراء اجلراحـة .
ب - الإقامــــة فــــي امل�ست�سفـــى / 

اإيجار الغرفة . 
ج - الإقامة والعالج فـي غرف 

العناية املركزة .
د -  ر�سوم الأطباء / ال�ست�ساريني 
والطبية  الطبية  والفئات 

امل�ساعدة .
هـ - الت�سخيــــ�س / الأ�سعــــــة / 
الرنــيـــــــن املغنــاطي�ســـــــي / 
 / املقطعيــــــــــــــة  الأ�سعـــــــــة 

املوجــــات فوق ال�سوتية .
و - الأدوية واملحاليل .

ز  -  احلــــالت املوجـــــودة م�سبقـــا 
والأمرا�س املزمنة .

ح - عالج اإ�سابات العمل .
ط - العالج والإقامة فـي غرف 

الطوارئ . 
ي - م�ساريف الإ�سعاف . 

ل يوجد

لعـــالج  الأق�ســـى  احلــــد   -

املري�س الداخلي )4.000( 

اأربعة اآلف ريال عماين 

للم�ستــخدمــــني داخـــــــل 

اأو خارجها خالل  املنازل 

مدة الوثيقة .

-  التنويــم فـــي امل�ست�سفــى  

 )30( اأق�ســــــــــــى  بحـــــــــد 

ثالثـــون يومــــــا للمـــــــرة 

الواحدة  . 

غرفـــــــة  فـــــــــي  الإقامـــــــة   -

م�سرتكة ، اإل فـــي احلالت 

التي ت�ستوجب العزل .

-  نقل امل�ساب اإلى امل�ست�سفى 

بحــد اأق�ســى )100( مائة 

ريال عماين عن كل نقلة .

-15-



اجلريدة الر�سمية العدد )1322(

التغطية 
احلــدودامل�ساهمةالو�ســفالأ�سا�سية

املعاجلة 

فـي العيادات 

اخلارجية 

اأ -  ر�سوم ال�ست�سارات . 

ب - الت�سخي�س / الأ�سعة / الرنــني 

املغناطــي�ســـــــــــــي / الأ�ســـــــعــــــــة 

املقطعيــــــة / املوجــــــات فــــــوق 

ال�سوتيــة .

ج - ر�سوم ال�سيدلية ) الأدوية 

اجلني�سة وفــــي حـــال عدم 

توفرهــــا ت�ســــرف الأدويـــة 

الأخـــرى ( .

د - ر�سوم املخترب .

ل يوجد

-  احلـــد الأق�سى للمعاجلة 

فــــي العيــــادات اخلارجية 

ريال  خم�سمائـة   )500(

عمانــــــي خــــــــالل مــــــــدة 

الوثيقة .

اإعادة جثمان 

ورفات املتوفى 

اإلى موطنه 

الأ�سلي 

م�ساريف اإعادة جثمان ورفات 

املتوفى اإلى موطنه الأ�سلي .
ل يوجد 

لإعــادة  الأق�ســـى  احلــــد   -

املتوفى  جثمـــان ورفــات 

ملوطنه الأ�سلي )1.000( 

األف ريال عماين .

تابع : جدول املنافع ال�سحية الأ�سا�سية )ج( 
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 الهيئــة العامـــة للتعديــــن 

قــــرار

رقــم 2019/395

ب�صـاأن حظـر ت�صديـر خـام الرخـام

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/49 باإن�ساء الهيئة العامة للتعدين واإ�سدار نظامها ،
واإلى قانون الثـروة املعدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/19 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتعدين ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظــــر ت�سديــــر خـــام الرخـــام ، �ســـواء على �سكل كتل اأو مكعبات اأو األواح تزيد �سماكتهــا 
على )3�سم( ثالثة �سنتيمرتات ، وذلك حلني زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن .

وا�ستثناء من ذلك ، يجوز - مبوافقة كتابية من الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتعدين - 
ال�ســـماح بت�سديـــر عـــدد مــن مكعبـــات خام الرخـام ، اأو األــواح تزيـــد �سماكتـــها علــى )3�سم( 
ثالثة �سنتيمرتات ، اإذا ثبت للهيئة اأن طلب ت�سديرها لغر�س تزويد م�ساريع اإن�سائية ذات 
طبيعة خا�ســـة تتطلــب قيا�ســـات خمتلفــة مــن خام الرخام ال ميكن جتهيزها فـي امل�سانع 

املحلية فـي ال�سلطنة . 
املــادة الثانيــــة

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

�صدر فـي : 14 من ربيع الثاين 1441هـ
املوافــــق : 11 من دي�صمبــــــــر 2019م

املهنــد�س/اأحمـــد بن ح�صـــن الذيـــــب
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتعدين
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هيئـــــة تنظيـــم الكهربـــــاء
قــــرار 

رقـــم 2019/3
باإ�صــدار الئحــة التعرفــة املعتمــدة

للتزويد بالكهرباء مل�صخات االآبار امل�صاعدة لالأفالج املتاأثرة باجلفاف 

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم وتخ�سي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�سادر باملر�سوم 
ال�سلطاين رقم 2004/78 ،

واإلى موافقة جمل�ص الوزراء ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر
املــادة االأولـــــى

املتاأثرة  لالأفالج  امل�ساعدة  الآبار  مل�سخــات  بالكهربـــاء  للتزويـــد  املعتمـــدة  التعرفــة  حتــدد 
باجلفاف بتعرفة ثابتة ، بواقع )10( ع�سر بي�سات لكل كيلو واط / �ساعة .

املــادة الثانيــــة
تطبق التعرفة املعتمدة للتزويد بالكهرباء املن�سو�ص عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار 
 ، باجلفاف  املتاأثرة  لالأفالج  امل�ساعدة  الآبار  اخلا�سة مب�سخات  امل�سرتكني  على جميع ح�سابات 
على اأن يكون لتلك امل�سخات عداد كهرباء خا�ص بها ، ول ت�سري هذه التعرفة على اأي مرافق ، 

اأو من�ساآت اأخرى .
املــادة الثالـثــــة

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

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

�صـدر فـي : 15 من ربيع الثاين 1441هـ   
املوافـــــق : 12 من دي�صمبــــــــر 2019م

قيـــــ�س بـــــن �صعـــــــود الزكوانـــــــي
                       املديــــــــر التنفـيـــــــــذي لهيئـــــــــــــة تنظيـــــــــم 
قطــــاع الكهربــــــاء وامليــــــاه املرتبطـــــة بـــه
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جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين

الئحــة

رقــم ب م/2019/4/56

ب�سـاأن االأعمـال امل�سرفـيـة االإ�سالميـة
 

ا�ستنادا اإلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 
واإلى قرار جمل�س حمافظي البنك املركزي رقم م م/4/19/4/184/3020 ال�سادر فـي اجتماعه 

املنعقد بتاريخ 2019/4/9م ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمـل باأحكــام لئحــة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية ، املرفقـــة .

املــادة الثانيــــة

يجــب علــى املخاطبــني  بهذه الالئحة توفـيق اأو�ساعهم وفقا لأحكامها خــالل مــدة ل تزيد 
على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها ، وي�ستمر العمل بالرتاخي�س ال�سادرة قبل العمل 

بهذه الالئحة اإلى حني انتهاء مدتها ، على اأن يتم جتديدها وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة

لتنفـيذ  الالزمة  والتعليمات  النماذج  العماين  املركزي  للبنك  التنفـيذي  الرئي�س  ي�سدر 
اأحكام هذه الالئحة .

املــادة الرابعــــة

يلغى كـل ما يخـالف الالئحــة املرفقة ، اأو يتعـار�س مـع اأحكامها .

املــادة اخلام�ســة

تن�سر هذه الالئحة فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل بها من اليوم التايل لتاريخ ن�سرها .

�سدرت فـي : 14 من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــــق : 11 من دي�سمبـــــــــر 2019م              

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
نائـــــب رئيــــــــ�س جملــــــــــ�س املحافظـــــــني
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 الئحة االأعمال امل�سرفـية االإ�سالمية

الف�ســل االأول

تعاريــف واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكـــام هـــذه الالئحة ، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املبني 
فـــي القانــون امل�سرفـــــي ، كما يكــون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

االأعمال امل�سرفـية االإ�سالمية :  

جميع املعامالت واخلدمات امل�سرفـية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، وتتم وفق 
املقيـــدة  ، وفتـــح واإدارة ح�سابــــات ال�ستثمـــار  ، وت�سمــــل قبــــول الودائــــع  ال�سيــغ ال�سرعيـــة 
اأو خدمات م�سرفـية  اأعمال  واأي   ، الإ�سالمي  التمويل  وتقدمي منتجات   ، املقيـــدة  وغيـــر 

اأخرى يحددها جمل�س املحافظني .

النافذة االإ�سالمية :  

فرع اأو اأكرث ين�سئه امل�سرف التقليدي لتقدمي الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية ب�سفة م�ستقلة 
عن الأعمال امل�سرفـية التقليدية .

املرخــ�س لــه :

امل�سارف الإ�سالمية ، وامل�ســـارف التقليديــة ال�سادر لها الرتخي�س بفتح نوافذ اإ�سالمية 
ملمار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية وفق اأحكام هذه الالئحة .

ح�سابات اال�ستثمار املقيدة :

عمليات  فـي  با�ستخدامها  تفوي�سه  مع  له  املرخ�س  لدى  اأ�سحابها  يودعها  التي  الودائع 
ا�ستثمارية من خالل عقد م�ساربة اأو وكالة اأو غري ذلك من عقود التمويل الإ�سالمية ، 
على اأن يفر�س فـي العقد قيد اأو اأكرث على املرخ�س له ، كتلك املتعلقة بنـــوع ال�ستثمـــار ، 

اأو مكانه ، اأو كيفـيته ، اأو الغر�س منه .
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ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة :

عمليات  فـي  با�ستخدامها  تفوي�سه  مع  له  املرخ�س  لدى  اأ�سحابها  يودعها  التي  الودائع 

ا�ستثمارية من خالل عقد م�ساربة اأو عقد وكالة اأو غري ذلك من عقود التمويل الإ�سالمية ، 

دون فر�س اأي قيود فـي العقد على املرخ�س له .

راأ�س املال املخ�س�س :

مبلغ من املال يحدد مقداره البنك املركزي ، ويقدمه امل�سرف التقليدي كراأ�س مال عند 

طلب الرتخي�س مبمار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالميـــة مـــن خـــالل نافـــذة اإ�سالميـــة ، 

على اأن يراعى عدم اختالطه باأموال واأعمال امل�سرف التقليدي .

احلوكمــة ال�سرعيــة :

النظام الذي يطبقه املرخ�س له لتحقيق م�سالــح عمالئــه ، وامل�ساهمـــني فــــيه ، وجمــيع 

الإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  اللتزام  ، و�سمان  ، وحماية حقوقهم  به  املرتبطة  الأطراف 

عند ممار�سته الأعمال امل�سرفـية املرخ�س بها .

اللجنــة :

جلنة الرقابة ال�سرعية املن�سو�س عليها فـي املادة )21( من هذه الالئحة .

التقرير ال�سنوي :

التقرير ال�سنوي للجنة املن�سو�س عليه فـي املادة )33( من هذه الالئحة .

ح�ساب االأعمال اخلريية :

احل�ساب املخ�س�س لالأعمال اخلريية واملن�سو�س عليه فـي املادة )39( من هذه الالئحة .

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام القانون امل�سرفـي واللوائح والقرارات والتعاميم والإر�سادات ال�سادرة تنفـيذا 

له علـــى الأعمـــال امل�سرفـيــة الإ�سالميــة ، وذلك فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذه 

الالئحة ، ومبا ل يتعار�س مع طبيعة هذه الأعمال ، اأو اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .
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الف�ســل الثانــي
الرتخي�س مبمار�سة االأعمال امل�سرفـية االإ�سالمية

املــادة ) 3 (

ل يجوز ممار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية اإل من خالل م�سارف اإ�سالمية ، اأو نوافذ 
بامل�سارف التقليدية ، وبعد احل�سول على ترخي�س بذلك من البنك املركزي .

املــادة ) 4 (

يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية من خالل م�سرف 
الر�سم  �سداد  على  الدال  بالإي�سال  ، م�سحوبا  الغر�س  لهذا  املعد  النموذج  على  اإ�سالمي 
املقرر ، ول يرتتب على تقدميه اأي التزام على البنك املركزي ، على اأن ترفق به امل�ستندات 

الآتية :
1 - بيان باأ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ن�سبة )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من راأ�س 

املال املدفوع .

2 - تقرير ي�ستمل على بيان �سافـي القيمة لكبار امل�ساهمني عن اآخر )3( ثالث �سنوات ، 
مع ن�سخة من القوائم املالية املدققة .

3 - درا�سة جدوى تف�سيلية ت�ستمل ب�سفة خا�سة على اخلطط امل�ستقبلية للم�سرف 
الإ�سالمي حمل طلب املوافقة ملدة )5( خم�س �سنوات على الأقل ، وهيكل الإدارة 
املقتـــــرح ، واحلوكمــــة ال�سرعيـــة ، و�سيا�ســـات الأعمــال التجارية وال�سرتاتيجيات 
والتوقعات ، وطرق اإدارة املخاطـــر ، وتفا�ضيلها ، وحتليل نقاط القوة ، وال�ضعف ، 

. )SWOT( والفر�س ، والتهديدات

4 - اأي م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي .

املــادة ) 5 (

يجب على طالب الرتخي�س مبمار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية من خالل م�سرف 
اإ�سالمي فـي حالة ح�سوله على املوافقة املبدئية ، اأن يقدم اإلى البنك املركزي خالل مدة 
اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ احل�سول على هذه املوافقة ، البيانات وامل�ستندات الآتية ، 
بغـــر�س احل�ســول علـــى الرتخيــ�س ، واإل عــدت املوافقة املبدئية كاأن لـــم تكــن ، ول يتــرتب 

على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة البنك املركزي :
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1 - الإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر .

2 - ن�سخة من �سند امللكية اأو عقد الإيجار للمقر املقرتح ، واملخطط الهند�سي له .

3 - ما يفـيد ا�ستيفاء راأ�س املال املدفوع وفقا ملا يحدده البنك املركزي .

4 - ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .

5 - �ســورة مـــن عقــــد التاأ�سيـــ�س اأو النظــــام الأ�سا�ســـي ، وال�سجـــل التجـــاري ، ون�ســخة 

من وثائق الكتتاب العام .

6 - ما يفـيد اإيداع وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي .

اأع�ساء جمل�س الإدارة ، والإدارة التنفـيذية ، وامل�سوؤولني املفو�سني  7 - بيان باأ�سماء 

بالتوقيع عن امل�سرف الإ�سالمي ، وما يفـيد متتع كل منهم بالأهلية القانونية .

8 - ما يفـيـــد تاأهـــيل الكادر الفني والإداري لطالب الرتخيـــ�س ، وجـــودة الأجهـــزة ، 

والأنظمة ، والربامج التي يعمل من خاللها .

اأن ترفق بها  اأع�ســاء اللجنــة ، وال�سيــرة الذاتيــة لكل منهم ، على  9 - بيــان باأ�سمــاء 

امل�ستندات الدالة على �سحة البيانات الواردة فـيها .

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

املــادة ) 6 (

يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة 

الر�سم  �سداد  الدال على  بالإي�سال  ، م�سحوبا  الغر�س  املعد لهذا  النموذج  اإ�سالمية على 

املقرر ، ول يرتتب على تقدميه اأي التزام على البنك املركزي ، على اأن ترفق به امل�ستندات الآتية :

1 - �سورة من عقد التاأ�سي�س اأو النظام الأ�سا�سي ، وال�سجل التجاري للم�سرف وفق 

اآخر تعديل .

2 - تعهد ب�ضمان عدم اختالط اأموال الأعمال امل�ضرفـية الإ�ضالمية باأموال الأعمال 

امل�سرفـية التقليدية .
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3 - درا�ســـة جــــدوى تف�سيليـــة ت�ستمــل ب�سفة خا�سة على اخلطط امل�ستقبلية للنافذة 

الإ�سالمية حمل طلب املوافقة ملدة )5( خم�س �سنوات على الأقل ، وهيكل الإدارة 

وال�سرتاتيجيات  التجارية  الأعمال  و�سيا�سات   ، ال�سرعية  واحلوكمة   ، املقرتح 

 ، اإدارة املخاطر وتفا�ضيلها ، وحتليل نقاط القوة ، وال�ضعف  والتوقعات ، وطرق 

. )SWOT( والفر�س ، والتهديدات

4 - اأي م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي .

املــادة ) 7 (

نافذة  خالل  من  الإ�سالمية  امل�سرفـية  الأعمال  مبمار�سة  الرتخي�س  طالب  على  يجب 

اإ�سالمية فـي حالة ح�سوله على املوافقة املبدئية ، اأن يقدم اإلى البنك املركزي خالل مدة 

اأق�ساها )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ احل�سول على هذه املوافقة ، البيانات وامل�ستندات الآتية ، 

بغر�س احل�سول على الرتخي�س ، واإل عـدت املوافقـــة املبدئيـــة كـــاأن مل تكـــن ، ول يرتتـــب 

على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة البنك املركزي :

1 - الإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر .

2 - ن�سخة من �سند امللكية اأو عقد الإيجار للمقر املقرتح ، واملخطط الهند�سي له .

3 - ما يفـيد ا�ستيفاء راأ�س املال املخ�س�س .

4 - ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .

5 - بيان باأ�سماء امل�سوؤولني املفو�سني بالتوقيع ب�ساأن الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية ، 

وما يفـيد متتعهم بالأهلية القانونية .

 ، الأجهزة  وجودة   ، الرتخي�س  لطالب  والإداري  الفني  الكادر  تاأهيل  يفـيد  ما   -  6

والأنظمة ، والربامج التي يعمل من خاللها .

بها  ترفق  اأن  على   ، منهم  لكل  الذاتية  وال�سرية   ، اللجنة  اأع�ساء  باأ�سماء  بيان   -  7

امل�ستندات الدالة على �سحة البيانات الواردة فـيها .

8 - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي .
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املــادة ) 8 (

اإذا كان امل�سرف  يقدم طلب املوافقة املبدئية على ممار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية 
اأجنبيا على النموذج املعد لهذا الغر�س ، م�سحوبا بالإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر ، 
ول يرتتب على تقدميه اأي التزام على البنك املركزي ، على اأن ترفق به امل�ستندات الآتية :

1 - بيان باأ�سماء امل�ساهمني الذين ميتلكون ن�سبة )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من راأ�س املال .

2 - ن�سخة من القوائم املالية املدققة للم�سرف الأجنبي عن اآخر )3( ثالث �سنوات .

3 - درا�سة جدوى تف�سيلية ت�ستمل ب�سفة خا�سة على اخلطط امل�ستقبلية للم�سرف 
الإدارة  ، وهيكل  الأقل  �سنوات على  ملدة )5( خم�س  املوافقة  الأجنبي حمل طلب 
وال�سرتاتيجيات  التجارية  الأعمال  و�سيا�سات   ، ال�سرعية  واحلوكمة   ، املقرتح 
 ، اإدارة املخاطر وتفا�ضيلها ، وحتليل نقاط القوة ، وال�ضعف  والتوقعات ، وطرق 

. )SWOT( والفر�س ، والتهديدات

4 - ما يفـيد موافقة ال�سلطات الرقابية فـي البلد الأم على مزاولة الأعمال امل�سرفـية 
الإ�سالمية فـي ال�سلطنة .

امل�سرفـية  الأعمال  الأجنبي على مزاولة  امل�سرف  اإدارة  ن�سخة من قرار جمل�س   - 5
طلب  على  بالتوقيع  املفو�س  ا�سم  يت�سمن  اأن  على   ، ال�سلطنة  فـي  الإ�سالمية 

املوافقة املبدئية ، وا�ستكمال اإجراءات الرتخي�س .

6 - اأي م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي .

املــادة ) 9 (
الإ�سالمية  امل�سرفـية  الأعمال  الرتخي�س مبمار�سة  الأجنبي طالب  امل�سرف  علــى  يجــب 
فـي حالة ح�سوله على املوافقة املبدئية ، اأن يقدم اإلى البنك املركزي خالل مدة اأق�ساها 
)6( �ستة اأ�سهر من تاريخ احل�سول على هذه املوافقة ، البيانات وامل�ستندات الآتية ، بغر�س 
احل�سول على الرتخي�س ، واإل عدت املوافقة املبدئية كــاأن لــم تكــن ، ول يرتتـــب على ذلك 

اأي اآثار فـي مواجهة البنك املركزي :

1 - الإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر .

2 - ن�سخة من �سند امللكية اأو عقد الإيجار للمقر املقرتح ، واملخطط الهند�سي له .
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3 - ما يفـيد ا�ستيفاء راأ�س املال املخ�س�س .

4 - ما يفـيد ا�ستيفاء متطلبات الأمن وال�سالمة .

5 - بيان باأ�سماء امل�سوؤولني املفو�سني بالتوقيع ب�ساأن الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية ، 
وما يفـيد متتعهم بالأهلية القانونية .

 ، الأجهزة  وجودة   ، الرتخي�س  لطالب  والإداري  الفني  الكادر  تاأهيل  يفـيد  ما   -  6
والأنظمة ، والربامج التي يعمل من خاللها .

7 - بيان باأ�سماء اأع�ساء اللجنة ، وال�ســـرية الذاتـــية لكل منهم ، على اأن ترفـــق بهـــا 
امل�ستندات الدالة على �سحة البيانات الواردة فـيها .

8  - تعهد �سادر من امل�سرف الأجنبي ي�سمن الوفاء بالتزامات طالب الرتخي�س .

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

املــادة ) 10 (

يجب على املرخ�س له مبمار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية من خالل م�سرف اإ�سالمي 
اأن يحتفظ فـي كل الأوقات براأ�س مال مدفوع ل يقل عن )100000000( مائة مليون ريال 

عماين .

كما يجب على املرخ�س له مبمار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية من خالل نافذة اإ�سالمية 
اأن يحتفظ فـي كل الأوقات براأ�س مال خم�س�س ل يقل عن )10000000( ع�سرة ماليني 
ريال عماين ، على األ يح�سب �سمن احلد الأدنى املقرر لراأ�س مال امل�سرف التقليدي ، وفـي 
حالة ما اإذا كان املرخ�س له م�سرفا اأجنبيا ، فـيجب األ تقل قيمة راأ�س املال املخ�س�س عن 

)20000000( ع�سرين مليون ريال عماين .

املــادة ) 11 (

يجوز للبنك املركزي اأن يطلب من املرخ�س له اأن يحتفظ لديه باحتياطيات مقابل الودائع 
بالريال العماين ، وحت�ضب الحتياطيات بن�ضبة ل تتجاوز )40%( اأربعني باملائة من املبلغ 
املقيمـــني  ، وح�سابـــات  املقيـــدة  ال�ستثمـــار غيـــر  الودائع وح�سابـــات  الإجمايل من  اليومي 

وغري املقيمني ، با�ستثناء الودائع ما بني امل�سارف املحلية .
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املــادة ) 12 (

 - املقيدة  اأو ح�سابات ال�ستثمار غري  املودعني  اأموال  املركزي - لأغرا�س حماية  يجوز للبنك 
القيمة  ت�ساوي  بقيمة  ال�سلطنة  داخل  باحتياطيات  الحتفاظ  له  املرخ�س  من  يطلب  اأن 
الإجمالية لوديعة راأ�س املال املطلوبة ، اأو مبا ل يزيـــد علـــى )15%( خم�ســــة ع�ســـر باملائـــة 

من اإجمايل القيمة اليومية للودائع وح�سابات ال�ستثمار غري املقيدة ، اأيهما اأكرب .

املــادة ) 13 (

املرتتبـــة  باللتزامـــات  للوفـــاء  كافـيـــة  �سائلـــة  باأ�سول  اأن يحتفظ  له  املرخ�س  على  يجب 
لإدارة  منا�سبة  و�سيا�سات  قواعد  ي�سع  اأن  عليه  يجب  كما   ، ا�ستحقاقها  عند  اأعماله  على 
ال�سيولة ، والعمل على تطويرها ب�سفة م�ستمرة ، على اأن تكون تلك القواعد متفقة مع 

التوجيهات واملتطلبات التي يحددها البنك املركزي ب�ساأن خماطر ال�سيولة .

املــادة ) 14 (

ي�سع  واأن   ، املخاطر  لإدارة  منا�سبا  داخلية  رقابة  نظام  ي�سع  اأن  له  املرخ�س  على  يجب 
 ، يقدمها  التي  واخلدمات  اأن�سطته  وتعقيد  حجم  مع  تتنا�سب  التي  والأنظمة  ال�سوابط 

ومبا يكفل حتقيق متطلبات مكافحة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب .

املــادة ) 15 (

يجب على املرخ�س له اأن ي�سع ال�سوابط التي تكفل اللتزام ال�سرعي لالأن�سطة واخلدمات 
التي يقدمها ، واأن يعلن اأن جميع اأن�سطته وخدماته متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، 
كما يجب عليه اأن يبذل العناية الواجبة فـي اختيار النظام التقني امل�ستخدم ، واحل�سول 
 ، الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  متوافق  النظام  هذا  باأن  ثالث  على م�سادقة من طرف 

وذلك خالل )3( ثالث �ضنوات من تاريخ بدء مزاولة الن�ضاط .

املــادة ) 16 (

موافقة  على  بعد احل�سول  اإل  ال�ستثمار  اأعمال م�سارف  مزاولة  له  للمرخ�س  يجوز  ل 
بنوك  اأعمال  تنظيم  بخ�سو�س  م/94/4/38  ب  رقم  الالئحة  اأحكام  وفق  املركزي  البنك 

ال�ستثمار فـي ال�سلطنة ، ومبا ل يتعار�س مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .
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املــادة ) 17 (

اأو املرابحـــة ال�سلعيــــة دون احلــ�سول  لـــه القيـــام باأعمـــال التــــورق  يحظـــر علـــى املرخـــ�س 
على موافقة البنك املركزي .

املــادة ) 18 (

اأن ي�سع ميثاق قواعد ال�سلوك امل�سرفـي ، ت�ستمل على ال�سيا�سات  يجب على املرخ�س له 
واملعايري التي حتكم �ضلوكه امل�ضرفـي ، على اأن تكون متفقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية ، 

ويراعى فـيها حتقيق م�ضالح الأطراف ذات ال�ضلة باملرخ�ص له ، وحماية حقوقهم .

الف�ســـل الثالــث

احلوكمــة ال�سرعيــة

املــادة ) 19 (

يجب على املرخ�س له اإن�ساء اإطار للحوكمة ال�سرعية ي�سمل على الأخ�س ما ياأتي :
1 - جلنة الرقابة ال�سرعية .

2 - املراجع ال�سرعي الداخلي .

3 - وحدة اللتزام ال�سرعي .

4 - وحدة التدقيق ال�سرعي .

املــادة ) 20 (

يجب اأن يكون لدى النافذة الإ�سالمية موظفون من ذوي اخلربة والكفاءة فـي ممار�سة 
الأعمال امل�سرفـية لالأفراد وال�سركات .

اأن يكون لديها موظفون من ذوي اخلربة والكفاءة فـي ممار�سة مهام الرقابة  كما يجب 
املختلفة ، كاإدارة الئتمان ، واإدارة املخاطر ، والرقابة املالية ، على اأن يتم رفـــع التقاريـــر 
فـي �ساأن ممار�سة هذه املهام اإلى امل�سرف التقليدي ، مـــع مراعــــاة التن�سيـــق فــي هذا ال�ساأن 

مع امل�سوؤول عن الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية فـي هذا امل�سرف .
، واملوارد  ، واملالية  ، والإدارية  القانونية  املهام  اأن ت�سند بع�س  ويجوز للنافذة الإ�سالمية 

الب�سرية ، وغريها اإلى وحدات ، اأو دوائر امل�سرف التقليدي .
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املــادة ) 21 (

 ت�سكل بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�س له جلنة للرقابة ال�سرعيـــة مـــن عـــدد فـــردي 
من الأع�ساء ل يقل عن )3( ثالثة ، ويحدد القرار ال�سادر بت�سكيل اللجنة املكافاأة امل�ستحقة 

لأع�سائها .
ويختار اأع�ساء اللجنة من بينهم رئي�سا ونائبا له فـي اأول اجتماع ، ويحل نائب الرئي�س 

حمل الرئي�س عند غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته اخت�سا�ساته .
ويكون املراجع ال�سرعي الداخلي للمرخ�س له مقررا للجنة .

املــادة ) 22 (

ي�ضرتط فـي ع�ضو اللجنة ما ياأتي :
1 - اأن يكون كامل الأهلية ، وحا�سال على بكالوريو�س فـي ال�سريعة الإ�سالمية .

2 - اأن يكون متخ�س�سا فـي فقه املعامالت .

3 - اأن تكون لديه خربة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات فـي جمال ال�سريعة الإ�سالمية .

باللغة  ملما  يكون  واأن   ، وكتابة  حتدثا   ، تامة  اإجادة  العربية  اللغة  يجيد  اأن   -  4
الإجنليزية .

5 - اأن يكون حممود ال�سرية ، ح�سن ال�سمعة ، واأل يكون قد �سبق احلكم باإ�سهار اإفال�سه 
اأو اإع�ساره اأو احلكم عليه بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، 

ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

6 - األ يكون ع�سوا فـي جمل�س اإدارة املرخــ�س له ، اأو اإحـــدى ال�سركـــات اأو املوؤ�س�ســـات 
اأو الكيانات التابعة له اأو موظفا فـيها .

7 - اأن يتمتع باحليدة ، وال�ستقالل .

ويجوز تعيني ع�سو اأو اأكرث من ذوي الكفاءة واخلربة التي ل تقل عن )15( خم�س ع�سرة �سنة 
فـي جمال التمويل اأو القت�ساد اأو املحا�سبة اأو القانون اأو اإدارة الأعمال ، دون اأن يكون له 
�ضـــوت معدود ، �ضريطـــة اأن تتوفر فـيه ال�ضروط املن�ضو�ص عليها فـي البنود )5 و 6 و 7( من 
الفقرة ال�سابقة ، واأن يكون حا�سال على درجة املاج�ستري على الأقل فـي جمال تخ�س�سه .
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املــادة ) 23 (

تتولى اللجنة ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :
1 - البت فـي جميع امل�سائل املتعلقة بالأن�سطة واخلدمات املقدمة من املرخ�س له ، 
ال�ساأن  فـي هذا  الراأي  ويكون   ، الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  توافقهــا مع  ل�سمـــان 

ملزما للمرخ�س له ، وي�سمل ذلك :

اأ - مراجعة املنتجات واخلدمات امل�سرفـية التي يقدمها املرخـــ�س لـــه ، و�ســـيغ 
العقود الإ�سالمية ، ودليل املنتجات ، وال�سمانات الإ�سافـية ، وغري ذلك .

ب - اعتمـاد ال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة التي ي�سعهـــا املرخـــ�س له ، لبيـــان 
مدى توافقها مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

ج - مراجعــــة املنتجــــات امل�سرفـيـــة بعـــد اكتمـــال التنفـيـــذ ، لبيـــان مــدى اللتزام 
بال�سوابط ال�سرعية .

ال�سرعـــي  والتدقـــيق  اللتــــزام  وحدتا  بها  تقوم  التي  الأعمال  على  املوافقة   - د 
للمرخ�س له .

هـ - امل�سائل ال�سرعية املتعلقة بالأعمال اليومية .

2 - تقدمي امل�سورة للمرخ�س له فـي امل�سائل ال�سرعية املتعلقة باجلوانب القانونية ، 
والتدقيق اخلارجي ، وغري ذلك .

3 - اأي اخت�سا�سات اأخرى تكلف بها من قبل اجلمعية العامة للمرخ�س له .

وتتمتع اللجنة بال�ستقالل التام فـي ممار�سة اخت�سا�ساتها .

املــادة ) 24 (

يتولى مقرر اللجنة ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :
الأعمال قبل  اأع�سائها بجدول  واإخطار   ، اللجنة واجتماعاتها  التن�سيق لأعمال   -  1

تاريخ الجتماع بوقت كاف .

2 - تدوين حما�ســر اجتماعـــات اللجنـــة ، علـــى اأن يوثـــق فــــي املح�ســـر اأي اختــــالف 
فـي الراأي بني الأع�ساء .
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فــــي حما�ســـر  تدوينـــه  تـــم  بــما  له  املرخ�س  فـي  الداخلية  الرقابة  اإبالغ جهات   -  3
اجتماعات اللجنة .

4 - الحتفاظ مبحا�سر اجتماعات اللجنة ، وتقدميها اإلى املدقق الداخلي ، واملدقق 
اخلارجي ، ومفت�سي البنك املركزي ، متى طلب اأي  منهم ذلك .

5 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من قبل رئي�س اللجنة .

املــادة ) 25 (

تكون مدة ع�سوية اللجنة )3( ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملدة مماثلة ملرة واحدة .
وا�ستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�س له جتديد مدة الع�سوية 

ملرة ثانية ، وذلك فـي حالة ال�سرورة ، وبعد احل�سول على موافقة البنك املركزي .

املــادة ) 26 (

اقت�ست  كلما  له  املرخ�س  اأو من   ، اأو من يحل حمله  رئي�سها  بدعوة من  اللجنة  جتتمع 
ال�سرورة ذلك ، وعلى الأقل )4( اأربع مرات فـي ال�سنة ، ول يكون اجتماع اللجنة �سحيحا 
اإل بح�سور اأغلبية اأع�سائها الذين لهم حق الت�سويت ، على اأن يكون من بينهم الرئي�س ، 

اأو نائبه .
ويكون للجنة اأن تدعو لجتماعاتها من ترى ال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�سا�س 
فـي جمال التمويل الإ�سالمي ، اأو القت�ساد الإ�سالمي ، اأو القانون ، اأو غري ذلك ، دون اأن 

يكون لهم �سوت معدود .
كما يكون للجنة اأن تدعو لجتماعاتها اأيا من م�سوؤويل الإدارة العليا للمرخ�س له ، دون 

اأن يكون له �سوت معدود .
وتتخذ اللجنة قراراتها باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي 

منه رئي�س الجتماع .
املــادة ) 27 (

يجب على اأع�ساء اللجنة الإف�ساح عن اأي عالقة اأو ظروف من �ساأنها اإثارة �سكوك حول 
ا�ستقاللهم اأو حيدتهم ، والعمل على جتنب اأي  تعار�س فـي امل�سالح .
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اأن يكون لدى ع�سو اللجنة عالقة باملرخ�س له من خالل  ول يعد تعار�سا فـي امل�سالح 
اأن يكون حا�سال منه  اأو   ، اأو ح�سابات ال�ستثمار التي ميتلكها فـي املرخ�س له  الإيداعات 
على ت�سهيالت ائتمانية ، �سريطة األ يكون قد منح معاملة تف�سيلية اأو قد ح�سل على هذه 
الت�سهيالت مبنا�سبة ع�سويته فـي اللجنة ، وفـي جميع الأحوال يجب الإف�ساح عن هذه 
العالقات فـي التقرير ال�سنوي للمرخ�س له وفقا حلكم املادة )72( من القانون امل�سرفـي .

املــادة ) 28 (

يجب على جمل�س اإدارة املرخ�س له القيام بالآتي :
1 - متابعة تنفـيذ القرارات والآراء ال�سرعية ال�سادرة عن اللجنة ، و�سمان و�سولها 

اإلى الأ�سخا�س املعنيني .

2 - العمل على تزويد اللجنة بجميع املعلومات الالزمة للقيام باأعمالها متى طلبت ذلك .

3 - اتخاذ التدابري الالزمة لوقف املعامالت واخلدمات امل�سرفـية التي ترى اللجنة 
خمالفتها لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية .

املــادة ) 29 (

يجب على املرخ�س له الإف�ساح فـي التقرير ال�سنوي عن عدد اجتماعات اللجنة التي عقدت 
خالل ال�سنة ، وعدد مرات ح�سور كل ع�سو من اأع�سائها .

املــادة ) 30 (

يجب على جمل�س اإدارة املرخ�س له اأن يجتمع باللجنة مرة واحدة على الأقل فـي ال�سنة ، 
ملناق�سة امل�سائل ذات ال�سلة بالأن�سطة واخلدمات التي يقدمها املرخ�س له .

املــادة ) 31 (

يجب على اللجنة ، فـي حال وجــود مــا يثيـــر �سكوكـــا جديــة حـــول خمالفـــة بعـــ�س اأن�سطـــة 
اأو خدمات املرخ�س له لأحكام ال�سريعـــة الإ�سالميـــة ، اأن ترفع على الفــور تقريـــرا بذلك 
اأوجه  لإزالة  الالزمة  والتدابري  املقرتحات  على  م�ستمال  له  املرخ�س  اإدارة  جمل�س  اإلى 
املخالفـــة ، وفــــي حالـــة ا�ستمـــرار املخالفة وعدم اإزالتها لأي �سبـــب مـــن الأ�سبـــاب ، يتعني 

على اللجنة اإخطار البنك املركزي باملخالفة ، وت�سمينها فـي التقرير ال�سنوي .
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املــادة ) 32 (

يجب على املرخ�س له اأن يجري فح�سا �سنويا على اأع�ساء اللجنة للتاأكد من ا�ستيفائهم 
ل�ضروط الع�ضوية ، ورفع تقرير بذلك اإلى البنك املركزي .

املــادة ) 33 (

التزامـــه  مـــدى  عـــن  لـــه  املرخ�س  اإدارة  اإلى جمل�س  �سنوي  اللجنة رفع تقرير  يجب على 
باجلوانب ال�سرعية فـي املعامالت التي يجريها .

 ، املن�ســـرم  العـــام  خالل  عنها  ال�سادرة  ال�سرعية  الآراء  كل  ن�سر  اللجنة  على  يجب  كما 
واأ�سانيدها ، واأن ترفقها فـي التقرير ال�سنوي .

ويلتزم املرخ�س له اأن يرفق التقرير امل�سار اإليه بالتقرير ال�سنوي املدقق وفقا حلكم املادة )72( 
من القانون امل�سرفـي .

املــادة ) 34 (

يجب على اأع�ساء اللجنة املحافظة على �سرية جميع املعلومات وامل�ستندات التي يطلعون 
عليها بحكم عملهم ، ول يجوز لأي منهم الإف�ساح عنها ، اأو اإف�ساوؤها .

املــادة ) 35 (

ل يجوز لع�سو اللجنة اأن ي�سغل ع�سوية فـي جلنة رقابة �سرعية لأكرث من مرخ�س له ، 
كما ل يجوز له اأن ي�سغل ع�سوية فـي جلنة رقابة �سرعية لأكرث من )3( ثالث موؤ�س�سات 
فـي ال�ضلطنة �ضادر لها ترخي�ص مبزاولة ن�ضاط غري خا�ضع لإ�ضراف ورقابة البنك املركزي ، 

�ضريطة األ تزاول هذه املوؤ�ض�ضات ن�ضاطا م�ضابها لن�ضاط املرخ�ص له .

املــادة ) 36 (

ت�سقط عن الع�سو ع�سوية اللجنة بقرار من اجلمعية العامة للمرخ�س له فـي احلالت الآتية :
1 - اإذا فقد اأحد ال�ضروط الواجب توفرها فـي ع�ضوية اللجنة املن�ضو�ص عليها فـي املادة )22( 

من هذه الالئحة .

2 - اإذا مت ت�سنيفه م�سرفـيا .
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3 - اإذا تخلف عن ح�سور )75%( خم�ســة و�سبعـــني باملائـــة اأو اأكثـــر من اجتماعـــات اللجنـــة 
فـي ال�سنة دون عذر مقبول .

4 - اإذا اأخل باأي من اللتزامات املفرو�سة عليه مبقت�سى اأحكام هذه الالئحة .

ويجب على املرخ�ص له اإخطار البنك املركزي عن اإ�ضقاط ع�ضوية اأي من اأع�ضاء اللجنة 
مع بيان الأ�سباب والتدابري املتخذة حيال ذلك .

املــادة ) 37 (

يجوز للمرخ�س له ال�ستعانة بلجنة رقابة �سرعية خارجية بعد موافقة البنك املركزي .

املــادة ) 38 (

يجب على امل�سرف الأجنبي اأن ي�سمن التزام جلنة الرقابة ال�سرعية اخلا�سة به باملعايري 
والقواعد التي ي�سعها البنك املركزي .

 الف�ســل الرابــع

ح�ســاب االأعمــال اخلرييــة

املــادة ) 39 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س له اأن ين�سئ ح�سابا لالأعمال اخلريية يودع فـيه الأموال املتح�سلة 
لتاأخرهــم  العمالء  املفرو�سة على  الغرامات  اأو  الإ�سالمية  لل�سريعة  من م�سادر خمالفة 

فـي ال�سداد اأو غري ذلك ، ويخ�سع هذا احل�ساب لإ�سراف ورقابة اللجنة .
وتخ�س�س اأموال احل�ساب لالأغرا�س اخلريية والرعاية الجتماعية وفقا لل�سوابط التي 

يحددها املرخ�س له بعد موافقة اللجنة .
املــادة ) 40 (

ل يجوز ال�سرف من اأموال ح�ساب الأعمال اخلريية اإل بعد احل�سول على موافقة اللجنة .

املــادة ) 41 (

اأ�سخا�س يرتبطون ب�سكل  اأموال ح�ساب الأعمال اخلريية من قبل  يحظر ال�ستفادة من 
مبا�سر اأو غري مبا�سر باملرخ�س له ، ويدخل فـي تعداد هوؤلء الأ�سخا�س الأزواج والأقارب 
 ، لديه  التنفـيذيني  وامل�سوؤولني   ، له  املرخ�س  اإدارة  الأولى لأع�ساء جمل�س  الدرجة  حتى 

واأع�ساء اللجنة .
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املــادة ) 42 (

مع مراعاة حكم املادة )46( من هذه الالئحة ، يجب على املرخ�س له اإم�ساك دفاتر ح�سابية 
 ، اخلريية  الأعمال  ح�ساب  فـي  تتم  التي  املعامالت  جميع  فـيها  يقيد  منتظمة  و�سجالت 
 ، احل�ساب  اأموال  م�سادر  عن  املدققة  ال�سنوية  املالية  القوائم  فـي  الإف�ساح  عليه  ويجب 

واأوجه �سرفها .
املــادة ) 43 (

ال�سنة  املتاحة فـي ح�ساب الأعمال اخلريية فـي  ا�ستخدام الأموال  يجب على املرخ�س له 
املالية ذاتها التي قيدت فـيها هذه الأموال ، وا�ستثناء من ذلك يجوز ترحيل اأموال احل�ساب 
اإلى ال�سنة املالية التاليــة فــــي احلـــالت التـــي يقدرهـــا املرخـــ�س له ، �سريطـــة احل�ســـول 

على موافقة اللجنة .
املــادة ) 44 (

ي�ستمــــل  املركـــزي  البنك  اإلى  �سنويا  تف�سيليــــا  تقريـــرا  يرفع  اأن  له  املرخ�س  علـى  يجـــب 
علـــى مـــوارد وا�ستخدامـــات ح�ســـاب الأعمـــال اخلريية ، كما يلتزم مبوافاة البنك املركزي 

باأي بيانات اأو معلومات تتعلق باأن�سطة احل�ساب ، متى طلب منه ذلك .

الف�ســل اخلامــ�س

املعايري املحا�سبية املالية والتدقيق اخلارجي واالإف�ساح

املــادة ) 45 (

يجب على املرخ�س له اتباع معايري املحا�سبة املالية )FAS( ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة 
واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( ، ويجوز له تطبيق معايري التقارير 
املالية الدولية ذات ال�سلة )IFRS( وذلك فـي احلالت التي ل توجد فـيها معايري للهيئة 
القوائم  اإ�سالمية توحيد  نافذة  بفتح  له  املرخ�س  التقليدي  امل�سرف  . وعلى  اإليها  امل�سار 

. )IFRS( املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية

املــادة ) 46 (

املحا�سبة  يتوافق مع معايري  دفاتر ح�سابية منتظمة مبا  اإم�ساك  له  املرخ�س  يجب على 
املالية امل�سار اإليها فـي املادة )45( من هذه الالئحة .
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املــادة ) 47 (

يجب على امل�سرف التقليدي املرخ�س له بفتح نافذة اإ�سالمية ، اأن يقوم بجمع البيانات 

املحا�سبية اخلا�سة بهذه النافذة وو�سعها فـي تقرير مايل تكميلي وفق معايري املحا�سبة 

املالية امل�سار اإليها فـي املادة )45( من هذه الالئحة ، ويرفق هذا التقرير بالتقرير ال�سنوي .

املــادة ) 48 (

املركـــزي  البـــنك  بني  العالقـــة  ب�ســــاأن  م/2004/3/49  رقــم ب  الالئحة  اأحكام  مراعاة  مع 

العماين واملدققني اخلارجيني للم�سارف املرخ�سة ، يجب على املدقق اخلارجي للمرخ�س 

له اللتزام مبا ياأتي :

1 - تدقيق ح�سابات املرخ�س له وفقا ملعايري التدقيق للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

 ، )AAOIFI( ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

واملعايري الدوليـــة للتدقيـــق ومراقبة اجلودة ال�سادرة عن جمل�س املعايري الدولية 

. )IAASB( للتدقيق ومراقبة اجلودة

2 - التحقق من اللتزام مبتطلبات الإف�ساح وفقا ملا يحدده البنك املركزي .

3 - رفـــع تقريـــر عــن احل�سابــات املدققــة اإلــى البنـــك املركــزي وفـــقا للمتطلـــبات التي 

 ،  )AAOIFI( الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  تفر�سها 

على اأن ي�ستمل ب�سفة خا�سة على ما ياأتي :

 اأ - املركز املايل للمرخ�س له .

ب - تدقيق القوائم املالية ال�سنوية للمرخ�س له وفقا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة 

. )AAOIFI( عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

ج - التحقق من التزام املرخ�س له باأحكام ولوائح ومعايري الرقابة الحرتازية 

التي ي�سدرها البنك املركزي .

د - التحقق من التزام املرخ�س له بال�سوابط ال�سرعية ال�سادرة عن اللجنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1322(

 ، التقرير  املعلومـــات والبيانـــات املطلوبــــة لإعداد  مـــا يفـيـــد احل�ســـول علـــى  هـ - 

وم�سدرها .

و - ما يفـيد تنفـيذ اأي  اإجراءات تعترب �سرورية من قبل هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( ، والبنك املركزي .

املــادة ) 49 (

يجب على املدقق اخلارجي رفع تقرير " الفح�س ال�سرعي " لأنظمة و�سوابط املرخ�س له 

فـيما يتعلق باللتزام ال�سرعي اإلى املراجع ال�سرعي الداخلي ، الذي يقوم باإحالته اإلى اللجنة .

املــادة ) 50 (

يجب على املرخ�س له اللتزام مبتطلبات الإف�ساح الآتية :

1 - مــــدى توافـــق اأن�سطــته واخلدمات املقدمة منه مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ، 

وال�سوابط واملعايري ذات ال�سلة .

2 - اأي احتياطيات يتم خ�سمها ، والغر�س من هذه الحتياطيات واجلهة التي �ستعود 

اإليها فـي حالة توقف الأن�سطة التي مت خ�سم الحتياطيات من اأجلها .

3 - الن�سبة املئوية حلجم الأموال العائدة من ممار�سة الأعمال امل�سرفـية الإ�سالمية 

من خالل النافذة الإ�سالمية باملقارنة مع الأموال العائدة من ممار�سة الأعمال 

امل�سرفـية التقليدية .

4 - حدوث اختالط اأموال النافذة الإ�ضالمية باأموال امل�ضرف التقليدي املرخ�ص له 

مبمار�سة الأعمال امل�سرفـية من خالل هذه النافذة .

5 - ن�سر التقرير املايل التكميلي امل�سار اإليه فـي املادة )47( من هذه الالئحة .

 ، الإ�ضالمية  النافذة  وا�ضتثمارها من خالل  التي مت حت�ضيلها  الأموال  - م�ضادر   6

واأوجه �سرفها ، وكذلك م�سادر الأموال التي ا�ستخدمت لتغطية اأي عجز .

7 - اأي التزامات اأخرى يحددها البنك املركزي .
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG 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

105665 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ õcôe

 IQÉéà∏d á«fÉª©dG Qõ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , hÉæ°S 418 : Ü.Q 338 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 248 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   1 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉeôHƒ°ùdG , ádÉ≤ÑdG äÓfi

 
 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG á«gGõdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. êGôHC’Gh Qƒ°ù÷G πãe É¡FGõLCGh á«FÉ°ûfE’Gh á«fó©ŸG äÉéàæŸG ™æ°U
 

 Ω.Ω.¢T »°Sóæ¡dG å∏ãŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 447 : Ü.Q 322 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   2 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

á«ŸÉ©dG õeGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1038 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

á«ŸÉ©dG õeGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1038 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   3 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á«dÉãŸG §≤°ùe êGƒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 15 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG áYóÑdG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , ájGóÑdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   4 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128184 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. ¢VGƒMC’Gh ∞ëàdGh π°SÉ¨ŸGh ïHÉ£ŸG πãe ΩÉNôdG äÉéàæe ™æ°Uh ΩÉNôdG ô°ûfh ™£b

á∏eÉµàŸG »YGóÑdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d »`aGƒ©dG í«°S º‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ájóH áj’h , ÜÎæŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   5 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ‹õæŸG çÉKCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G QÉë°U OôeR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe  á¶aÉfi ,  ìô£e áj’h  ,  …hQ  326  :  Ü.Q  119  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæH OGƒe ÒL , ¢ùÑL , ¢†«HCG âæª°SCG , …OÉeQ âæª°SCG ™«H

Ω.Ω.¢T IQƒ£àŸG IóFGôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , §«NÉî°ûdG 132 : Ü.Q 1359 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   6 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¬```eRGƒdh ‹B’G Ö```°SÉ◊Gh ,  É```¡eRGƒdh ∞```JGƒ¡∏d á```°ü°üîàŸG äÓ````ëŸÉH á```FõéàdÉH ™«ÑdG

. ácô°û∏d …QGOE’G ÖàµŸGh OGÒà°S’Gh ôjó°üàdGh É¡YGƒfCG πµH äÉ«fhÎµdE’Gh

 IQÉéà∏d »°ûÑæÿG »∏Y ∫Óg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe IQÉŒ

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ≈æŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi  , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   7 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129909 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , AÓ¡H áj’h 612 :  Ü.Q 125  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Üƒ°SÉë∏d á«aô£dG äGó©ŸGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

 »ÑgòdG IóŸG §«fi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   8 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. IQÉéædGh IOGó◊Gh Ωƒ«æŸC’G á°TQh

á∏eÉµàŸG »YGóÑdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130790 : 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≤ŸGh »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 á«æeÉ°†J - á«æWƒdG QGódG Ωƒ∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   9 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG  ™«H  ,  É¡YGƒfCÉH  á°ûªbC’Gh  äÉLƒ°ùæŸG  ™«H  ,  ájòMC’G  ™«H

. áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh

 A»°†ŸG QÉÑª¡dG ∫Óg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , QÉÑª¡dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G , ádÉ≤ÑdG äÓfi , ™jô°ùdG ¥ƒ°ùàdG äÓfi

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóFGôdG ¿É› ∫É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   10 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG í«∏°üJ

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG øeB’G ô°ù÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ∂«fÉµ«e ìÓ°UEG

 »YÉHôdG ™aó∏d ‹É©dG AGOC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG , 132 : Ü.Q 21 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S ,  §≤°ùe

2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   11 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (äÉ«dó«°üdG) á«f’ó«°üdG OGƒª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG áYóÑdG ´ƒHQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , ájGóÑdG 316 : Ü.Q 110 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhódG êÉàfEG

Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd IóFGôdG §°ShC’G ¥ô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h 112 : Ü.Q 3311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   12 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ‹B’G Ö°SÉ◊Gh äÉ¨∏dG º«∏©J ógÉ©e

 á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd ¿hõ«ªàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dGh , IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 AGó«ÑdG ôªb ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 111 : Ü.Q 2166 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   13 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ´GƒfCG ™«ªL π«°ùZh ¢ùHÓŸG »c

 
áãjó◊G ¿ƒµdG QGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 100 : Ü.Q 700 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

Ω.Ω.¢T á°†HÉ≤dG ¿ÉªàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 112 :  Ü.Q 488 :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   14 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T á°†HÉ≤dG ¿ÉªàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 112 :  Ü.Q 488 :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

Ω.Ω.¢T º«∏©àdG äÉeóÿ ó©°ùdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   15 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131763 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dGh ÊÉÑŸG ≥jƒ°ùJ äÉeóNh ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

Ω.Ω.¢T ájQÉ≤©dG ∫ƒ°UC’G â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

,  §``≤°ùe  á``¶aÉfi  ,  ìô``£e  á``j’h  114  :  Ü.Q  612  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿É`ªY á``æ£∏°S 

2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d …ôWÉÿG ¬`∏dGóÑY øªMôdGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h , è«∏ØdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   16 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á∏¡°ùdG á£ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 321 : Ü.Q 118 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ájòMC’G

Ω.Ω.¢T ≥jƒ°ùà∏d É¡ŸG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   17 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 . QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh

 Iõ«ªàŸG áª«eCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW IOÉ«Y

 IQÉéà∏d ájOÉÑdG ∫Éª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h 312 : Ü.Q 36 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   18 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U , äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 á∏eÉ°ûdG §°ShC’G ¥ô°ûdG áHÉë°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 »°SÉeƒ∏HódG øcôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi  512 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   19 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d óæ¡e êGôHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG

IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG á©ªL ¿Éà«eEG øH ∫ƒµ°ûc á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   20 12/11/19   9:47 AM
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› »`a ºYódG äÉeóN

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ìÉéædG RƒeQ : 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
2019/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. Iô£ÿG á«YÉæ°üdG äÉØ∏îŸG øe ¢ü∏îàdG

 äÉjhÉª«chÎÑdG äÉeóÿ óéædG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¥óæa

 IQÉéà∏d óªfi ∫ÓW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 398 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ë°üdG OGƒŸGh AÉæÑdG OGƒe

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d âHÉãdG QƒædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »Ñ©µdG óªfi øH ó«©°S øH ∫ÓW : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
   , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h 325 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG IQÉŒ

Ω.Ω.¢T πeÉµàŸG »ÑgòdG ô°ü≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á≤£æŸG QGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi  ,  iƒd  áj’h  ,  312  :  Ü.Q  63  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. QÉîÑdÉH ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 ∫ÉªYCÓd …ó«©°ùdG ô°üf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 111 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132370 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fó©ŸG √É«ŸGh ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Ö°SÉÑ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 149 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

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

 ,  á``«∏NGódG  á```¶aÉfi  ,  AÓ```¡H  á```j’h  617  :  Ü.Q  237  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S 
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JGô°†ëà°ùeh á«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H

 á«ŸÉ©dG §≤°ùe AÉMÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 130 : Ü.Q 1213 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Qƒ£©dGh ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 äÉ«æeC’G ´hQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ΩOCG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¢ù«fCGh ≈°†Jôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 117 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. º¡FÉæHCG á©HÉàŸ áÑ∏£dG QƒeCG AÉ«dhCGh ¢SQGóª∏d ≥«Ñ£J

 äÉ«›È∏d óéHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 121 : Ü.Q 147 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ájòMC’Gh Qƒ£©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 ∫ÉªYCÓd á«°UGô◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

Ω.Ω.¢T áª°UÉ©dG ±Îfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG  130 : Ü.Q 799 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. (±É÷G π«°ù¨dG) QÉîÑdÉH ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd AGƒ°VC’G áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d á«dÉ©dG áª¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi  , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ , áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Échh ÖJÉµe

 ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ⁄É©dG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«bô°ûdG Ohó°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 611 : Ü.Q 359 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 Iõ¡LC’Gh äGhOC’Gh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh á«f’ó«°üdG OGƒŸG ™«H

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

Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG äÉeóî∏d ¥OÉ°üdG ≥jô£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 187 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d IOÉjôdG QGô°SCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S  , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG áj’h , ádÉØ°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T ‹É©ŸG á∏©°T ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132607 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
 

Ω.Ω.¢T ¿ƒaÎëŸG IƒNC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  ÒÑµdG  …OGƒdG  131 : Ü.Q 291 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d »°Sóæ¡dG ó©ÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ∂«fÉµ«eh AÉHô¡ch ¿Gõ«e ìÓ°UEGh äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG

 IQÉéà∏d »∏éæÑdG óªMCG øH ódÉN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 121 : Ü.Q 125 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«æeÉ°†J - ΩGóæY π«°UCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi  , »Ñ«°†ŸG áj’h , Újô¨dG 112: Ü.Q 3327 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132685 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW äGÈàfl

Ω.Ω.¢T äGÈàîª∏d è«∏ÿG hÒK : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , â«°SQGO 114 : Ü.Q 1357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S                                    
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ≥°ùjódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 133  :  Ü.Q 1330 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````````æ©dG
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d áª°UÉ©dG áØ– : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  ,  §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 144 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 IQÉéà∏d ≈æÁ õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe  á¶aÉfi  ,  ìô£e  áj’h  ,  …hQ  131  :  Ü.Q  16  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132858 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Iƒ¡≤dG ™«H

 á≤dCÉàŸG ÅWÉ°ûdG ∫ÉeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , §≤°ùe á¶aÉfi ,  Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 2401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama75.indd   36 12/11/19   9:47 AM

-76-



(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«£ØædG äÉéàæŸG ™«H

Ω.Ω.¢T …Oƒbh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §`≤°ùe  á`¶aÉfi ,  ô``°TƒH  á```j’h  ,  Ó`Z  136  :  Ü.Q  13  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿É`ªY á``æ£∏°S
2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«YÉªàL’G äÉeóÿG

 á«ØbƒdG ójR øH ôHÉL ΩÉeE’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h  , ÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T äGQÉªãà°S’G IQGOE’ ¢ShOôØdG ø°üZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q , 515: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
        ( ¿ƒfÉ≤dG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q  , 686 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125240 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. á«ë°üdGh á«Ñ£dGh á«FGhódG äGô°†ëà°ùŸG

óàª«d õjójQ QƒàcO äGÈàfl : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , É‚Ó«J , 034 500 - OÉHCG Qó«M , GQÉ‚ÉH ∫ÓJ , 3 ºbQ ´QÉ°T 8-2-337 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG

2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ºgDhÉcô°Th õfƒàfO : π``````````«cƒdG º`````````°SG

112 : Ü.Q 3552 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 , (¬```°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É``¡«`a Ωƒ``≤j ºYÉ``£e) ºYÉ``£ŸG , ºYÉ``£ŸG , Éjô``à«`aÉµdG , »gÉ```≤ŸG
 äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG , (á«JGòdG áeóÿG) ¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG É¡«`a Ωƒ≤j ºYÉ£e

. áØ«`ØÿG

 »eÉ°ûdG â«ÑdG ≈¡≤eh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG 80587 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

132042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 π«ªŒh êÓ©dh ájÉæ©d äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
 êÓ```©dh  á````jÉæ©d  äGô````°†ëà°ùe  ,  ô```©°ûdG  π```«ªŒh  êÓ``©dh  ájÉæ©d  äGô°†ëà°ùe  ,  ó∏÷G

. º°ù÷G π«ªŒh

»æÑeƒc πÑeÉL ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 45203 ƒjÉg hCG , »JÉ«°ùæ«°S , GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH GP : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 Aƒ°†dG , áeÓ°ùdG í«HÉ°üe , á«FÉHô¡µdG í«HÉ°üŸG , á«FÉHô¡c í«HÉ°üe , IQÉfEG äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG
 øYh …ô°ûH º°ùL OƒLh øY QÉ©°ûà°S’G ≥jôW øY É¡£«°ûæJ ºàj »àdG á«FÉHô¡µdG IAÉ°VE’Gh
 ΩGóîà°SÓd  á«FÉHô¡c  ìhGôe  ,  (AGƒ¡dG  ∞««µJ)  ìhGôe  ,  á£«ëŸG  ≥WÉæŸG  ´ƒ£°S  ≥jôW

. (AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG øe AGõLCG) ìhGôe , »°üî°ûdG

 ø°ûjQƒHQƒc ∂«fƒ°SÉfÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , 5801 - 571 ÉcÉ°ShCG , »°T - ÉehOÉc , ÉehOÉc GRGhCG , 1006 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/8 : 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

132091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉª««≤J IQGOEG øe OGôaC’G øµÁ ÖjƒdG ≈dEG óæà°ùj πjõæà∏d πHÉb ÒZ »∏YÉØJ èeÉfôH Ò`aƒJ
 Qƒ£àdG  ójó– »`a ¿hóYÉ°ùj øjòdG  øjôNB’G  Úeóîà°ùŸG  øe äÉ¶MÓŸG »≤∏Jh äGQÉ¡ŸG
 ΩGóîà°S’ÉH õ«ªàj Öjh ™bƒe Ò`aƒJ , OôØdG iód á«æ¡ŸG ∞©°†dGh Iƒ≤dG •É≤fh »`Ø«XƒdG
 äGQÉÑàNGh äÉª««≤àdG IQGOEG »`a ¬eGóîà°S’ âfÎfE’G ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈ∏d âbDƒŸG
 ¢Vô©j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ , É¡©ÑàJh AGOC’G äÉfÉ«H ™«ªŒ øY Ó°†a , äGQÉ¡ŸG
 ájô°ûÑdG OQGƒŸG ∫É› »`a âfÎfE’G ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGÈ∏d âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G
 (saas) áeóîc äÉ«›ÈdG äÉeóN , Ú`ØXƒŸG ôjƒ£J »`a É¡eGóîà°S’ Ú`ØXƒŸG IQGOEGh
 ójóëàd  á°ù°SDƒŸGh  ≥jôØdGh  OôØdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  äGQÉ¡ŸG  º««≤àd  èeGôH  ≈∏Y  …ƒà–  »àdG
 ò«`ØæJ , á«ŸÉ©dG äÉÄ«ÑdG »`a IOÉ«≤dGh πª©∏d á«æ¡ŸG ∞©°†dGh Iƒ≤dG •É≤fh »`Ø«XƒdG Qƒ£àdG
 , á«eƒµ◊Gh ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒª∏d »∏NGódG ÖjQóàdG …ôjóe ôjƒ£Jh ÖjQóàd á«ª«∏©J èeGôH
 ∫É› »`a ÖjQóà∏d âfÎfE’G ÈY π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉ≤«Ñ£J Ò`aƒJ
 âfÎfE’G ÈY π«ªëà∏d á∏HÉb ÒZ ôJƒ«Ñªc èeGôH äÉ≤«Ñ£J Ò`aƒJ , ájô°ûÑdG OQGƒŸG áÑgƒe

. ájô°ûÑdG OQGƒŸG ÖgGƒe IQGOE’
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d , óf’ôjEG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG äQGƒ«à°S ô°ùæÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ófG 2 , »°S ∑ƒ∏H , äQƒc ôcÉàjh , 28/29 »c õfƒ°S ôLhQ ¿ƒL Ò°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óf’ôjEG , 529 ƒ«∏HO 2…O , ø∏HO ,Qƒ∏a
2019/10/9 : 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

132092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. É¡H á°UÉÿG ™£≤dGh äÉÑcôŸG

 (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjG , »°T - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/9 : 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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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 »`a  ∂dòch ,  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdGh  Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG  »`a  ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG
 ,  èdÉ©ŸG  ÒZ  ∂«à°SÓÑdG  ,  Iõ¡éŸG  ÒZ  á«YÉæ£°U’G  äÉéæJGôdG  ,  áLGô◊Gh  áæà°ùÑdGh  áYGQõdG
 áZÉHód  OGƒe ,  ΩÉ◊  äGOGó©à°S’Gh  CGóg ,  ≥FGô◊G  øe ájÉbƒdGh  ≥FGô◊G  AÉØWEG  äÉÑ«côJ
 ƒ°û◊G øe ÉgÒ``Zh ¿ƒ`é©e , áYÉ```æ°üdG »`a ΩGó``îà°SÓd á`≤°U’ OGƒe , Oƒ∏÷Gh Oƒ∏÷G
 áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd á«Lƒdƒ«ÑdG äGô°†ëà°ùŸG , Ióª°SC’G , OÉª°ùdG , OÉª°ùdG , ≥`°üdh
 AÓch , á≤°UÓdG OGƒª∏d äÉaÉ°VEG , •ÓÑ∏d á≤°U’ OGƒe , äÉ«°VQC’G á«£ZC’ á≤°U’ OGƒe , Ωƒ∏©dGh
 ¢ü÷G ™e §«∏N , AÉæÑdGh áfÉ°Sôî∏d §HGÎdG AÓch , AÉæÑdG »`a É¡eGóîà°S’ §HGÎdG
 »`a ΩGóîà°SÓd äGôª«dƒÑdG , áªFÉ≤dG äÉéàæŸG âæª°S’G πjó©J ôª«dƒÑdG , ¿hÉ¡dG ™aGóeh
 »FÉ«ª«µdG  ºàÿG ¢ü÷G ,  ƒ°û◊G  OGƒŸ  äÉaÉ°VEG  ,  á«àæª°SC’G  Ö«cGÎdGh  âæª°SC’G  Ò°†–
 Üô°ùàdG äÉ©fÉe , í£°SC’G ≥∏¨d Üô°ùàdG äÉ©fÉe , ó««°ûàdGh AÉæÑdG äÉYÉæ°U »`a ΩGóîà°SÓd
 ,  ∂«eGÒ°ùdG  AÓ£d á≤°U’ OGƒe ,  áYÉæ°üdG  »`a  ΩGóîà°SÓd Üô°ùà∏d  á©fÉe  ÚLÉ©e ,  •ÓÑ∏d
 »`a  ΩGóîà°SÓd  á«YÉæ°U  á≤°U’  OGƒe  ,  í£°ùdG  äGAÓWh  äÉfÉgó∏d  á«FÉ«ª«c  äÉaÉ°VEG
 »`a ΩGóîà°SÓd á`«bGh AÓ``£dG ,  ôª«dƒÑdG AÓ``£dG ,  πFÉ``°ùdG AÓ```£dG ,  º``àÿGh AÓ``£dG
 OGƒŸG  ¢TQ  ,  âæª°SC’Gh  ΩÉàNC’G  ìÓ°UE’  ƒ°û◊Gh  á≤°UÓdG  OGƒŸG  øjƒµJ  ,  AÉæÑdG  áYÉæ°U
 hCG »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ¢ù«d) á«ë£°S á≤°U’ OGƒe , á≤°UÓdG OGƒŸG ádGRE’ äÉÑjòŸG á≤°UÓdG
 AGƒ¡dG »`a ΩGóîà°SÓd äÉÑjòŸG äÉfÉgódG äÉÑjòe , áã∏dG äÉÑjòŸG , (á«dõæŸG hCG á«°SÉWô≤dG
 á≤°U’ , á≤°U’ OGƒe , á«YÉæ°üdG ¢VGôZCÓd á≤°UÓdG OGƒŸG , »°ùcƒÑj’G äÉéæJGQ , …ƒ÷G

. ôª«dƒÑdG ∫ƒ∏M , ∫É°üJ’G á≤°UÓdG OGƒŸG , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd

óàª«d , õjÎ°SófG ôHQ ƒeƒà«eƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »°T  -  »Hƒc ,  ƒ«c  -  ƒ«°ûJ  ,  ƒ°ûJ  -  ÉeÉgƒæ«cGh  ,  Ωƒ°ûJ  -  6-3,9  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG , ƒZƒ«g

2019/10/9 : 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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132128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. É¡H á°UÉÿG ™£≤dG h äÉÑcôŸG

 (ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjG , »°T - ÉJƒjƒJ ,ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

132339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 »gh , π°UÉØŸG Ω’B’ (äÉeÓgh ¢UGôbCGh ä’ƒ°ùÑc πµ°T »`a) á«©«Ñ£dG á«FGò¨dG äÓªµŸG
 §ÑJôŸG  ´ƒµdG  ⁄CG  ,  QÉJhC’G  ÜÉ¡àdÉH  á£ÑJôŸG  ∞àµdG  Ω’BG  ,  QÉJhC’G  ∫ÓàYG ,  QÉJhC’G  ÜÉ¡àdG
 á£ÑJôŸG  Ωó≤dG  Ω’BG  ,  π«NCG  QÉJhC’G  ÜÉ¡àdÉH  §ÑJôŸG  πMÉµdGh  ¥É°ùdG  ⁄CG  ,  QÉJhC’G  ÜÉ¡àdÉH

. 5 áÄØdG »`a , á«°üªNC’G áaÉØ∏dG ÜÉ¡àdG
 

 »àd .»L .¬jG ∫Gô°ûJÉf ÉàfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 2…Gh 4»L , Góæc , ∂Hƒ«c , QÉ°ShôH , »°S QhhO , óØ∏H »JÉe 3000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Góæc , 4»H

2019/10/20 : 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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132340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ƒÑeÉ°T , Ò¡£àdG äÉÁôc , Qƒ£©dG , Ö«∏◊G ∫ƒ°ùZ äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 øe á«bGƒdG äGô°†ëà°ùŸG , ô©°û∏d Iô£©ŸG äƒjõdG á©«ÑW »`a ô©°ûdG ôgƒL , ô©°ûdG π°ùZ
 , π«ªéàdG ¢VGôZC’ (∂°SÉe) á©æbCG  áYƒª› , ôaÉXC’G AÓW πjõe , ôaÉXC’G AÓW , ¢ùª°ûdG
 âjR , ΩÉªëà°S’G πL , ΩÉªëà°S’G ∫ƒ°ùZ , º°ù÷G äÉÑWôe , ∂«dóJ Ëôc , »∏«ªŒ ¿ƒHÉ°U
 ¥ƒë°ùe ,  ¢û«fQƒdG  ádGREG  äGOGó©à°S’G ,  º«∏≤à∏d Éæ«ŸG  ,  á«∏«ªŒ ájò¨e äÉÁôc ,  ∂«dóàdG
 , ó∏÷G Ò¡£J IƒZQ , º°ù÷G äÉÁôc , ô©°ûdG ∫ƒ°ùZ , ô£©e ¥ƒë°ùe , ΩÉªëà°SÓd π«ªŒ
 ÚLÉ©e , ÚLÉ©e , √ÉØ°ûdG ôªMCG , Ú©dG ∫ÓX , º°ù÷G ô¡£e , ó∏÷G Ò¡£J äGô°†ëà°ùe
 â°ù«d  ºØdG  ∫ƒ°ùZ  ,  ¿Éæ°SC’G  ™≤H  ¢†««ÑJ  ,  ¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  ¢Vô¨d  ΩÓbCG  ,  ¿Éæ°SC’G
 , »FGhódG ÒZ ¿Éæ°SC’G á°†ª°†e ∫ƒ°ùZ , »∏«ªéàdG ¿Éæ°SC’G ¢†«Ñe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd

. π«°ù¨dG ΩGóîà°S’ è«°ùædG ≥FÉbQ , π«°ù¨dG äÉØ¶æe , ¥ÉÑWC’G π°ùZ äÉØ¶æe

 óàª«d Òc å∏«g ófCG ódƒg ¢ShÉg »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc , ∫ƒ«°S , ƒZ ƒæ¨fƒL , hQ ¿Éfƒª«°S , 85 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/20 : 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

132524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,  ∞JÉ¡dG  äGó©e  äÉfGõN  ,  á«`ØJÉg  äÉª°ù≤e  ,  á«`ØJÉg  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  ájƒ«∏N  ∞JGƒg
 í«JÉØŸG äÉMƒd , ∞JÉ¡dG Iõ¡LC’ äÓMôŸGh πjóÑàdG í«JÉØeh ∞JÉ¡dG Iõ¡LCG äÉÑàY ∞≤J
 ábÉ£dG  äGOhõe  ,  ∞JÉ¡dG  äÓÑ≤à°ùe  ,  äÉfÉfôdG  ,  äƒ°üdG  äGÈµe  ,  í«JÉØŸG  äÉMƒdh
 äÉjQÉ```£ÑdG øë°T Iõ¡LCGh äÉjQÉ```£ÑdG …CG , ∫ƒ```ªëŸG ∞JÉ``¡dG äÉ≤ë∏e , ∞JÉ```¡dG áª¶fC’
 ,  ¿PC’G äÉYÉª°S ,  ∞JGƒ¡∏d áØ∏ZCGh áØ∏ZCG  ,  ∂HÉ°ûe ,  Ωƒ°SQ ,  ä’ƒfi , ábÉ£dG äGOGóeEGh
 ΩGóîà°SÓd  ájhó«dG  ÒZ  ∞JGƒ¡dG  º≤WCG  ,  äÉfƒahôµ«ŸG  ,  äÓÑ≤à°ùŸG  ,  ¢SCGôdG  äÉYÉª°S
 , …ƒ∏ÿG ∞JÉ¡∏d ádhÉ£dG πeGƒM , ∞JÉ¡dG πeGƒM , äÉ«FGƒ¡dG , äÓHÉµdG , äGQÉ«°ùdG »`a
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 í«HÉ°üeh í«HÉ°üŸG á«KÓK πeGƒM , GPS äÓÑ≤à°ùe , ájƒ∏ÿG ∞JGƒ¡∏d ádhÉ£dG πeGƒM
 äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh IôcGòdG äÉbÉ£Hh á«ªbôdG ΩÓbC’Gh í«JÉØŸG áMƒdh äGÒeÉµ∏d ¢TÓa
 ä’ÉMh  äƒ```°üdG  ä’ƒfih  ƒjOGôdG  ∫É````°SQEG  Iõ¡LCGh  äƒ```°üdG  äGÈµeh  ΩOƒŸG  äÉbÉ``£Hh
 §FGôÿGh  á```«ªbôdG  §FGôÿGh  ádƒªëŸG  ∞JGƒ````¡dG  äGÒeÉch  ádƒªëŸG  ∞JGƒ```¡dG  πªM
 »`a  É¡eGóîà°S’  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ƒjOGQh  á«ªbôdG  ≈≤«°SƒŸG  äÓ¨°ûe  ¢Vô©J  á«ªbôdG
 π≤æd á«Jƒ°üdG ä’É°üJÓd ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdG ∫ÉÑ≤à°SGh πjƒ– ∫É°SQE’G
 ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádƒªëŸG ä’É°üJ’G Iõ¡LCG ÚH ƒjó«`ØdGh πFÉ°SôdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdG
 Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG ¢VôYh º«¶æJh º«¶æJh øjõîJh ™ª÷ ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh
 ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á∏≤æàŸG ä’É°üJ’G Iõ¡LCG ≈∏Y ƒjó«`ØdGh πFÉ°SôdGh
 øjôNBG Úeóîà°ùe ™e äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûe øe ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG »eóîà°ùe øµ“ »àdG
 èeGôH ,  ä’É°üJ’G Iõ¡LCG  ™e É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG  ÜÉ©dCG  èeGôH ,  ádƒªëŸG ∞JGƒ¡∏d
 , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ™e ÜÉ©dC’G Ö©d øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG èeGÈdGh ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCG
 âbh »`a ∫ƒ°UƒdG øe ∫É°üJ’G Iõ¡LCG »eóîà°ùe øµ“ »àdG èeGÈdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°Th áµÑ°ûdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb øe äÉeóN âfÎfE’G ÈY óMGh
 ¢UGô```bCG  ÇQÉbh DVD  ¢UGô```bCG  ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ````¡∏d ôJƒ«ÑªµdG  π````«¨°ûJ  è```eGôH á«ŸÉ©dG
 …ô°üÑdGh »FÉªæ«°ùdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh í°ùŸGh ájôëÑdGh á«ª∏©dG (CDROMs)
 Iõ¡LCG , º«∏©àdGh IÉ«◊G PÉ≤fEG äGhOCGh Iõ¡LCGh , (±Gô°TE’G) ≥≤ëàdGh äGQÉ°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdGh
 AÉHô¡µdG  Iõ¡LCG  »`a  ºµëàdG  hCG  º«¶æJ  hCG  ™«ªŒ  hCG  πjƒ–  hCG  πjóÑJ  hCG  AGôLE’  äGhOCGh
 ä’BG  ,  á«dBG  π«é°ùJ  ä’BG  hCG  ,  Qƒ°üdG  hCG  äƒ°üdG  äÓbÉf  êÉàfEG  IOÉYEG  hCG  π≤f  hCG  π«é°ùàd
 ,  á«fó©ŸG  Oƒ≤ædG  ™£≤H  πª©J  »àdG  Iõ¡LCÓd  Oƒ≤ædG  π«é°ùJ  ä’BGh  á«µ«JÉeƒJhC’G  ™«ÑdG
.  ≥FGô◊G  AÉØWEG  Iõ¡LCGh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  õ«¡éàdG  äGó©e  äÉfÉ«Hh  ,  ÜÉ°ù◊G  ä’BGh

 
 ¢SG ¬jG ¢SG 1881 »JhÒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 , ∫ÉjhQ hQ 24 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZh OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh , ó∏÷G øe Ió∏≤ŸGh Oƒ∏÷G
 ,  •É«°ùdG  »°ûŸG  »°ü©dG  äÓ¶ŸGh  äÓ¶ŸG  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤Mh  Oƒ∏÷G  ´hòL  ,  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L
 ,  ÖFÉ≤M  ,  ô¡¶dG  ÖFÉ≤M  ,  ∫ÉLô∏d  ájó∏÷G  ó«dG  ÖFÉ≤M  AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  êhô°ùdGh  Òî°ùJ
 , ôØ°S ÖFÉ≤M , äGRÉØb , í«JÉØe π°SÓ°S , áeõMCG , ßaÉfi , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , º°ù÷G ÖFÉ≤M

. äÓ¶ŸGh π«ªŒ ÖFÉ≤M , IóeÉL ôØ°S ÖFÉ≤M

 ¢SG ¬jG ¢SG 1881 »JhÒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 , ∫ÉjhQ hQ 24 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

132567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’Gh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG

 OQRÉÑb  ÒeC’G  óÑY  óªfi áØ«`ØÿG  ä’ƒcCÉª∏d  ¬«`aÉc  RhO  ácô°T  : º``````````````````````````````````°SÉH
Ω.Ω.P ¬FÉcô°Th

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , âjƒµdG áæjóe , ÒÑµdG ∑QÉÑe ´QÉ°T , Ëôe êôH , »°VQC’G QhódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

âjƒµdG
2019/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132717 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. áJ’ƒcƒ°ûdG , äÉjƒ∏◊G , hÉcÉµdG , Iƒ¡≤dG

 äÉæé©ŸG h äÉjƒ∏ë∏d ¢Sƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 16 ∫õæe 4 ´QÉ°T , 4 á©£b , áÑWôb : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

133001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. (õ«¡éàdG) â«ÑãàdG äÉeóN , áfÉ«°Uh ìÓ°UEG äÉeóN

.(GÎ°ùcG) äÉ«fhÎµdEÓd IóëàŸG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 31952 , ÈÿG , 76688 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/17 : 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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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äGhGô``°†ÿGh ¬cGƒ```ØdG , Ωƒ```ë∏dG á```°UÓN , ó```«°üdG Qƒ```«Wh ø```LGhódGh ∑É```ª°SC’Gh Ωƒ```ë∏dG
 Ö«∏◊Gh  ¢†«ÑdGh  äƒÑeƒµdGh  ≈HôŸGh  ΩÓ¡dG  ,  áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh IóªéŸGh áXƒØëŸG

. ¿ƒgódGh πcCÓd á◊É°üdG äƒjõdGh ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh

 ì.Ω.Ω ≠æjójôJ ∫GÔL …QhódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , äQƒHôjG ∫ƒæ°TÉfÎfG ábQÉ°T ¿hR …ôa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/10 : 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

131415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 äÉcô```ëŸGh É¡FGõLCG ø```ª°†àJ ’ , ájô```ÑdG äÉÑcô``ª∏d á«FÉHô``¡µdG ÒZ á``«°ù«FôdG äÉcô```ëŸG
 ¿GQhódG IóªYCGh QhÉëŸG , ájÈdG äÉÑcôŸG IóªYC’ á«µ«fÉµ«ŸG ô°UÉæ©dGh ájÈdG äÉÑcôª∏d
 äÓ°Uhh (ájÈdG  äÉÑcôª∏d  ä’BG  ô°UÉæY) πeÉëŸGh  (ájÈdG  äÉÑcôª∏d  ä’B’G  ô°UÉæY)
 ¢ShÎdGh ábÉ£dG äÓ≤fh (ájÈdG äÉÑcôª∏d ä’BG ô°UÉæY) ¿GQhódG IóªYCG äÓ°Uƒe hCG
 (ájÈdG äÉÑcôª∏d ä’BG  ô°UÉæY) äÉeó°üdG  äÉ°üà‡h (ájÈdG äÉÑcôª∏d ä’BG  ô°UÉæY)
 (ájÈdG  äÉÑcôª∏d  ä’BG  ô°UÉæY)  íHÉµŸGh  (ájÈdG  äÉÑcôª∏d  ä’BG  ô°UÉæY)  ¢†HGƒædGh
 hCG  ÜhÉæàŸG  QÉ«àdG  äGP  äGQÉ«°ùdG  äÉcôëŸh  äGQÉ«°ù∏d  ¬«LƒàdG  äÓé©d  íHÉµŸG  óFÉ°Shh
 ,  É¡©£bh  äGQÉ«°ùdGh  É¡FGõLCG  ø```ª°†àJ  ’  ,  ájô```ÑdG  äÉ```Ñcôª∏d  ô°TÉÑŸG  QÉ«àdG  äÉcôfi
 OƒbƒdG ÉjÓN äÉÑcôeh É¡JÉÑ«côJh É¡©£bh á«FÉHô¡µdG äÉÑcôŸGh äÉeõ∏à°ùŸGh äÉÑ«cÎdGh
 á«JGP  äGQÉ«°ùdGh  É¡JÉÑ«côJh É¡©£bh áæ«é¡dG  á«FÉHô¡µdG  äÉÑcôŸGh  É¡JÉÑ«côJh É¡©£bh
 äÉHô©dGh ≥FÉ°ùdG IóYÉ°ùŸ äGQÉ«°ùdGh ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ,  áà“DƒŸG äGQÉ«°ùdG ,  ºµëàdG
 »°VÉjôdG  ΩGó``îà°S’G  äÉ```Ñcôeh  (äÉ```Ñcôe)  á≤∏¨ŸG  Iô```«`¨°üdG  äÉ````æ`MÉ°ûdGh  äÉ````æMÉ°ûdGh
 äÉæMÉ°ûdGh ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°Sh á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdGh á«¡«`aÎdG äÉÑcôŸGh á«dB’G äÓaÉ◊Gh
 Iõ¡LCG) AGƒ¡dG ¢SÉ«cCGh äÉÑcôŸG äGó°üeh äGQGô÷Gh á«cƒ°ûdG äÉ©aGôdG äÉæMÉ°Th IÒÑµdG

. äGQÉ«°ù∏d πMƒdG äÉ«bGhh (äGQÉ«°ù∏d áeÓ°S
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (óàª«d ƒc QƒJƒe ¿É°ù«f) É°ûjÉc »µæ«°TƒHÉc É°Thó«L ¿É°ù«f : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , øc - GhÉLÉfÉc ,»°T - ÉeÉgƒcƒj , ƒc - GhÉLÉfÉc , ƒ°ûJG QÉcÉJ 2 , ƒf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉHÉ«dG
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

131465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢ü«NÎd (ájQÉéàdG) IQGOE’G äÉeóN , ÖJÉµŸG ∫ÉªYCG , ∫ÉªYC’G §Ñ°V , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’G
 IóYÉ```°ùe , iô```NC’G äÉcô°û∏d äÉ```eóN hCG ™∏°S øY ¿Ó`````YE’Gh , øjôNBÓd äÉ```eóÿGh ™∏°ùdG
 ∞«XƒàdG ä’Éch πª©dG äGQÉ°ùØà°SG , øjôNBÓd πª©dG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a
 ÒZ ÚcÎ°ûª∏d ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG ,  ájQÉJôµ°S äÉeóN , á«ÑàµŸG  ä’B’Gh äGó©ŸG QÉéÄà°SG

. áYÉÑ£dG äÉeóN , ÚMÉàŸG

∂fG Îæ«°S ¢ùfõ«H ¢ùµ«Hƒ∏L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 8 …Éc 6 ¬jG 5 ¿G , ƒjQÉàfhG OQƒØJGÎ°S , çQƒf âjÎ°S ¿ƒL 56 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2019/9/15 : 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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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131466 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. 33 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG IÒÑdG GóY á«dƒëµdG äÉHhô°ûŸG

óàª«d õæ°U ófG âfGôL ΩÉ«∏jh : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 455 »H ¬jG ófÓJƒµ°S ôjÉ°ûØfÉH , ¿hÉàaO , ‹Òà°ùjO ¢Tó«`Øæ«∏L GP : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ¢ûJG …O

2019/9/15 : 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

132190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸG h ábƒë°ùŸG §«dÉîŸG , äGõcôŸG , ≈∏ëŸG ÜGô°T , á¡µæŸG √É«ŸGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG
 äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh √QGƒØdG á«fó©ŸG √É«ŸG , äÉHhô°ûŸG áYÉæ°U »`a áeóîà°ùŸG iôNC’G

. á¡cÉØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , ¿ƒª«∏dG äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ

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

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

2019/10/14 : 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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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 á```ØØéŸG  ájô``ëÑdG  ÜÉ°ûYC’G  ,  áXƒØëŸG  ôëÑdG  ÜÉ°ûYCG  ,  ôëÑdG  ÜÉ°ûYCG  õÑN øe äÉ```≤ÑW

. á©æ°üŸG ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉéàæe , ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉLôî°ùàe , πcCÓd á◊É°üdG

ø°TGQƒHQƒc „Gó«é∏«°T …ÉL »°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ∫ƒ«°S , ƒL - èæL ,hQ - ƒ¡‚hO , 330 Îæ«°S „Gó«é∏«°T …ÉL »°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc

2019/10/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

130615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 , á«M ÒZ øLGhO , áÑ∏©e Ωƒ◊ , áXƒØfi Ωƒ◊ , Ωƒë∏dGh ∂ª°ùdG øe Ió©ŸG áª©WC’G
. ≥é°ùdG

 ∂fEG , èjôØ«H ófCG Oƒa π¨«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ≠fƒZ ƒj …É¨fGQÉH , (OhQ 5 - »°S) ƒ«æaG .QBG ¬«L õ«¨jQOhQ .…EG 100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎe , 1604 »à«°S è«°SÉH

2019/8/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132836 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 IQOƒH  ,  √ÉØ°T  ™ª∏e  ,  √ÉØ°T  ôªMCG  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe ,  êÉ«µe ,  π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 äƒjR , º``°ù÷ÉH  ájÉ```æ©dG äGô```°†ëà°ùe , ∫É``ª÷ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , äÉÑWôe , êÉ``«µe ¢SÉ°SCGh
 äÉÁôch (ø°Tƒd ) ä’ƒ°ùZ , êÉ«µŸG ádGRE’ äÉéàæeh äGô°†ëà°ùe , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájô£Y
 èë°S ¥Qh , (IôØæ°S ) èë°S ¢TÉªb , á«∏«ªŒ á©æbCG , º°ù÷Gh øjó«dGh ¬Lƒ∏d (äÉª©æe) äÉØ£∏eh
 ∫ƒ°ùZ , π«ªéàdG äÉjÉ¨d ≥°UGƒd  , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd ≥°UGƒd , (IôØæ°S) èë°S OGƒe , (IôØæ°S)
 äGô°†ëà°ùe , Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U , Rƒ∏dG  âjR , π«ªéàdG ¢VGôZC’ Rƒ∏dG Ö«∏M , ábÓ◊G ó©H ÉŸ (ø°Tƒd)
 OÉ°†e  ¿ƒHÉ°U  ,  (Qƒ£Y)  ÈæY  ,  (á«YhCÓd  ¢†HÉb)  ¬Ñ°ûdG  ôéM  ,  π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  Gô``«`a  GƒdC’G
 , π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«YhCG äÉ°†HÉb , (   ájô£Y äƒjR) Qƒ£Y , (áæjR OGƒe) ¥ô©∏d äGOÉ°†e , ¥ô©∏d
 π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d  , ΩÉªëà°SG ìÓeCG , á«ÑW äÉjÉ¨d Ωóîà°ùŸG ±ÓîH º°ù∏H
 äÉjÉ¨d(¿GƒdCG  äÓjõe) ¿ƒ∏dG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  äƒªZÈdG  âjR  ,  ≈ë∏dG  ÆÉÑ°UCG  ,  ΩÉªëà°SÓd
 ,  áæjõdG  ¿ƒHÉ°U øe ™£b ,  ºØdG  áëFGQ ¢TÉ©fE’  áWô°TCG  ,  ºØdG  áëFGQ ¢TÉ©fE’ äGPGPQ ,  π«ªéàdG
 ,  áæjõdG  äÉjÉ¨d  ∞¶æe Ö«∏M ,  OÉÑµdG  ÜÉ°ûYCG  øe ájô£Y äƒjR ,  RQC’G  Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR
 á«dõæe äÉjÉ¨d ¿GƒdC’G ™«°üæàd äÉjhÉ«ª«c  , ¿GƒdC’G ádGREG äGô°†ëà°ùe , áæjõdG äÉjÉ¨d äÉfƒ∏e
 π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ∞«ëæàdG äÉjÉ¨d  π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ º≤WCG , (»ch π«°ùZ)
 äÉÁôc  ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’  »æ£b  ∫õZ  ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ø£b  OGƒYCG  ,  äÉfGƒ«ë∏d
 ,  á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGRE’  ¿ƒHÉ°U  ,  ¿Éæ°SC’G  ¢†««Ñàd  πL ,  Iô°ûÑdG  ¢†««Ñàd  äÉÁôc ,  á«∏«ªŒ
 ¿ƒHÉ°U  ,  ô©°ûdG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°T  äÓjõe ,  äÉfGƒ«ë∏d  hCG  ô°ûÑ∏d  á¡jôc  íFGhQ  äÓjõe
 á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGREG  äÉjÉ¨d  hCG  á«°üî°ûdG  á```ë°ü∏d  ¢ThódÉH  ΩÉªëà°S’G  äGô°†ëà°ùe  ,  ô¡£e
 äÉ°UÓN , (IôØæ°S ) èë°S ¥ƒë°ùe , É«fƒdƒµdG AÉe , á«∏«ªŒ ÆÉÑ°UCG , ±ÉL ƒÑeÉ°T , (áæjR OGƒe)
 , ÖLGƒ◊G π«ªŒ äGô°†ëà°ùe  , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , ájÒKCG äƒjR , ájô£Y äƒjR , ájÒKCG
 ¢TƒeQ , ¢TƒeôdG π«ªŒ äGô°†ëà°ùe  , IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd ≥°UGƒd , ÖLGƒ◊G ΩÓbCG
 ,  (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN ,   QƒgõdG  Qƒ£©d á«°SÉ°SCG  ô°UÉæY ,  IQÉ©à°ùe ôaÉXCG  ,  IQÉ©à°ùe
 äÉfƒ∏e ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’  á«ægO OGƒe ,  ¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  πL ,  ΩGóbC’G  ¥ô©àd  ¿ƒHÉ°U
 äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°û∏d  (…GÈ°S)  PGPQ  ô©°û∏d  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ùZ  ,  ô©°û∏d  ÆÉÑ°UCG  ,  ô©°û∏d
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 âjR , (ô£Y ) ¿ƒfƒjCG , QƒîH , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ÚLhQó«¡dG ó«°ùchÒH , ô©°ûdG ó«©Œ
 , π«ªŒ  º≤WCG , QƒîH OGƒYCG , (ÚdRÉa) π`«ªéàdG ¢VGôZC’ ΩÓg , π«`aÉL AÉ```e , Ú``ª°SÉ«dG
 ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ¿ƒ```ª«∏dG øe ájô```£Y äƒ````jR , ≈eGõÿG AÉ```e , ≈eGõ````ÿG âjR
 ,  êÉ``«µe äGô°†ëà°ùe , á```«∏«ªŒ (ø°Tƒd) ä’ƒ```°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉ```æe ,  π```«ªéàdG 
 , á«ÑW äÉjÉ¨d Ωóîà°ùŸG ±ÓîH (êÉ°ùe) ∂«dóJ πL , Iô```µ°ùe , êÉ«µŸG ádGREG  äGô°†ëà°ùe
 ´Éæ©f , (…ô£Y âjR) ´É``æ©ædG á````°UÓN , á```æjõdG äÉ```jÉ¨d ∞¶æe  Ö«∏M ,»```LÓY ¿ƒ```HÉ°U
 , ôaÉXCÓd á«æa ≥°UGƒd , ÜQGƒ°û∏d ™ª°T , (Qƒ```£©dG áYÉ```æ°üd ) ∂```°ùe , Qƒ```£©dG áYÉ```æ°üd
 äÓ£Ñe , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , ôaÉXCG AÓW , ôaÉXCG  ™ª∏e , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe
 äÉjÉ¨d  äƒjR  ,  íFGhôdGh  Qƒ£©∏d  äƒjR  ,  π«ªéàdG  äÉjÉ¨d  äƒjR  ,  ºFGódG  ô©°ûdG  ó«©Œ
 ,  ¿Éæ°SC’G  º≤WCG  äÉ©ª∏e ,  Qƒ£Y  ,  äGQƒ£Y ,  ÖLGƒ◊G  ΩÓbCG  ,  á«∏«ªŒ ΩÓbCG  ,  áæjõdG
 äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , OQƒdG âjR  , ±ÉØÿG ôéM , êÉ«µe ≥«MÉ°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ºgGôe
 ,  Iô°ûÑdG  ¢†««ÑJ  äÉÁôc ,    Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  π«ªŒ äGô°†ëà°ùe  ,  ábÓM ¿ƒHÉ°U  ,  ábÓM
 Iô°ûÑdG Òª°ùJ äGô°†ëà°ùe  , ¢ùª°ûdG á©°TCG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , ¿ƒHÉ°U ™£b , ¿ƒHÉ°U
 , (ájô£Y äƒjR) äÉæ«HôJ  , áæjõ∏d ∂dÉàdG ¥ƒë°ùe , (π«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ¢ùª°û∏d ¢Vô©àdÉH
 äGô°†ëà°ùe , ôaÉXCG  AÓW , π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«∏jƒ– Ωƒ°SQ , áæjõdG OGƒe , áæjõdG AÉe
 ádGREG  ™ª°T  ,ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°ûdG  ó«©Œ  äGô°†ëà°ùe  ,  AÓ£dG  ádGREG

  . ô©°ûdG
 

 (IQÉŒ h áYÉæ°U á«fÉ£jôH) óàª«d ΩCG »J …QƒÑ∏«J äƒdQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ΩCG »°S , ¢ùµ°ùjEG , »µjô∏«H , âæ°ùjôc ∑hôHOhh 4 , ¢ShÉg ƒ«`a ∂«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c …EG 012

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q , 3441 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1322) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. (Ö∏©ŸG hCG CÉÑ©ŸG) ∂ª°ùdG

 ∂fG , èjôØ«H ófG Oƒa π¨«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ≠fƒZƒj …É¨fGQÉH , (OhQ 5 - »°S) ƒæ«`aG .QBG ¬«L õ«¨jQOhQ …EG 100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎe , 1604 »à«°S è«°SÉH

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

132838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

. (Ö∏©ŸG hCG CÉÑ©ŸG) ∂ª°ùdG

∂fG , èjôØ«H ófG Oƒa π¨«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ≠fƒZƒj …É¨fGQÉH , (OhQ 5 - »°S) ƒæ«`aG .QBG ¬«L õ«¨jQOhQ …EG 100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎe , 1604 »à«°S è«°SÉH

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1322(

�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 : 78629
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/1/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1150 فـي 2016/6/12م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : حمالت وخمبز الإمارات �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : حمالت وخمبز الفار�ص الذهبي �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 78 ر.ب : 325 ، ولية لوى

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/11/13م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1020641
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/1/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/51 )جريدة الوايبو( فـي 2014/1/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : تروفـيت اآند هيل ليمتد
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ساريع اأر�ص الذهب احلديثة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 426 ر.ب : 114 ، ولية بو�سر

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/11/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/5م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1322(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 1020641

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 44

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/1/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2013/51 )جريدة الوايبو( فـي 2014/1/9م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : تروفـيت اآند هيل ليمتد

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ساريع اأر�ض الذهب احلديثة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 426 ر.ب : 114 , والية بو�سر

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/5م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 102349

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : �سركة مطعم ع�سري تامي 

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة العجمي وكرا�سى للأعمال �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 521 ر.ب : 100

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/12/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 109527

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة مطعم ع�سري تامي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة العجمي وكرا�سى لالأعمال �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 521 ر.ب : 100 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/12/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/10م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33 ، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1989/12/6التجارة وال�سناعة�سب انرتنا�سيونال هولدينغز ليمتد13489

1989/12/6التجارة وال�سناعة�سب انرتنا�سيونال هولدينغز ليمتد23490

1989/12/6التجارة وال�سناعة�سب انرتنا�سيونال هولدينغز ليمتد33491

43587
هوليت باكارد ديفـيلبمنت 

كومباين ال بي
1989/12/16التجارة وال�سناعة

53644
بكتون دكن�سون انفـيو�سن 

ثريابي اكتيبولج
1989/12/23التجارة وال�سناعة

1989/11/27التجارة وال�سناعةفروماجرى بيل63444

723980
�سركة اأبناء �سالح عبدالعزيز 

بابكر للتجارة والتعهدات
2000/11/14التجارة وال�سناعة

862730
�ستار بك�س كوربوري�سن 

)�ستاربك�س كوفـي كمبني(
2010/5/8التجارة وال�سناعة

922458
�ستارباك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستارباك�س كوفـي كومبني
2000/5/14التجارة وال�سناعة

1022457
�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستارباك�س كوفـي كومبني
2000/5/14التجارة وال�سناعة

1122399
�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستار باك�س كوفـي كومبني
2000/5/3التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1222400
�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستار باك�س كوفـي كومبني
2000/5/3التجارة وال�سناعة

1322459
�ستارباك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستارباك�س كوفـي كومبني
2000/5/14التجارة وال�سناعة

2010/5/12التجارة وال�سناعةا�س �سي جون�سون اند �سن ، انك1462794

2000/5/8التجارة وال�سناعةاأ�س.�سي.جون�سون اند �سن ، انك1522430

2000/5/8التجارة وال�سناعةاأ�س.�سي.جون�سون اند �سن ، انك1622431

2000/1/30التجارة وال�سناعةبوريلي�س ايه جي1721801

2000/1/30التجارة وال�سناعةبوريلي�س ايه جي1821802

1999/12/19التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي1921517

1999/12/19التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي2021518

2010/10/17التجارة وال�سناعةدا�سينغ ديفا فران�سايز كوربوري�سن2165093

2265132 
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2365131
ال�سركة املتحدة لالإلكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2465130
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2565129
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2665128
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2765127
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2865126
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2965125
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

3065124
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

3165123
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

3265122
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

3365121
ال�سركة املتحدة لالإكرتونيات 

)اك�سرتا(
2010/10/20التجارة وال�سناعة

2000/3/25التجارة وال�سناعةبوماج جي ام بي ات�س  3422134

2000/11/21التجارة وال�سناعةالغزال العاملية للواردات �س.م.م3524137

3624138
�سركة الغزال

العاملية للواردات �س.م.م
2000/11/21التجارة وال�سناعة

2010/11/24التجارة وال�سناعةالغزال العاملية للواردات �س.م.م3765629

384570
جيربودر ورل جي�سل�سافت 

ام.بي.ات�س
1990/8/22التجارة وال�سناعة

2009/11/11التجارة وال�سناعةاو�ستال ليمتد3959994

2009/11/11التجارة وال�سناعةاو�ستال ليمتد4059993
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1990/2/10التجارة وال�سناعةراين ريفري�سمينت�س �س.م.ح413886

1989/11/5التجارة وال�سناعةاكزو نوبيل كيميكالز بي فـي423213

4360428
ت�سري�س ديوايت )او�سرتاليا( 

بي تي واي ليمتد
2009/12/14التجارة وال�سناعة

4460429
ت�سري�س ديوايت )او�سرتاليا( 

بي تي واي ليمتد
2009/12/14التجارة وال�سناعة

1999/12/21التجارة وال�سناعةهان�سجروه ا�س اإي4521554

1999/12/21التجارة وال�سناعةهان�سجروه ا�س اإي4621555

2000/1/31التجارة وال�سناعةوارنر كوميونيكي�سنز  ، انك4721806

4821306
كنتاكي فرايد ت�سيكن  
انرتنا�سيونال هولدينغز

 ال ال �سي
1999/11/28التجارة وال�سناعة

4921305
كنتاكي فرايد ت�سيكن  
انرتنا�سيونال هولدينغز

 ال ال �سي
1999/11/28التجارة وال�سناعة

2009/1/27التجارة وال�سناعةريتيل ورلد ليمتد5055721

2009/12/8التجارة وال�سناعةنورد - لوك ايه بي5160378

524467
تاكا�سو رابار برودكت�س ا�س دي 

ان بيه ات�س دي
1990/7/22التجارة وال�سناعة

2010/9/18التجارة وال�سناعةاأ�س.ناريندراكومارا&كو5364557

2010/9/18التجارة وال�سناعةاأ�س.ناريندراكومارا&كو5464556
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2000/1/29التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين األ األ �سي5521795

2000/1/29التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين األ األ �سي5621794

2000/1/29التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين األ األ �سي5721793

2000/1/29التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين األ األ �سي5821792

1990/4/18التجارة وال�سناعةبارفان بالوما بيكا�سو اي �سو�سيتيه594140

1990/2/4التجارة وال�سناعةبارفان بالوما بيكا�سو اي �سو�سيتيه604071

613998
ابوت جي ام بي ات�س اند كو  

كاي.جاي
1990/3/12التجارة وال�سناعة

2008/8/9التجارة وال�سناعة�سركة �سابكو �س.م.م6252801

2008/11/15التجارة وال�سناعة�سركة النفط العمانية �س.م.ع.م 6354444

1990/1/3التجارة وال�سناعةمريك �سانتي ا�س.اأي.ا�س643692

1990/1/3التجارة وال�سناعةمريك �سانتي ا�س.اأي.ا�س653693

2010/4/4التجارة وال�سناعةذي جوديري تاير اند رابر كومباين6662144

2010/4/7التجارة وال�سناعةذي جوديري تاير اند رابر كومباين6762177

2010/1/30التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودتك�س  اأ�س.اأ6861181

2010/2/7التجارة وال�سناعةبري�ستول - مايرز �سكويب كومبني6961310

2010/10/30التجارة وال�سناعةبري�ستول - مايرز �سكويب كومبني7065305

7136987
حممد ريا�س و�سريكه

 ملواد البناء والأملنيوم �س.م.م
2005/7/10التجارة وال�سناعة

7260300
�سركة مطاحن �ساللة 

)�س.م.ع.ع(
2009/11/25التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1989/8/23التجارة وال�سناعةباتا براندز اإ�س اأيه732272

7422051
�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستار باك�س كوفـي كومبني
2000/3/11التجارة وال�سناعة

7522052
�ستار باك�س كوربوري�سن د/ب/اأ 

�ستار باك�س كوفـي كومبني
2000/3/11التجارة وال�سناعة

2009/12/5التجارة وال�سناعةفورد موتور كومباين7660305

2000/2/22التجارة وال�سناعة�سركة احلاج حممود حبيبة واأولده7721968

2000/2/22التجارة وال�سناعة�سركة احلاج حممود حبيبة واأولده7821967

7921143
جورجيو اأرماين ا�س.بي ، 
�سوي�س بران�س ميندري�سيو

1999/10/25التجارة وال�سناعة

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8060709

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8160710

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8260711

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8360712

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8460713

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8560714

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8660715

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8760716

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8860717

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن8960718

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن9060719
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن9160720

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن9260721

2009/12/27التجارة وال�سناعةاأزبل كوربوراي�سن9360722

2009/11/18التجارة وال�سناعةواجرن غروب جي ام بي ات�س9460081

2009/11/18التجارة وال�سناعةواجرن غروب جي ام بي ات�س9560082

2009/11/18التجارة وال�سناعةواجرن غروب جي ام بي ات�س9660083

9760438
)اإف اإم �سى كوربوري�سن( و 

)اإف اإم �سى اأجرو �سينجابور بى 
تى ئى ، اإل تى دى(

2009/12/14التجارة وال�سناعة

9860696
)اإف اإم �سى كوربوري�سن( و 

)اإف اإم �سى اأجرو �سينجابور بى 
تى ئى ، اإل تى دى(

2009/12/26التجارة وال�سناعة

9921578
دبليو دي - 40 مانيوفاكت�سرنغ 

كومباين 
1999/12/25التجارة وال�سناعة

10021579
دبليو دي - 40 مانيوفاكت�سرنغ 

كومباين
1999/12/25التجارة وال�سناعة

1013521
ات�س اف �سي بر�ستيج 

انرتنا�سيونال هولدينغ �سوي�سرا 
ا�س ايه اآر ال

1989/12/10التجارة وال�سناعة

10221540
اإت�س اإف �سي بر�ستيج 

مانيوفاكرتنغ كولونيا 
جريماين جي اإم بي اإت�س

1999/12/21التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2010/11/29التجارة وال�سناعةبارك غلوبال هولدينغز ، اإنك10365716

10465736
رادي�سون هوتيلز

 انرتنا�سيونال انك
2010/11/30التجارة وال�سناعة

10565780
بارك هو�سبيتاليتي وورلدوايد 

ال ال �سي
2010/11/28التجارة وال�سناعة

2000/12/13التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني10624394

2000/12/13التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني10724395

2000/12/13التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني10824402

2000/12/13التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني10924405

11021826
دكتور اوغ�ست 

اوتكرناهرونغ�سميتل كي جي
2000/2/5التجارة وال�سناعة

11121829
دكتور اوغ�ست 

اوتكرناهرونغ�سميتل كي جي
2000/2/5التجارة وال�سناعة

11221830
دكتور اوغ�ست 

اوتكرناهرونغ�سميتل كي جي
2000/2/5التجارة وال�سناعة

2006/4/29التجارة وال�سناعة�ستيلميت كو ليمتد11339879
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ا�ستــدراك
تنـــــوه وزارة التجــــــارة وال�سناعــة اإلـــى اأنــه قــــد وقـــع خطاأ مـــادي عنـــد ن�ســـر اإعـــالن بـــــدء 
العـــدد  الر�سميـة  اجلريـدة  فـي  املن�ســـور   ، �ش.م.م  للتعمري  كيان  ل�سركـــــة  الت�سفية  اأعمال 
)1229( ، ال�ســــادر بتاريـــخ 17 مـــن جمادىالأولى 1439هـ ، املوافـــــــق 4 مــن فرباير 2018م ، 
اإذ وردت �سيغة الإعالن على اأنه انتهاء اأعمال الت�سفية لل�سركة املذكورة بينما ال�سحيح هو 

اإعـــالن بدء اأعمال الت�سفية لها كالآتي : 

حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كيان للتعمري �ش.م.م

اأنـه يقــــــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة كيان للتعمري  يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1075163 ، 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 : 
�ش.ب : 74 ر.ب : 101

هاتـف رقــم : 92226333
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة
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مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما دبي عمان �س.م.م
يعلــن مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة 
وفقــا   ,  1012159 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �س.م.م  عمان  دبي  �سما 
فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2019/10/27م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  التفـــاق 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
مدينة ال�سلطان قابو�س - �سالم �سكوير - الطابق الرابع - جناح رقم : 404-402 

�س.ب : 3075 ر.ب : 112 روي
هاتف رقم : 24559110 فاك�س رقم : 24564408

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب مــور �ستيفنــز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وميربيل األي�سون توجن اآند جوو و�سريكه �س.م.م
يعلــن مكتب مــور �ستيفنــز اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة وميربلــــي األي�ســـون تونــــج اآنـــد جـــوو 
و�سريكه �س.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1009786 , وفقــا التفـــاق 
الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيــل  وحــــده  وللم�سفـي   , 2019/10/13م  املـــوؤرخ  ال�سركــاء 
اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
القـرم - �سارع الولج - �سكة رقم : 1013 - بناية رقم : 1022

الدور الرابع - مكتب رقم : 41  
�س.ب : 933 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24061000 فاك�س رقم : 24061099
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الطبي الرو�سي �س.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �س.م.م  الرو�سي  الطبي  املركز  �سركــة 
وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1091646
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 23 ر.ب : 133
هاتف رقم : 94872045

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سط الأر�س الدولية �س.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  �سركــة و�ســــط االأر�س الدوليــــة �س.م.م , وامل�سجلـــة لدى 
اأمــام الغـيـر , وعلـــى  1092774 , وللم�سفــــي وحــــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

�س.ب : 23 ر.ب : 133
هاتف رقم : 94872045

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعود بن علي بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الهمبار الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية
الوطنية  الهمبار  ن�سيم  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـه  املقبايل  �سعود بن علي بن حممد  يعلــن 
  ,  1100451 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

حمافظة �سمال الباطنة  
�س.ب : 240 ر.ب : 320
هاتف رقم : 99462788

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن حممد النوفلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املهند النوفلي للتجارة واملقاولت - تو�سية
يعلــن حممد بن �سامل بن حممد النوفلي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأبو املهند النوفلي للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1037886 ,  وللم�سفـي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

حمافظة �سمال الباطنة 
�س.ب : 140 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99788804

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يا�سر بن حمود بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنية معلومات الكمبيوتر �س.م.م

يعلــن يا�سر بن حمود بن حمد املعمري اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة تقنية معلومات الكمبيوتر 
�س.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1408313 , وفقــا التفـــاق ال�سركــاء 
املـــوؤرخ 2019/9/18م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي :
�س.ب : 422 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99334422

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرزيز لالأعمال واخلدمات �س.م.م

اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جرزيــــز لالأعــــمال  يعلــن يا�سر بن حمـــود بـــن حمـــد املعمـــري 
واخلدمات �س.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1078207 , وفقــا التفـــاق 
ال�سركــاء املـــوؤرخ 2019/9/18م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
�س.ب : 422 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99334422

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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جمال بن اأحمد بن غالم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء اأحمد غالم البلو�شي �ش.م.م

اأبنـــاء اأحمــــد غــــالم  اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة  يعلــن جمال بن اأحمد بن غالم البلو�سي 
, وللم�سفـي  الـتجاري بالرقـم 1194624  اأمانـة ال�سجـل  , وامل�سجلــة لدى  البلو�سي �ش.م.م 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 95536332

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

ع�شـــام بن رم�شــان امليمنــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شموخ اخلو�ش للتجارة �ش.م.م

اخلو�ش  �سموخ  م�ساريع  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـه  امليمنــي  رم�ســان  بن  ع�ســـام  يعلــن 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1068519  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  للتجارة 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99054004

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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مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة الإبداع �ش.م.م
يعلــن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مدينة الإبداع 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1747517 , وفقــا لتفـــاق ال�سركــاء 
املـــوؤرخ 2019/1/4م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
اخلوير - بناية جممع اليا�شمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتف رقم : 24482264 - 97015555 - 96138640 فاك�ش رقم : 24486450
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

مكتب اأبو متام - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شرف الدولية للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلــن مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�سرف الدولية 
للتطوير العقاري �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1206724 , وفقــا 
لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/11/14م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :
الوطية - بناية الرميلة 106 - الطابق الأول - مكتب رقم : 12

�ش.ب : 57 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24571320 - 24571321 فاك�ش رقم : 24571324

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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مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإن�شاءات الفعالة لل�شرق الأو�شط �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنه يقـوم بت�سفـية 
�سركة الإن�ساءات الفعالة لل�سرق الأو�سط �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري 
بالرقـم 1301150 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/10/30م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحور اخلم�شة للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنه يقـوم بت�سفـية 
الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية   - للتجـــارة  اخلم�ســـة  البحـــور  �سركة 
بالرقـم 1245692 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/9/24م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل 
ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336

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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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شراقة الفجر امل�شيئة �ش.م.م

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنه يقـوم بت�سفـية 
�سركــة اإ�سراقـــة الفجــــر امل�سيئــــة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
1144653 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/10/24م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 756 ر.ب : 112 روي
هاتف رقم : 24499858 - 99449983 فاك�ش رقم : 24121336

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

مكتب جمن لل تهاكر و�شركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل التفاعل �ش.م.م

 , �ش.م.م  التفاعل  عامل  �سركــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنه  و�سركاه  تهاكر  لل  جمن  مكتب  يعلن 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1186673 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 
2019/10/13م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 560 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99885866 

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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�شالح بن نا�شر بن �شيف احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذهب الأ�شود خلدمات الطاقة �ش.م.م

يعلن �سالح بن نا�سر بن �سيف احلارثي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركــة الذهب الأ�سود خلدمات 

وفقـــــا   ,  1175132 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م  الطاقـــــة 

لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/7/16م , وللم�سفـي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 

اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 949 ر.ب : 121
هاتف رقم : 98888566 

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

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدائرة العربية للهند�شة �ش.م.م

امل�سفي  والإداريـــة ب�سفـته  املاليـــة  الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�ســـارات  يعلـن مكتب 

الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م  للهند�سة  العربية  الدائرة  ل�سركـة 

بالرقم 1083161 , عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�شفــي
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املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجعات حرف �ش.م.م

 ، يعلـن املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة منتجعات حرف �ش.م.م 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 9016210 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�ساهيل اخلليج �ش.م.م

 ، املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة ت�ساهيل اخلليج �ش.م.م  يعلـن 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1076456 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأم الوليد �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�ساريع اأم الوليد �ش.م.م ، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  الـتجــاري بالرقم 1115378  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

عبداللـه بن اإ�سماعيل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سار ومنري للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن اإ�سماعيل البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة ن�سار ومنري للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1264065 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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اأحمد بن عو�ض بن بخيت الربعمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة املزيونة الدولية خلدمات النقل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلـن اأحمد بن عو�ض بن بخيت الربعمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة املزيونة الدولية خلدمات 
النقل للتجـــــارة واملقـــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 

1144356 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأن�ض للتجارة واملقاوالت �ض.م.م

يعلـن اأحمـــد بن عــــو�ض بن بخيــت البــــرعمـــي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة االأنـــــ�ض للتجـــــارة 
عـن   ،  2107287 بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ض.م.م  واملقـــــاوالت 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

من�صور بن حمد بن نا�صر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكون للخدمات والنقل �ض.م.م
يعلـن من�سور بن حمد بن نا�سر املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة الكون للخدمات والنقل 
�ض.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1014167 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

بدرية بنت �صيف بن حم�صن الريامية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخليط احلريري للخياطة والتطريز - ت�صامنية
تعلـن بدرية بنت �سيف بن حم�سن الريامية ب�سفـتها امل�سفية ل�سركـــــة اخليط احلريري 
للخياطة والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 6062830 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــية
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منري بن �صامي بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منري اخلليج للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
امل�سفي ل�سركـــــة منري اخلليج للتجـــــارة  البلو�سي ب�سفـته  يعلـن منري بن �سامي بن علي 
واملقـــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1027609 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

�صليمان بن م�صبح بن �صعيد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبري  �صحار الدولية للتجارة - تو�صية 
يعلـن �سليمان بن م�سبح بن �سعيد اجلهوري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة عبري �سحار الدولية 
عـن   ،  1065223 بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبري  �صحار للتجارة - تو�صية 

يعلـن �سليمان بن م�سبح بن �سعيد اجلهوري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة عبري �سحار للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 3182428 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

عبدالنبي بن اأحمد بن نوروك البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فر�صة �صحار للتجارة �ض.م.م 
�سحار  فر�سة  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  البلو�سي  نوروك  بن  اأحمد  بن  عبدالنبي  يعلـن 
للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1069288 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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حمد بن علي بن حمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنوب جمي�ض للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
للتجـــــارة  ل�سركـــــة جنوب جمي�ض  امل�سفي  العجمي ب�سفـته  يعلـن حمد بن علي بن حمد 
واملقـــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1033398 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة حمد بن علي بن حمد العجمي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية 
حمد  بن  علي  بن  حمد  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العجمي  حمد  بن  علي  بن  حمد  يعلـن 
بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  للتجارة  العجمي و�سريكه 

8064164 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صنع �صحار للن�صاء - ت�صامنية 

 - للن�ساء  �سحار  م�سنع  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العجمي  حمد  بن  علي  بن  حمد  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 3141578 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صان الذهبي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلـن حمد بن علي بن حمد العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة احل�سان الذهبي للتجـــــارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 3146316 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة حمد بن علي بن حمد العجمي وولده للتجارة واملقاوالت - تو�صية 
يعلـن حمد بن علي بن حمد العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة حمد بن علي بن حمد العجمي 
بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  وولده 

1010286 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة علي بن اإبراهيم حمد العجمي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية 
حمد  اإبراهيم  بن  علي  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العجمي  حمد  بن  علي  بن  حمد  يعلـن 
بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  للتجارة  العجمي و�سريكه 

3178315 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

هالل بن بطي بن �صامل اجل�صا�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل دم�صق �ض.م.م
يعلـن هالل بن بطي بن �سامل اجل�سا�سي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة معامل دم�سق �ض.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 7064489 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اأمين بن �صامل بن خمي�ض اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واقع امل�صتقبل للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلـن اأمين بن �سامل بن خمي�ض اخلاطري ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة واقع امل�ستقبل للتجـــــارة 
عـن   ،  1167105 بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ض.م.م  واملقـــــاوالت 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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هالل بن حمد بن �صيخان العدوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهالل اجلديدة للم�صاريع والتجارة �ض.م.م
اجلديدة  الهالل  ل�ســـركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العدوي  �سيخان  بن  حمد  بن  هالل  يعلـن 
للم�ساريع والتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1184976 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

خالد بن حامد بن مهيل املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج العرب للتجارة - ت�صامنية 
 - للتجارة  العرب  اأبراج  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  املالكــــي  يعلـن خالد بن حامد بن مهيل 
انتهــــاء  عـن   ،  1208975 بالرقم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

خمي�ض بن زايد بن خمي�ض ال�صلماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درع امل�صنعة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلـن خمي�ض بن زايد بن خمي�ض ال�سلماين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة درع امل�سنعة للتجـــــارة 
واملقـــاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1105512 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
عبداللـه بن يعقوب بن �صيف االأغربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ض االإبداع املتحدة للتجارة �ض.م.م

يعلـن عبداللـه بن يعقوب بن �سيف االأغربي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة اأر�ض االإبداع املتحدة 
للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1139512 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منتجع جنة اليخوت �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة منتجع جنة اليخوت 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1046782 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنة اليخوت �ش.م.م

 ، �ش.م.م  اليخوت  جنة  ل�ســـركـة  امل�سفي  ب�سفـته  الريامي  عبداللـه  بن  نا�سر  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمــــال  انتهــــــاء  عــــن   ،  1045418 بالرقـــــم  الـتجــاري  ال�سجــــــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�سجلــــــة 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كيان لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـة كيان لتقنية املعلومات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1067858 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كيان للتطوير �ش.م.م

يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـة كيان للتطوير �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1084789 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كيان لال�صترياد والت�صدير �ش.م.م

لال�سترياد  كيان  ل�ســـركـة  امل�سفي  ب�سفـته  الريامي  عبداللـه  بن  نا�سر  بن  حممد  يعلـن 

والت�سديـــــر �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1071789 ، عــــن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كيان للطاقة واخلدمات �ش.م.م
للطاقــــة  كيــــان  ل�ســـركـة  امل�سفي  ب�سفـته  الريامـــي  عبداللــــه  بن  نا�سر  بن  حممد  يعلـن 

واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1069332 ، عــــن 

انتهــــــاء اأعــمــــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التجمع للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـة التجمــــع للتطويــــر 

عــــن   ،  1056110 بالرقـــــم  الـتجــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  العقـــاري 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجد العاملية للتطوير �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـة املجد العاملية للتطوير 

�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1143218 ، عــــن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
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اأحمد بن يعقوب بن �صيف الأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحاري الغربة للتجارة �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن يعقوب بن �سيف الأغربي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة �سحاري الغربة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1597884 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

هالل بن اأحمد بن هالل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع فر�صان الرباري للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلـن هالل بن اأحمد بن هالل الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة م�ساريع فر�سان الرباري 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1115091 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

�صامل بن ح�صن مكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خدمات اأنابيب النفط والتجارة �ش.م.م
 ، اأنابيب النفط والتجارة �ش.م.م  يعلـن �سامل بن ح�سن مكي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة خدمات 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1608460 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اأمين بن حممد رحيم بن داد حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهند�صية ال�صريعة �ش.م.م
يعلـن اأمين بن حممد رحيم بن داد حممد البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة الهند�سية 
ال�سريعة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1273674 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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حممود بن �صامل بن �صعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدرع للتقنية واخلدمات �ش.م.م
يعلـن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة الدرع للتقنية واخلدمات 
اأعــمال  اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1137164 ، عـن انتهــــاء  لــــدى  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

مازن بن عبداللـه بن �صعيد ال�صقري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صقري للعطور �ش.م.م
للعطور  ال�سقري  ل�ســـركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سقري  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  مازن  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1182166 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإبراهيم بن فري�ش بن حممد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعلة التفوق للتجارة واملقاولت �ش.م.م
التفوق  �سعلة  ل�ســـركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سيابي  حممد  بن  فري�ش  بن  اإبراهيم  يعلـن 
للتجـــــارة واملقـــــاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1049489 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

�صعيد بن م�صبح بن خمي�ش ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حقول الكامل اخل�صراء للتجارة واملقاولت - تو�صية 

يعلـن �سعيد بن م�سبح بن خمي�ش ال�سواعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة حقول الكامل اخل�سراء 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1112103 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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عبداللـه بن �صامل بن را�صد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جواد البادية الوطنية - ت�صامنية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن را�سد ال�سيابي ب�سفـته امل�سفي ل�ســـركـــــة جواد البادية الوطنية - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1083787 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
مكتب التميز خلدمات التدقيق واحل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكرمي املتحدة �ش.م.م

يعلـن مكتب التميز خلدمات التدقيق واحل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الكرمي املتحدة �ش.م.م ، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  الـتجــاري بالرقم 1048009  ال�سجــــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوادي للخدمات ال�صياحية �ش.م.م

للخدمات  الوادي  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  واحل�سابات  التدقيق  خلدمات  التميز  مكتب  يعلـن 

ال�سياحية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1036414 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�صفــي
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