
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1323(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــة

                وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه
اأحكـام  بعـ�ض  بتعديـل   2019/12/18 فـــي  �ســادر  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2019/325 
بالأن�سطة  اخلا�سة  ال�سحيـــة  ال�سرتاطات  لئحة 

ذات ال�سلة بال�سحة العامة .
                      وزارة التعلــيـم العايل 

�سادر فــي 2019/11/4 ببدء الدرا�سة فـي الكلية  قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2019/65 
الوطنية لتقنية ال�سيارات .

                وزارة ال�سـيـاحــــة                    
�ســادر فـــــي 2019/12/11 باعتبـار منطقـة رمـال  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2019/75 

ال�سرقيـة منطقـة �سياحيـة .
                                    الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال 

�ســادر فـــي 2019/12/11 باإ�سدار الالئحة التنفـيذية  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2019/103 
لقانون التاأمني التكافلي .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
          وزارة العـــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/10/90 باإعـالن تعديل بع�ض مواد عقد تاأ�سي�ض 
�سركـة مدنيـة للمحامـاة .

وزارة التجارة وال�سناعة
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولـــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة .

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

  البنـك املركـزي العمانـي
اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر نوفمرب 2019م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع عمان للعبوات الفارغة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديثة ملواد البناء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالدة الدولية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال الرقمي العاملي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء الكربى العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط مريدن جلوبال �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدار للم�ساريع وتقنية املعلومات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة التقنية ال�ساملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد راأ�ض اجلنز للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غرب لوى احلديثة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقة العاملية لالإن�ساءات - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو رتاج العاملية - تو�سية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عهد الريف للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الوطنية لالإن�ساءات والنقل �ض.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكونزايت لل�سيارات �ض.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  م�ساريع اأبو علي البلو�سي الوطنية - تو�سية  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت املبتكر �ض.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي �سرغ للتجارة �ض.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفالح للتنمية وال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأر�ض للنفط والغاز �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربة لالإن�ساءات - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن �سعيد احلامتي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول والربجميات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحار اخل�سراء �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرمرة لالأعمال اخل�سبية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الربع اخلايل �ض.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرحيق املختوم للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفدك العاملية �ض.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اخلليج العربي للتجارة العامة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرمرة ال�ساملة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�ســـركة جنوم العا�سمة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد الإ�سماعيلي و�سريكه للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدليل احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  رو�سة ال�سياح للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�ســـركة فرو�ض الواقع للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحرنا لل�سحافة والن�سر �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز املنجرد للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلرير الذهبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن جمال للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سوت العرب لالأ�سرطة ال�سمعية واملرئية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مرمي الزدجايل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخوة املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيقونة احلديثة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الأعمال للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع اخلريات للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون للنقل الربي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليحيائي املتحدة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوا�سر ب�سياء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر غال للتجارة واخلدمات - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هند�سة الدار العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سرح احلديثة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهاية ال�سحراء للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناهل ال�سمال للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوزع الع�سري �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندوق ال�سرق الأو�سط للتنمية القت�سادية 

والتجارة �ض.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه

قــــرار وزاري

رقــم 2019/325

بتعديـــــل بعـــــ�ض اأحكــــام 

لئحة ال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�صطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/96  , 
واإلى لئحة ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة العامة ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2016/29 , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على لئحة ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة 
بال�سحة العامة , امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�صدر فـي : 21 من ربيع الثاين 1441هـ
املوافــــق : 18 من دي�صمبــــــــر 2019م

اأحـمـد بـن عبد اللـه بن حممد ال�صحي
وزيــــر البلديــــات الإقليميــــــة ومـــوارد امليـــــاه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

تعديالت على بع�ض اأحكام

لئحة ال�صرتاطات ال�صحية اخلا�صة بالأن�صطة ذات ال�صلة بال�صحة العامة

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سو�ض الفقرة )ي( من البند )9( مـــن املــادة )24( , واملواد )25( و)27( و)29( 
فـي الف�سل الرابع )ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملقاهي املتحركة( من الباب الثالث 
امل�سار  العامة  بال�سحة  ال�سلة  ذات  بالأن�سطة  اخلا�سة  ال�سحية  ال�سرتاطات  لئحة  من 

اإليها , الن�سو�ض الآتية :
املــادة ) 24 (

.... - 1 "

.... - 9  

, ويجوز  اإعداد املواد الغذائية امل�سرح بها  ي - يجب ا�ستخدام املواقد الكهربائية فـي 
ا�ستخدام م�سدر اآخر بعد اأخذ موافقة الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .... " .

املــادة ) 25 (
يقت�شر ن�شاط املقهى املتحرك على تقدمي الوجبات اخلفـيفة املعدة بالكامل فـي املقهى , 

اأو الأغذية اجلاهزة من حمل مرخ�ض , ومن ذلك الآتي :
1- اإعداد ال�سطائر املختلفة . 

, واملياه  , وامل�سروبات الغازية  اأو اجلاهزة  , وامل�سروبــات املعباأة  2- امل�سروبات ال�ساخـــنة 
املعدنية , والع�سائر اجلاهزة , والآي�ض كرمي , وي�سمح ببيع م�سروبات اأخرى بعد 

ا�ستيفاء ال�سرتاطات اخلا�سة بها وموافقة البلدية املخت�سة .

3- الأغذية املطبوخة واملح�سرة من قبل �سركات التموين واملطابخ العامة والأن�سطة 
التجارية املرخ�سة من اجلهة املخت�سة .

املــادة ) 27 (
مع مراعاة حكم املادة )29( , ال يجوز ممار�شة ن�شاط مقهى متحرك اإال فـي املواقع التي 
بالتنقل بني  , وي�سمح  املعنية  الالزمة من اجلهات  املوافقات  اأخذ  بعد  البلدية  حتددها 
املواقع املحددة فـي حدود البلدية التي ي�سدر منها الرتخي�ص البلدي ملمار�شة الن�شاط .

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

املــادة ) 29 (
يجب األ تقل امل�سافة بني موقع املقهى املتحرك , �سواء كان فـي موقع عام اأو فـي ملكية 

خا�سة عن اأقرب مطعم اأو مقهى ثابت , عن )200( مائتي مرت .

املــادة ) 2 (

املادة )24( - من الف�سل الرابع )ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة  نـــ�ض  اإلـــى  1 - ت�ســــاف 
باملقاهي املتحركة( - البنود الآتية :

.... " 

10 - تقدمي ت�سميم داخلي للمركبة مبينا بامل�ساحات , وملحقاتها )طاولت التح�سري , 
املوقد , مراوح ال�سفط , الإنارة , الأجهزة الكهربائية ... اإلخ( .

11 - �سورة اأو ر�سوم فوتوغرافـية )ثالثية الأبعاد( تعك�ض ال�سكل اخلارجي الذي �ستكون 
عليه املركبة " .

2 - ت�ساف مادة برقم )29 مكررا( - اإلى الف�سل الرابع )ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة 
باملقاهي املتحركة( - ن�سها الآتي :

       املــادة )29( مكررا
يجوز للمقهى املتحرك امل�ساركة فـي الفعاليات واملنا�سبات الوطنــــية املحليــــة , �سريطــــة 

احل�سول على موافقة كتابية من البلدية امل�سرفة على موقع الفعالية .

3 - ي�ساف اإلى الق�سم )ج( من اجلدول رقم )5( من ملحق املخالفات واجلــــزاءات الإدارية 
املرفق بالالئحة املخالفة الآتية واجلزاء املو�سح قرينها : 

تغيري موقع املركبة املحدد من قبل البلدية20 مكررا

غرامة مقدارها )50( 
خم�سون ريال عمانيا , 

وت�سحيح املخالفة
خالل املهلة املحددة

املــادة ) 3 (

يلغى ن�ض املادة )31( من الف�سل الرابع )ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة باملقاهي املتحركة( 
من الباب الثالث من لئحة ال�سرتاطات ال�سحية اخلا�سة بالأن�سطة ذات ال�سلة بال�سحة 

العامة , امل�سار اإليها .

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

وزارة التعليــــم العالـــي

قـــرار وزاري

 رقــم 2019/65

ببدء الدرا�سة فـي الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/42 فـي �ساأن اإن�ساء الكليات واملعاهد العليا اخلا�سة ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،

العليا  واملعاهد  للكليات  التنظيمية  الالئحة  باإ�سدار  رقم 2000/34  الوزاري  القرار  واإلى 

اخلا�سة ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2017/78 باإن�ساء الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى 

تبداأ الدرا�سة فـي الكلية الوطنية لتقنية ال�سيارات من العام الأكادميي 2020/2019م ، فـي برنامج 

بكالوريو�س الهند�سة مع مرتبة ال�سرف فـي الهند�سة امليكانيكية )ال�سيارات( .

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

�سدر فـي  : 7 مـن ربيع الأول 1441هـ

املوافــــق  : 4 مـن نوفمبـــــــــر 2019م
د . راوية بنت �سعود البو�سعيدية

وزيـــــــــــــــــرة التعليــــــــــــــــــم العالــــــــــــــــي 
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وزارة ال�سـيـاحـــــــة 

قــــرار وزاري

رقـــــم 2019/75

باعتبـار منطقـة رمـال ال�سرقيـة منطقـة �سياحيـة 

ا�ستنادا اإلـى قانون ال�سيــــاحـة ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطــاين رقــم 2002/33 ،

ال�سياحـــة واعتماد  ال�سلطانــي رقـــم 2005/95 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة  املر�ســـوم  واإلى 

هيكلها التنظيمي ،

واإلى الالئحـة التنفيذية لقانون ال�سياحة ال�ســادرة بالقرار الوزاري رقـم 2016/39 ، 

واإلى موافقــة جملـ�س الوزراء ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تعترب املنطقة الرمليـة املحـددة اأبعادها فـي امللحـق واخلريطـة املرفقيـن ، واملمتـدة من حمافظـة 

�سمـال ال�سـرقيـة اإلــى حمافظتــي جنـوب ال�سرقيــة والو�سطـى منطقـــة �سياحيـــة . 

املــادة الثانيــــة

ين�سر هـذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة ، ويعمـــل بــه مــن اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 14 من ربيـع الثانـي 1441هـ
املـوافــــق : 11 من دي�سمبـــــــــر 2019م

اأحمد بن نا�سر بن حمد املحرزي
                                                                               وزيــــــــــــــر ال�ســــيـــــاحـــــــــــــة
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ملحــــق

حدود املنطقة ال�سياحية برمال ال�سرقية

حتديد اأبعاد املنطقة ال�سياحية برمال ال�سرقية وفق الإحداثيات التالية 

�ســــــرق �سمـــــال م

12491766.1300671318.5900

22490918.3500675792.9600

32488092.4300677912.4000

42485768.7900681033.5200

52482393.5000682480.9700

62479916.1600684811.1200

72479002.4000689734.1600

82476989.8500694334.9400

92366342.0700731239.9400

102364571.3200726672.6600

112353459.0500712735.5200

122335387.4400696004.8600

132329451.7400691305.7600

142322114.5500687101.3000
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تداخل منطقة االمتیاز رقم 42

ت الرمال
ضا
ریا

استخدام سیاحي

مناطق مراعي

أبعاد واحداثیات المنطقة السیاحیة برمال الشرقیة
المدیریة العامة للتخطیط والمتابعة والمعلومات

صـــــاء
دائــــرة المعلومـــــات واإلح

نوفمبر 2019
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ت المنطقة السیاحیة برمال الشرقیة
احداثیا

احداثیات تداخل منطقة االمتیاز رقم 42

ض
(1) منطقة المراعي بـ شجة مریك
 المساحة = 16014892 م2 

(2)  منطقة المراعي بـ شجة أم ظلماء
وغلیفیط والثرمدیھ

 المساحة = 157852896 م2 
ب
(3) منطقة المراعي بـ شجة شوج

 المساحة = 302761963 م2 

احداثیات شجة شوجب
احداثیات شجة أم ظلماء وغلیفیط

والثرمدیھ

ض
احداثیات شجة مریك
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـــال 
  قــــرار

رقــم 2019/103
باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لقانون التاأمني التكافلي

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 , 
واإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 , 

واإلى قانون التاأمني التكافلي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/11 , 
واإلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 , 

واإلى الئحة ا�ستثمار اأ�سول �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ/2007/11 , 
واإلى الئحة تنظيم متطلبات ترخي�س وكالء �سركات التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ/2016/28 , 

واإلى الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ/2017/19 , 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال , 

واإلى موافقة وزارة املالية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقــــــــرر
املــادة الأولــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون التاأمني التكافلي , املرفقة .
املــادة الثانيــــة

علـــى املخاطبـــني باأحكـــام الالئحـــة املرفقـــة توفـيق اأو�ساعهـــم وفـقـا الأحكامهـا خالل مدة 
ال تتجاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها , وللرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال 

متديد املدة مبا ال يجاوز )6( �ستة اأ�سهر اأخرى .
املــادة الثالثــــة

ت�سري اأحكام الئحة تنظيم متطلبات ترخي�س وكالء �سركات التاأمني والئحة تنظيم اأعمال 
�سما�سرة التاأمني امل�سار اإليهما على كل من يرغب فـي اأن يكون وكيال اأو �سم�سارا ل�سركات 

التاأمني التكافلي .
املــادة الرابعــــة

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

�ســدر فـي : 14 من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــــق : 11 من دي�سمبـــــــر 2019م

                                                                        عبداللـه بن �سالــم بن عبداللـه ال�ساملــي
                                                                         الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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الالئحة التنفـيذية لقانون التاأمني التكافلي

الف�ســـل الأول 

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 
عليه فـي قانون التاأمني التكافلي , كما يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املحدد قرين 

كل منها , ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
القانـــــون :

قانون التاأمني التكافلي .
�سندوق امل�ساهمني : 

ح�ساب ووحدة حما�سبية م�ستقلة عن �سندوق امل�ساركني يت�سمن حقوق والتزامات راأ�س املال 
العوائد  اأو  الفائ�س  اأو  اال�سرتاكات  ح�سيلة  احل�ساب  هذا  يت�سمن  وال   , لل�سركة  املكون 
اال�ستثمارية ل�سندوق امل�ساركني اأو الأي من ال�سناديق الفرعية املنبثقة عنه اأو اأي من اأق�سامها .

�سندوق امل�ساركني : 
امل�ستحقة  االإيرادات  فـيه  تدرج  امل�ساهمني  �سندوق  م�ستقلة عن  ووحدة حما�سبية  ح�ساب 
لل�سنـــدوق وفـــقا الأحكــــام املـــادة )40( مـــن هذه الالئحة وي�سرف منه وفقا الأحكام املادة )43( 
التاأمني  مــن هــذه الالئحــة ويت�سمن �سندوقني م�ستقلني حما�سبيا لكل فرع من فروع 

التكافلي املرخ�س بها لل�سركة , وذلك على النحو االآتي :
  اأ - �سندوق فرع التاأمني التكافلي العام .

ب - �سندوق فرع التاأمني التكافلي العائلي .
�سندوق فرع التاأمني التكافلي العام :        

ح�ساب فرعي فـي �سندوق امل�ساركني م�ستقل حما�سبيا عن �سندوق فرع التاأمني التكافلي 
العائلي تدرج فـيه ح�سيلة اال�سرتاكات والفائ�س وعوائد اال�ستثمار . 

�سندوق فرع التاأمني التكافلي العائلي :
ح�ساب فرعي فـي �سندوق امل�ساركني م�ستقل حما�سبيا عن �سندوق فرع التاأمني التكافلي 

العام تدرج فـيه ح�سيلة اال�سرتاكات والفائ�س وعوائد اال�ستثمار . 
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القـر�ض احل�سـن :        

قر�س مايل متوافق مع مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية من خالل التحويل الفعلي لالأموال 
الفرعية  ال�سناديق  اأحد  اإلى  امل�ساهمني  �سندوق  اأ�سول  من  فورا  نقدية  �سيولة  �سخ  اأو 
ال�سرعية واخلبري  الرقابة  ال�سركة وجلنة  اإدارة  امل�ساركني بعد موافقة جمل�س  ل�سندوق 

االكتواري املعني .

فرع التاأمني التكافلي العائلي :                     

كل فئات اأن�سطة التاأمني التكافلي التي تت�سم بطول اأجل العقد , والتي تهدف اإلى تاأمني 
امل�سارك اأو اأفراد عائلته من االأخطار التي تهدد حياتهم اأو �سحتهم مثل �سالمة اجل�سم , 

اأو ال�سيخوخة .

فرع التاأمني التكافلي العام :                   

كل فئات اأن�سطة التاأمني التكافلي التي تهدف اإلى تاأمني االأخطار املحتملة مثل احلريق 
اأو حوادث النقل واملمتلكات وامل�سوؤولية واأي فئات اأن�سطة اأخرى ال تندرج حتت فرع التاأمني 

التكافلي العائلي , وي�سدر بتحديدها قرار من الرئي�س التنفـيذي .

عـقد الوكالـة :

عقد يعني مبوجبه امل�سارك نيابة عنه ال�سركة للقيام باإدارة وت�سغيل �سندوق امل�ساركني , 
اأن�سطة التاأمني التكافلي , ودفع املنافع , والتعوي�سات مقابل  وذلك مـــن خــالل ممار�سة 

اأجرة الوكالة . 

اأجـرة الوكالـة :

ر�ســـم اأو ن�سبـــة مئويـــة مــن اال�سرتاك فـي �سندوق امل�ساركني .

عقـد امل�ساربـة :

 " " م�ساربا  باعتبارها  ال�سركة   " املال  راأ�س  " �ساحب  امل�سارك ب�سفته  عقد يعني مبوجبه 
التكافلي  التاأمني  اأن�سطة  ممار�سة  خالل  من  وذلك  امل�ساركني  �سنـــدوق  وت�سغيــــل  الإدارة 
ودفع املنافع والتعوي�سات , واال�ستثمار مقابل ن�سبة مئوية حمددة من العائد , ت�سمى هذه 

الن�سبة "ح�سة امل�ساربة " .
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الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية :
الهيئة املعنية بالرقابة ال�سرعية العليا والتي ي�سدر بت�سكيلها وحتديد اخت�سا�ساتها ونظام 
العمل به� وال�ضروط الواجب توافره� فـي اأع�ض�ئه� وحتديد مك�ف�آتهم قرار من املجل�س .

املراقب ال�سرعي اخلارجي :
ال�سخ�س الذي تعينه ال�سركة للقيام باأعمال الرقابة ال�سرعية لغر�س التاأكد من اأن جميع 

اأن�سطة ال�سركة تتم وفقا لقرارات جلنة الرقابة ال�سرعية .

املــادة ) 2 (

يجب على ال�سركة احل�سول على املوافقة الكتابية امل�سبقة قبل اإقدامها على ن�سر اأي اإعالن 
اأو ترويج اأو ن�سرات اأو تعاميم , �سواء كانت مطبوعة اأو غري مطبوعة اأو اأي و�سيلة اإعالن 
اأخرى , وبجميع اأ�سكاله , وباأي و�سيلة كانت عن املنتجات اأو اخلدمات اأو العقود التاأمينية 
التي تقدمها للجمهور , ويحظر على ال�سركة احتواء اإعالناتها على اأي من االأمور االآتية :

1 - معلومات اأو بيانات م�سللة اأو غري �سحيحة عن االأن�سطة التي متار�سها .

2 - كل ما من �ساأنه االإ�سرار مب�سالح �سركات التاأمني االأخرى اأو املنتجات التي تقدمها .

املــادة ) 3 (

الفنية  واال�سرتاطات  والر�سوم  االإجراءات  فـيه  يحدد  قرارا  التنفـيذي  الرئي�س  ي�سدر 
الالزمة للموافقة علــى االإعالنـــات التـــي تقدمهـــا ال�سركـــة , وال تعتبـــر موافقـــة الهيئـــة 
فـي ن�سر االإعالن موافقة مل�سمونه , اأو تاأكيدا ملحتواه , وال حتول تلك املوافقة دون م�ساءلة 
ال�سركة عن االأ�سرار التي قد ترتتب على اأي اإعالن تبني الحقا خمالفته الأحكام القانون 
وهذه الالئحة , اأو احتواوؤه على بيانات م�سللة , ويحق للهيئة اإلزام ال�سركة بوقف ن�سر 

ذلك االإعالن . 

املــادة ) 4 (

تلتزم ال�سركة باحلفاظ على �سرية املعلومات ال�سخ�سية والتجارية للم�سارك , وال يجوز 
لها االإف�ساح عن تلك املعلومات اإال وفقا الأحكام القانون , اأو بعد اأخذ موافقة كتابية م�سبقة 
اإخطار الهيئة كتابيا  , وقبل االإف�ساح عن تلك املعلومات يجب على ال�سركة  من امل�سارك 

بذلك مع ذكر االأطراف املف�سح اإليها , واالأ�سباب التي دعتها اإلى ذلك .
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املــادة ) 5 (

 , اإال وفقا ل�سيا�سة االكتتاب املعتمدة  اأي طلب تاأمني  اأو رف�س  يحظر على ال�سركة قبول 
تت�سمن  اأن  يجب  والتي   , ال�سرعية  الرقابة  وجلنة  اإدارتـــها  جملـــ�س  قبـــل  مــن  واملوثقـــة 

املتطلبات االآتية :

1 - قابلية �سندوق امل�ساركني لال�ستمرار على املدى الطويل .

2 - التاأكد من مراجعة ال�سيا�سة بانتظام مبا يتنا�سب مع متغريات ال�سوق .

3 - التاأكد من اأن املخاطر املغطاة فـي حدود االفرتا�سات فـي ت�سعري اال�سرتاكات .

4 - التاأكد من اأن اال�سرتاك اأو املنافع قد �سممت لت�ستوعب املخاطر الكبرية .

5 - التاأكد من اأن موظفـي االكتتاب يدركون متاما خمتلف ال�سيا�سات �سمن االإطار 
العام لتقييم املخاطر واأنواع املخاطر وحدود كل نوع من املخاطر .

املــادة ) 6 (

يجب على ال�سركة االحتفاظ بحد املالءة املالية ب�سورة منف�سلة لكل فرع من فروع التاأمني 
امل�ساهمني  اأ�سول والتزامات  بعـــد جمــع  , وذلك  املرخـــ�س لل�سركــــة ممار�ستهـــا  التكافلـــي 

على اأ�سا�س تنا�سبي بناء على اال�سرتاك .

املــادة ) 7 (

يحظر على ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة اال�سرتاك فـي اإدارة �سركة اأخرى مرتبطة بقطاع 
التاأمني , وا�ستثناء من ذلك يجوز للع�سو اأن يكون مالكا ب�ســورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 
اأو له م�سلحة فـي اإدارة اأعمال �سم�سار تاأمني مع وجــوب االإف�ســاح عـــن ذلك ملجل�س اإدارة 

ال�سركة وامل�ساهمني قبل انتخابه بفرتة كافـية ح�سب متطلبات االإف�ساح املعمول بها .

املــادة ) 8 (

يجب على ال�سركة التي متار�س فرع التاأمني التكافلي العام فـي حالة وجــود عجــز مايل 
ل�سنتني متتاليتني فـي �سندوق فرع التاأمني التكافلي العام تقدمي خطة �ساملة للق�ساء 
على العجز مع بيان اأ�سبابه واخلطوات التي متت للق�ساء عليه , واآلية حتويله اإلى فائ�س 

فـي ال�سنة التالية , ويجب اأن تكون تلك االإجراءات مالئمة , ومدعومة باالأدلة .
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املــادة ) 9 (

يجب على ال�سركة التي متار�س فرع التاأمني التكافلي العائلي فـي حالة وجود عجز مايل 
االكتواري  تكليف اخلبري  العائلي  التكافلي  التاأمني  فـي �سندوق فرع  ل�سنتني متتاليتني 
اإدارة  جمل�س  من  كل  اإلى  تقرير  وتقدمي   , الن�ض�ط  لهذا  امل�لية  الأحوال  لفح�س  املعني 
ال�سركة , والهيئة باأ�سباب تكرار اخل�سائر ومقرتحاته لتالفـيها , على اأن يقدم هذا التقرير 
واحل�سابات  امليزانية  لتقدمي  املقرر  املوعد  انتهاء  من  االأكثــــر  علـــى  �سهريـــن   )2( خــــالل 

اخلتامية عن ال�سنة املنق�سية .

املــادة ) 10 (

يجب على ال�سركة موافاة الهيئة باملتطلبات الواردة فـي املادتني )8( و )9( من هذه الالئحة , 
وذلك خـــالل مـــدة ال تتجـــاوز )30( ثالثـــني يــوم عمــل مــن تاريخ طلبــها , ويحق للرئي�س 
التنفـيذي قبول اأو تعديل اأو رف�س تلك املقرتحات خالل مدة ال تزيد على )60( �ستني يوم 

عمل من تاريخ الت�سليم , واإال اعتربت تلك املقرتحات مقبولة �سمنا . 

املــادة ) 11 (

يجب على ال�سركة اإخطار الهيئة فورا عند انخفا�س راأ�س املال املدفوع عن احلد االأدنى 
املن�سو�س عليه فـي القانون , ويحق للهيئة فـي هذه احلالة اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية : 

1 - اإلزام ال�سركة باتخاذ االإجراءات الالزمة ال�ستيفاء الــــحد االأدنـــى مـــن راأ�س املال 
عندمـــا  وذلك   , التايل  ال�سنوي  الربع  التقرير  رفع  موعد  جتاوز  ال  مدة  خالل 
ترتاوح ن�سبة حقوق امل�ساهمني املتاحــة بــني )50%( خم�سني باملائة اإلــــى )%100( 

مائة باملائة من احلد االأدنى ملتطلبات راأ�س املال .

اإلـــزام ال�سركـــة بتقديـــم تقريـــر مف�ســـل عــن االإجراءات الت�سحيحية والفرتات   - 2
الزمنية الالزمة التخاذ تلك االإجراءات من اأجل ا�ستيفاء احلد االأدنى ملتطلبات 
ل�سنتني متتاليتني بني  املتاحة  امل�ساهمني  ن�سبة حقوق  تراوحت  واإذا   , املال  راأ�س 
)50%( خم�سني باملائة اإلى )100%( مائة باملائة من احلد االأدنى ملتطلبات راأ�س املال 
وجب احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة قبل تطبيق االإجراءات الت�سحيحية 

املقرتحة من قبل ال�سركة .
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3 - توقيف ال�سركة عن اإ�سدار كـــل اأو بعـــ�س اأنواع عقود التاأمني التكافلــي اجلديـــدة , 
اأو عـــدم ال�سمـــاح لهـــا بتجديد كـــل اأو بعــ�س اأنواع عقود التاأمني التكافلـــي املربمــة 
امل�ساهمـــني عـــن )50%( خم�سني باملائة من احلد االأدنى  اإذا قلـــت ن�سبــــة حقــــوق 
ملتطلبات راأ�س املال وف�سلـــت ال�سركـــة فـي اتخـــاذ اخلطوات الكافـية ال�ستيفاء احلد 

االأدنى من متطلبات راأ�س املال .
4 - اإلغاء الرتخي�س عن ال�سركة عندما تقل ن�سبة حقوق امل�ساهمني الأقل من )%25( 

خم�سة وع�سرين باملائة من احلد االأدنى ملتطلبات راأ�س املال .
املــادة ) 12 (

اإذا تبني للهيئة عدم جدية ال�سركة فـي تطبيق االإجراءات الت�سحيحية املذكورة فـي التقرير 
املف�سل الواردة فـي البند )2( من املادة )11( من هذه الالئحة كان للهيئة اإلزام ال�سركة 

باتخاذ واحد اأو اأكرث من االإجراءات االآتية :

1 - اتخاذ االإجراءات القانونية لزيادة راأ�س املال .
2 - تعديل قيمة اال�سرتاكات .

3 - تخفـي�س النفقات .
4 - التوقف عن اإ�سدار اأي عقود تاأمني تكافلي جديدة . 

5 - عدم جتديد كل اأو اأنواع حمددة من عقود التاأمني التكافلي املربمة .
6 - ت�سييل االأ�سول .

7 - حتويل حمفظة خماطر معينة ل�سركة اأخرى مرخ�سة .
8 - عزل االإدارة التنفـيذية لل�سركة وتعيني جلنة لت�سيري االأعمال التي تقوم مقامها .

الف�ســل الثانــي

اإجـــراءات الرتخيـــ�ض

املــادة ) 13 (

يجب تقدمي طلب الرتخي�س ملزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلي على النموذج املعد من قبل 
الهيئة , مرفقا به املعلومات وامل�ستندات والوثائق االآتية :

1 - ا�ستمارة طلب الرتخي�س بعد تعبئتها من املمثل القانوين لل�سركة .  
2 - ن�سخة من عقد التاأ�سي�س والنظام االأ�سا�سي لل�سركة .
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3 - ما يفـيد اإن�ساء ح�ساب م�سرفـي با�سم ال�سركة على اعتبار اأنه ميثل �سندوق امل�ساركني .  

4 - تقدمي �سهادة م�سرفـية تثبت اإيداع راأ�س املال املدفوع مبا ال يقل عن احلد االأدنى 
املن�سو�س عليه قانونا .

5 - االإي�سال الدال على �سداد ر�سوم درا�سة الطلب املحددة من قبل الهيئة .

6 - العقود املربمة مع االأطراف االأخرى .   

7 - درا�سة اجلدوى االقت�سادية .

8 - قرار من اخلبري االكتواري يفـيد باأن خطة عمل التكافل العائلي قد اأعدت وفقا 
ملبادئ �سليمة , وقابلة للتنفـيذ .

9 - حتديد �سيا�سة التعامل مع الفائ�س , والعجز .

10 - �سيا�سة القر�س احل�سن )مبا فـي ذلك �سداده وانخفا�س القيمة( .

11 - اآلية الف�سل بني �سندوق امل�ساهمني , و�سندوق امل�ساركني .

12 - طريقة احت�ساب مبلغ اال�سرتاكات .

13 - �سيا�سة ال�سركة فـيما يتعلق باال�ستثمارات .

14 - خطة عمل تت�سمن البيانات واملعلومات املن�سو�س عليها فـي املادة )14( من هذه 
الالئحة .

15 - اأي بيانات اأخرى اأو �سهادات تطلبها الهيئة .

املــادة ) 14 (

يجـــب اأن تت�سمـــن خطـــة العمـــل املقدمــة مـــن ال�سركــة , املن�سو�س عليها فـي البند )14( 
من املادة )13( من هذه الالئحة االآتي :

  اأ - مقر وفروع ال�سركة .

ب - الرتتيبات الالزمة لتغطية خماطر اإعادة التكافل اأو تقدمي االأ�سباب املو�سوعية 
املقنعة لعدم حاجة ال�سركة اإلى هذه الرتتيبات .

ج - اأن�سطة التاأمني املطلوب ممار�ستها .

د - العدد املتوقع للموظفـني وخطة توظيف وتاأهيل العمانيني .

هـ - امل�ض�ريف املتوقعة ملب��ضرة الن�ض�ط وم�ض�در التمويل .
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و - البيانات املالية التقديرية ملدة ال تقل عن )5( خم�س �سنوات بالن�سبة لل�سركة التي 
ترغب فـي مزاولة فرع التاأمني التكافلي العام , وملدة ال تقل عن )10( ع�سر �سنوات 
بالن�سبة لل�سركة التي ترغب فـي مزاولة فرع التاأمــني التكافلــي العائلــي , على اأن 

ت�سمل تلك البيانات االآتي :
املتوقعة  وامل�ساريف  واخل�سائر  االأرباح  وتوقعــات ح�ساب  املتوقعـــة  امليزانيــــة   -  1

ل�سندوق امل�ساهمني , وذلك ب�سكل م�ستقل عن �سندوق امل�ساركني .
ب�سكل  وذلك   , امل�ساركني  ل�سندوق  املتوقعة  وامل�ساريف  املتوقعة  امليزانية   -  2

م�ستقل عن �سندوق امل�ساهمني .
3 - توقعات االإيرادات لكل نوع من عمليات التاأمني التكافلي .  

 4 - توقعات منو اال�سرتاكات واملطالبات املتوقعة وتوقعات اال�ستثمارات والدخل 
املت�سل بها .

 5 - توقعات االحتياطيات الفنية .   
 6 - توقعات توزيع الفائ�س اإن وجد .

 7 - توقعات حركة القر�س احل�سن )اإن وجد( .
 8 - تقديرات حد املالءة .

البيانات  لبناء تقديرات  ا�ستخدمت  التي  االأ�ســــ�س واالفرتا�ســـات  9 - تفا�سيـــل 
امل�ليــة , ومنو الن�ض�ط .

10 - التحليل املايل الراأ�سي , واالأفقي .
املــادة ) 15 (

فــــي حالـــة املوافقـــة علـــى طلــب الرتخي�س وفقا للمادة )12( من القانون , يتم قيد ال�سركة 
فـي �سجـــل �سركـــات التاأمـــني التكافلـــي املرخــــ�سة مـــع ن�ســـر قرار الرتخي�س فـي اجلريدة 
الر�سميـــة وتـــزود ال�سركـــة �سهـــادة معتمدة �سارية ملدة )5( خمـــ�س �سنـــوات فقــــط اعتبــــارا 

من تاريخ الن�سر فـي اجلريدة الر�سمية . 

املــادة ) 16 (

ال يجوز لل�سركة اإن�ساء فروع اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة بذلك , 
ويجب اأن يرفق بطلب اإن�ساء الفروع البيانات وامل�ستندات االآتية :

1 - العنوان املقرتح للفرع .
2 - االإيجار املتوقع اأو التكلفة التقديرية للفرع اإذا مت �سراوؤه .
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3 - ا�سم وموؤهالت املدير املقرتح اأو امل�سوؤول عن الفرع املقرتح .
4 - االأرباح واخل�سائر املتوقعة للفرع للثالث �سنوات .

5 - تعهد بااللتزام بن�سب التعمني املعمول بها .
6 - اأي معلومات اأخرى تطلبها الهيئة .

وي�ضدر الرئي�س التنفـيذي قرارا يحدد فـيه ال�ضروط واملتطلب�ت الفنية والر�ضوم والإجراءات 
الالزمة الإن�ساء الفروع .

الف�ســل الثالــث

فروع وفئات اأن�سطة التاأمني التكافلي

املــادة ) 17 (

تنق�سم اأن�سطة التاأمني التكافلي اإلى فرعني : 

1 - فرع التاأمني التكافلي العائلي .
2 - فرع الـتاأمني التكافلي العام . 

املــادة ) 18 (

حتدد فروع التاأمني التكافلي العائلي على النحو االآتي : 
1 - عقود التاأمني التكافلي �سد املخاطر التي يتعر�س لها االأ�سخا�س املوؤمن عليهم 
اأو الوفاة نتيجة  اأو حلادث من نوع حمدد فـي العقد  اإ�سابات نتيجة حلادث  عن 
حلادث اأو حلادث من نوع حمدد فـي العقد اأو االإ�سابة بعجز نتيجة ملر�س من نوع 
حمــدد فــي العقــد , وتكــون �ساريـــة املفعـــول ملـــدة ال تقــــل عــــن )5( خمــــ�س �سنــــوات 

اأو غري حمددة املدة . 
2 - عقود التاأمني التكافلي على االأ�سخا�س �سواء كان االإبرام عن طريق اإ�سدار وثائق 
اأو �سكوك اأو �سهادات متنح امل�سارك احلق فـي احل�سول م�ستقبال على مبلغ اأو عدة 
مبالغ مقابل �سداد ق�سط اأو اأكرث للموؤمن , دون اأن تكون من العقود التي تقع فـي 
نطاق البند )1( من هذه املادة , وال ي�سمل ذلك فئة التاأمني التكافلي ال�سناعي . 
3 - عقود التاأمني التكافلي التي توفر التغطية التاأمينية للعمال فـي جمال ال�سناعة 
من ذوي االأجور املنخف�سة مقابل تقليل مبلغ اال�سرتاكات واملنافع مقارنة بعقود 

التكافل على االأ�سخا�س املن�سو�س عليها فـي البند )1( من هذه املادة .  
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املــادة ) 19 (

تندرج حتت التاأمني التكافلي العام االأن�سطة االآتية :  

1 - التاأمني التكافلي �سد امل�سوؤولية : ت�سمل عقود التاأمني التكافلي �سد املخاطر التي 
يتعر�س لها االأ�سخا�س املوؤمن عليهم مما يرتب عليهم التزامـــات الأطـــراف ثالثــة 
دون املخاطر التي تن�ساأ عن/ اأو املتعلقة با�ستعمال ال�سيارات اأو املخاطر التي تن�ساأ 
ال�سلة  ذات  املخاطر  اأو  الطائرات  اأو  ال�سفن  با�ستخدام  لها عالقة  تكون  اأو  من/ 

بت�سييد اأو اإ�سالح اأو ر�سو ال�سفن اأو الطائرات . 

2 - التاأمني التكافلي البحري واجلوي والنقل : ت�سمل عقود التاأمني التكافلي ما ياأتي : 

  اأ - ال�سفن اأو الطائرات اأو االآالت واالأثاثات , ومعدات ال�سفن والطائرات .

ب - الب�سائع وال�سلع واملمتلكات املنقولة على ظهر ال�سفن اأو الطائرات .

 ج - اأجرة ال�سحن اأو اأي م�سلحة فـي ال�سفن اأو الطائرات اأو تتعلق بها .

  د - اخل�سارة النا�سئة عن/ اأو املتعلقة با�ستعمال ال�سفن اأو الطائرات , مبا فـي ذلك 
خماطر الطرف الثالث . 

خماطر  ذلك  فـي  مبا   , ال�سفن  ر�سو  اأو  اإ�سالح  اأو  بت�سييد  املت�سلة  املخاطر   - هـ 
الطرف الثالث .

 و - خماطر النقل )البحري اأو اجلوي اأو الربي( , مبا فـي ذلك املخاطر املت�سلة 
بالنقل من بداية النقل حتى جهة الو�سول . 

 ز - اأي خماطر اأخرى موافق عليها من قبل الهيئة .

3 - التاأمني التكافلي على املركبات : ت�سمل عقود التاأمني التكافلي �سد خماطر الفقد 
اأو التلف الناجت عن ا�ستعمال املركبات , مبا فـي ذلك املخاطر �سد االأ�سرار التي 
يتعر�س لها الطرف الثالث نتيجة وقوع حادث مروري , وال ت�سمل عقود التاأمني 

التكافلي �سد خماطر النقل املن�سو�س عليها فـي البند )2( من هذه املادة . 

4 - التاأمني التكافلي على اخل�سائر املالية : ت�سمل عقود التاأمــني التكافلـــي �ســــد اأي 
من املخاطر االآتية : 
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 اأ - خماطـــر اخل�سائــــر املاليـــة التــــي قــــد تلحــــق باملوؤمـــن عليــه نتيجة الإع�ساره , 
اأو اإفال�سه , اأو عجزه عن الوفاء بدينه , اأو عجزه عن الوفاء بدينه فـي ميعاد 

ا�ستحقاقه ب�سبب اآخر غري االإع�سار .

ب - خماطر اخل�سائر التي تلحق باملوؤمن عليه نتيجة التزامه بتنفـيذ عقود �سمان 
�سبق اإبرامها .

 ج - خماطر اخل�سائر التي تلحق باملوؤمن عليه نتيجة توقفه عن ممار�سة العمل , 
اأو ت�سيق جمال العمل الذي ميار�سه .

 د - خماطر اخل�سائر التي تلحق باملوؤمن عليه نتيجة تكبده م�ساريف غري متوقعة .

هـ - املخاطر التي ال تقع فـي نطاق اأي من الفقرات ال�سابقة , ولي�ست من املخاطر 
التي يكون اإبرام , وتنفـيذ عقود التاأمني التكافلي �سدها مبثابة اإجراء اأن�سطة 

تاأمني من اأخرى . 

5 - الـتاأمني التكافلي على احلوادث ال�سخ�سية : ت�سمل عقود التاأمني التكافلي �سد 
خماطر اإ�سابة املوؤمن عليه نتيجة حلادث اأو حلادث من نوع حمدد اأو الوفاة نتيجة 
حلادث اأو حلادث من نوع حمدد اأو االإ�سابة بعجز كنتيجة ملر�س اأو ملر�س من نوع 
حمدد , وال تكون عقودا مما يدخل فـي نطاق البندين )1( و )2( من هذه املادة . 

6 - التاأمــــني التكافلــــي علـــى املمتلكـــات : ت�سمل عقود التاأمني التكافلي �سد خماطر 
اأو التلف للممتلك�ت امل�دية , ول ي�ضمل ذلك فئة ن�ض�ط الت�أمني التك�فلي  الفقد 

البحري واجلوي والنقل والـتاأمني التكافلي للمركبات .

الف�ســـل الرابـــع

جمل�ض اإدارة ال�سركة واإدارتها التنفـيذية

املــادة ) 20 (

دون االإخالل باأحكام قانون ال�سركات التجارية وقانون �سوق راأ�س املال , يجب اأن يتمتع ع�سو 
جمل�س اإدارة ال�ضركة ب�ل�ضروط واملوؤهالت واخلربات الآتية : 

1 - اأال يكون قد اأدين بجنحة اإ�ساءة االأمانة اأو االحتيال اأو بجرمية خملة بال�سرف 
والأم�نة اأو مم�ر�ضة اأي ن�ض�ط م�يل م�ضبوه .
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2 - اأال يكــــــون قـــــــد ثبـــــت ارتكابـــــه خمالفــــات متعلقـــــة باللوائــــــح املنظمـــــة لقانـــــون 

�سـوق راأ�س املال , وقانون �سركات التاأمني .  

3 - اأال يــــكون قـــد ا�ستــــرك فـــــي ارتكـــاب خمالفـــات ماليــــة اأو ممار�ســــات غـــري �سليمة 

فـي ال�سركة اأدت لتوقف عمل ال�سركة . 

4 - اأال يكون قد �سبق احلكم عليه باالإع�سار , اأو االإفال�س . 

5 - اأن تكون لديه خربة عملية فـي االإدارة ال تقل عن )5( خم�س �سنوات .

املــادة ) 21 (

دون الإخالل ب�أحك�م ق�نون ال�ضرك�ت التج�رية وق�نون �ضوق راأ�س امل�ل ي�ضرتط فـيمن ي�ضغل 

من�سبا فـي االإدارة التنفـيذية لل�سركة االآتي :

1 - اأال يكون قد اأدين بجنحة اإ�ساءة االأمانة اأو االحتيال اأو بجرمية خملة بال�سرف 

والأم�نة , اأو مم�ر�ضة اأي ن�ض�ط م�يل م�ضبوه .

2 - اأال يكون قد ثبت ارتكابه خمالفات متعلقة باللوائح املنظمة لقانون �سوق راأ�س املال , 

وقانون �سركات التاأمني من خالل التحقيق , اأوالتفتي�س الذي قامت به الهيئة , 

اأو اأي جهة تنظيمية اأو مهنية اأو حكومية .  

3 - اأال يكون قد ا�ستـــرك فـــــي ارتكـــاب خمالفـــات مالــــية اأو ممار�ســــات غـــري �سليمـــة 

فـي ال�سركة اأدت لتوقف عمل ال�سركة , اأو ف�سل من عمله لتلك االأ�سباب . 

4 - اأال يكون قد �سبق احلكم عليه باالإع�سار , اأو االإفال�س . 

5 - اأال يكون ع�سوا فـي جمل�س اإدارة �سركة اأخرى , اأو ميلك اأو يعمل ب�سورة مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة ب�سركة اأخرى مرتبطة بقطاع التاأمني .

املــادة ) 22 (

اإلى ال�ضروط الواردة فـي امل�دة )21( من هذه الالئحة , يجب على كل من ي�سغل  ب�لإ�ض�فة 

من�سبا فـي االإدارة التنفـيذية لل�سركة اأن تتوافر لديه اأحد املوؤهالت , واإحدى اخلربات االآتية :
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1 - درجة زميل )Fellow( اأو درجة منت�سب )Associate( من هيئة اأو معهد تاأمني 
اأو اأي جهة متخ�س�سة فـي التاأمني توافق عليها الهيئة , باالإ�سافة اإلى خربة فنية 
فـي اأن�سطة التاأمني ملدة ال تقل عن )5( خم�س �سنوات فـي جمال االكتتاب التاأميني , 

اأو اإدارة �سركات التاأمني .

اأي جمال جتاري  فـي  اأو  االقت�سادية  اأو  املالية  العلوم  اأو  التاأمني  فـي  2 - ماج�ستري 
ذي �سلة , باالإ�سافة اإلى خربة فنية فـي اأن�سطة التاأمني ملدة ال تقل عن )7( �سبع 

�سنوات فـي جمال االكتتاب التاأميني , اأو اإدارة �سركات التاأمني .

3 - بكالوريو�س فـي التاأمني اأو فـي العلوم االقت�سادية اأو فـي اأي جمال جتاري ذي �سلة , 
باالإ�سافة اإلى خربة فنية فـي اأن�سطة التاأمني ملدة ال تقل عن )10( ع�سر �سنوات 

فـي جمال االكتتاب التاأميني , اأو اإدارة �سركات التاأمني .

4 - دبلـــوم فــــي التاأمني اأو املاليـــة اأو االقت�ســــاد , باالإ�سافـــة خلـــربة فنية فـي التاأمني 
ال تقل عن )13( ثالث ع�سرة �سنة فـي االكتتاب التاأميني , اأو اإدارة �سركات التاأمني .

املــادة ) 23 (

يجب على ال�سركة موافاة الهيئة باأ�سماء االإدارة التنفـيذية لل�سركة خالل )15( خم�سة ع�سر 
يوما من تاريخ التعيني , وفق اال�ستمارة املعدة من قبل الهيئة .

املــادة ) 24 (

يجوز للهيئة طلب ا�ستبدال اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة املنتخــب اأو امل�ستقـــل 
اأو من ي�ضغل من�ضب� فـي الإدارة التنفـيذية لل�ضركة اإذا مل ي�ضتوف اأي� من ال�ضروط واملوؤهالت 

واخلربات املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل . 
املــادة ) 25 (

ال يجوز الأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اإدارتها التنفـيذية البقاء فـي منا�سبهــم , وح�ســــور 
اأي اجتماعات لل�سركة اعتبارا من تاريخ طلب الهيئة ا�ستبدالهم .

املــادة ) 26 (

مع عدم االإخالل باأحكام قانون ال�سركات التجارية يجب على ال�سركة تعيني بديل فـي املن�سب 
الذي ي�سغر نتيجة طلب الهيئة خالل املدة التي يحددها قرار اال�ستبدال . 
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الف�ســـل اخلامــ�ض

عقـود التـاأمني التكافلـي

املــادة ) 27 (

يجب اأن تكون جميع عقود التاأمني التكافلي ال�سادرة فـي ال�سلطنة حمررة باللــغة العربيـــة , 
اأو م�سحوبة برتجمة عربية طبق االأ�سل , وعند اخلالف فـي التف�سري يعتد بالن�سخة العربية .  

املــادة ) 28 (

يجب اأن تت�سمن عقود التاأمني التكافلي االآتي :
1 - رقم العقد , ويذكر فـي جميع االأوراق املتعلقة به .

2 - ا�سم امل�سارك , وامل�ستفـيد , وعناوينهم , وو�سائل االت�سال بهم .
3 - فرتة التغطية .

4 - التغطيات االإ�سافـية .
5 - مبلغ اال�سرتاك .

6 - املمتلكات اأو امل�سالح حمل التغطية .
7 - ن�س الوثيقة الذي يت�ضمن ال�ضروط الع�مة وال�ضتثن�ءات .

8 - حقوق والتزامات امل�سارك .
9 - االأ�س�س والقواعد التي حتكم العالقة بني ال�سركة وامل�سارك .

10 - مقــــدار اأجــــر الوكالــــة اأو ح�ســـة امل�ساربة التي تتح�سل عليه ال�سركة من ا�ستثمار 
�سندوق امل�ساركني .

11 - طرق تخ�سي�س امل�ساهمات ملحفظة اال�ستثمارات .
12 - �سيا�سة توزيع الفائ�س على امل�ساركني .

13 - �سيا�سة التعامل مع العجز .
14 - توقيع وختم ال�سركة .

15 - اأي بيانات اأخرى ترى الهيئة �سرورة ت�سمينها فـي العقد .

املــادة ) 29 (

الت�أمني  الت�أمني على ك�فة �ضروط واأحك�م وا�ضتثن�ءات عقد  اإطالع ط�لب  ال�ضركة  يجب على 
التكافلي قبل اإبرامه , والتوقيع عليه .
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املــادة ) 30 (

ذلك  وا�ستثناء من   , منه  بن�سخة  امل�سارك  تزويد  التكافلي يجب  التاأمني  عقد  اإبرام  عند 
يجوز لل�سركة تزويد امل�سارك باإ�سعار تغطية موؤقت اإلى اأن يتم اإ�سدار العقد , وال يجوز اأن 

تزيد مدة اإ�سدار العقد على �سهر من تاريخ بدء التغطية .

املــادة ) 31 (

اإدارتها  اأو   , اإدارة ال�سركة  اإ�سدار اأي عقد تاأمني تكافلي الأي من اأع�ساء جمل�س  ال يجوز 
التي  لل�سركات  اأو  ال�سركة  مال  راأ�س  من  اأكرث  اأو   )%5( ميلك  م�ساهم  اأي  اأو  التنفـيذية 
ميلكون اأي جزء من راأ�س مالها اأو الأي �سخــ�س لهــم به �سلة قرابـــة حتـــى الدرجــــة الثانيـــة 

اأو تربطهم عالقة م�ساهرة اإال بعد دفع اال�سرتاك امل�ستحق بالكامل . 

املــادة ) 32 (

ال يجوز لل�سركة منح اأي معاملة تف�سيلية الأي من املذكورين فـي املادة )31( من الالئحة 
التكافلي املربم  التاأمني  اإلى عقد  ا�ستنادا  اأو تعوي�سات م�ستحقة  عند تقدميهم ملطالبات 
معهم , كما يجب على ال�سركة اإ�سعار م�سوؤول االلتزام باأي مبالغ اأو تعوي�سات دفعت ل�ساحلهم .

املــادة ) 33 (

ال يجــــوز لل�سركــــة اإ�ســــدار عقـــد تاأميـــن تكافلـــي عـــام , ما لـــم يثبـــت ت�سلمها ملبلغ اال�سرتاك , 
اأو ب�سمانات تقبلها ال�سركة , ويتفق عليها الطرفان . 

املــادة ) 34 (

يثبت ت�سلم ال�سركة لال�سرتاك عند قيام امل�سارك بدفعه اإلى ال�سركة مبا�سرة , اأو اإلى اأحد 
و�سطائها اأو وكالئها , اأو اإلى اأي طرف اآخر مفو�س باالإنابة عنها .

الف�ســل ال�ســاد�س

�سندوقـا امل�ساركـني وامل�ساهمـني

املــادة ) 35 (

املبادئ  مع  متوافقة  وبطريقة مهنية  بعناية  امل�ساركني  �سندوق  اإدارة  ال�سركة  على  يجب 
ال�سرعية .
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املــادة ) 36 (

يجب على ال�سركة لدى اإدارتها ل�سندوق امل�ساركني االلتزام باالآتي : 

1 - ح�ســــاب قيمـــة اأ�ســــول �سنـــدوق فـــرع التاأمـــني التكافلـــي العـــام ب�ســــكل منف�ســـل 
عن التزاماته , على اأن تفوق االأ�سول االلتزامات فـي كل االأوقات .

2 - ح�ســـاب قيمـــة اأ�ســـول �سنـــدوق فـــرع التاأمــــني التكافلـــي العائلي ب�سكل منف�سل 
عن التزاماته , وعلى اأن تكون االأ�سول زائدة عن التزاماته فـي كل االأوقات .

املــادة ) 37 (

الناجتة عن فئات االأن�سطة  يتم توزيع ح�سيلة اال�سرتاكات والفائ�س وعوائد اال�ستثمار 
التـــي تنـــدرج حتـــت فـــرع التاأمــــني التكافلـــي العائلــي املرخ�س لل�سركة مزاولتها حتت اأي 

من الق�سمني االآتيني بح�سب الن�سبة املتفق عليها فـي عقد التاأمني التكافلي العائلي :

 اأ - ق�سم اأموال خماطر امل�سارك :
ح�سـاب م�ستقـل عـن ح�ساب ق�سم اأمــوال ا�ستثمــار امل�ســارك , ويتـــم قيـــد االأمــــوال 

املخ�س�سة لتغطية املخاطر التي مت التاأمني �سدها .
ب - ق�سم اأموال ا�ستثمار امل�سارك :

ح�سـاب م�ستقـل عـن ح�ساب ق�سم اأمــوال خماطـــر امل�ســـارك , ويتــم قيـــد االأمــــوال 
املخ�س�سة ح�سرا لتكوين راأ�س املال .

املــادة ) 38 (

يحظر على ال�سركة اجلمع اأو احلذف بني اأ�سول والتزامات �سندوق امل�ساهمني وبني اأ�سول 
والتزامات �سندوق امل�ساركني )بفرعيه �سندوق التاأمني التكافلي العام و�سندوق التاأمني 

التكافلي العائلي( .

املــادة ) 39 (

يجـــب علــــى ال�سركــــة تقديــــم القــــر�س احل�ســـن عندما ت�سبح التزامات �سندوق امل�ساركني 
اأو اأحد فروعه اأكرث من اأ�سوله اجلارية , اأو عند وجود عجز فـي ال�سيولة النقدية بال�سندوق .

املــادة ) 40 (

تكون اإيرادات �سندوق فرع التاأمني التكافلي العام من البنود االآتية : 
التاأمني  املح�سلة نظري عقود  لل�سركة  امل�ستحقة  اال�سرتاك  اال�سرتاكات وح�سة   -  1

التكافلي اأو عقود اإعادة التاأمني التكافلي . 
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2 - احل�سومات والعموالت املتح�سلة من �سركات اإعادة التاأمني التكافلي . 

3 - الفائ�س من عمليات اإعادة التاأمني التكافلي .

4 - القيمة املتبقية واال�سرتداد التي تندرج حتت اأي من فئات اأن�سطة التاأمني التكافلي 
العام . 

5 - التربعات املدفوعة من قبل امل�ساهمني . 

املــادة ) 41 (

تكون اإيرادات �سندوق فرع التاأمني التكافلي العائلي من البنود االآتية :

التكافلي  التاأمني  امل�ستحقة لل�سركة نظري عقود  1 - اال�سرتاكات وح�سة اال�سرتاك 
العائلي وعقود اإعادة التاأمني التكافلي العائلي . 

2 - احل�سومات والعموالت املتح�سلة من �سركات اإعادة التاأمني التكافلي . 

3 - الفائ�س من عمليات اإعادة التاأمني التكافلي العائلي . 

4 - التربعات املدفوعة من قبل امل�ساهمني . 

املــادة ) 42 (

ال يجوز لل�سركة قيد اأي اإيراد فـي �سندوق امل�ساهمني اإال من اأحد البنود االآتية :

1 - راأ�س مال ال�سركة املدفوع من امل�ساهمني . 

2 - اأجرة الوكالة , اأو ح�سة امل�ساربة . 

3 - عوائد ا�ستثمار �سندوق امل�ساهمني .

املــادة ) 43 (

حتدد اأوجه ال�سرف من �سندوق امل�ساركني فـي االآتي :

1 - تغطية م�سروفات اإدارة ال�سندوق , وت�سمل الوكالة وامل�ساربة .

2 - النفقات والتعوي�سات امل�ستحقة تنفـيذا لعقود التاأمني التكافلي .

3 - توزيع الفائ�س على ح�ساب امل�ساركني .

4 - اأي م�ساريف اأخرى توافق عليها جلنة الرقابة ال�سرعية .
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املــادة ) 44 (

حتدد اأوجه ال�سرف من �سندوق امل�ساهمني فـي االآتي :

1 - تكاليف اإ�سدار عقد التاأمني التكافلي �ساملة العمولة .

2 - م�ساريف االإدارة .

3 - امل�ساريف االإدارية العامة وم�ساريف البيع .

4 - ال�سرائب .

املــادة ) 45 (

ال يجوز لل�سركة توزيع الفائ�س اإال وفقا ل�سيا�سة الفائ�س القابل للتوزيع املعتمدة من جمل�س 
اإدارة ال�سركة , وجلنة الرقابة ال�سرعية واخلبري االكتواري املعني بالن�سبة لل�سركة املرخ�س 
لها مزاولة فرع التاأمني التكافلي العائلي , وعند ح�ساب الفائ�س القابل للتوزيع يجب على 

ال�سركة مراعاة االآتي : 

1 - اأن يكون الفائ�س على اأ�سا�س البيانات املالية املدققة .

2 - مقدار اال�سرتاكات مبوجب العقود املربمة مع امل�ساركني .

3 - �سداد القر�س احل�سن .

4 -  مقدار املالءة املالية لل�سركة و�سندوق امل�ساركني .

5 - كفاية ال�سيولة املالية .

6 - اإمكانية االحتفاظ بجزء من الفائ�س للطوارئ .

7 - اإمكانية االحتفاظ بجزء من الفائ�س للتو�سع .

ويجوز لل�سركة عدم �سرف الفائ�س القابل للتوزيع من اأجل جتنــب اأي تبعـــات ماليــة اأو 
اأخرى حتددها  اأهداف  اأي  اأو  التكافلي  التاأمني  باأن�سطة  قيامها  لدى  قانونية م�ستقبلية 
�سيا�سة الفائ�س القابل للتوزيع , وفـي جميع االأحوال ال يجوز ل�سندوق امل�ساهمني احل�سول 

على اأي مبلغ من الفائ�س القابل للتوزيع .

املــادة ) 46 (

يكون توزيع الفائ�س القابل للتوزيع خالل )4( اأربعة اأ�سهر من انتهاء ال�سنة املالية لل�سركة , 
ويكون االإعالن عن ذلك عرب موقعها االإلكرتوين , اأو عن طريق اإ�سعار ير�سل اإلى امل�سارك . 
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املــادة ) 47 (

يجب على ال�سركة توزيع الفائ�س القابل للتوزيع خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما 
ح�ساب  اإلى  املبا�سر  البنكي  التحويل  طريق  عن  وذلك   , التوزيع  عن  االإعالن  تاريخ  من 

امل�سارك , اأو اخل�سم من قيمة اال�سرتاكات .

املــادة ) 48 (

ال يجوز لل�سركة تف�سيل اأي م�سارك على اآخر بطريقة غري مربرة .

املــادة ) 49 (

اإعالن  تاريخ  اأ�سهر من  �ستة   )6( تعينه خالل  اأو من خالل طرف خارجي  للهيئة  يجوز 
وحتديد  للتاأكد  تقييم  اإجراء  للتوزيع  القابل  الفائ�س  توزيع  فـي  رغبتها  عن  ال�سركة 
م�ستوى الفائ�س القابل للتوزيع املعلن عنه , ومدى مطابقته فعليا للبيانات وال�سجالت 
منها  تطلب  التي  البيانات  كافة  تقدمي  ال�سركة  على  ويجب   , امل�ساركني  ل�سندوق  املالية 

الإجراء هذا التقييم . 

املــادة ) 50 (

املدققة  ال�سنوية  املالية  احل�سابات  فـي  حما�سبي  عجز  اأي  وجود  عند  ال�سركة  على  يجب 
ل�سندوق امل�ساركني تخ�سي�س اأ�سل اأو اأكرث من اأ�سول �سندوق امل�ساهمني مبا يعادل قيمة 
املالية  ال�سنة  انتهاء  تاريخ  املحا�سبي وذلك خالل )120( مائة وع�سرين يوما من  العجز 
اأيام من تاريخ  لتقدمي القر�س احل�سن , واإخطار الهيئة بتلك االأ�سول خالل )7( �سبعة 
التخ�سي�س , وفـي حالة ا�ستمرار العجز املحا�سبي ملدة )3( ثالث �سنوات وجب على ال�سركة 

اتخاذ االإجراءات الالزمة من اأجل اعتبار االأ�سول التي مت تخ�سي�سها كقر�س ح�سن .

املــادة ) 51 (

عند عجز �سندوق فرع التاأمني التكافلي العام عن �سداد القر�س احل�سن ملدة )3( ثالث 
اأو عجز �سندوق فرع التاأمني التكافلي العائلي عن �سداد ذلك القر�س ملدة )5(  �سنوات , 
خم�س �سنوات , وجب على ال�سركة قيد ذلك القر�س على اأنه دين م�سكوك فـي حت�سيله . 
وفــــي حـــال تــم �سداد ذلك القر�س بعد انق�ساء تلك املدد يجب اإثبات ذلك فـي احل�سابات 

املالية .
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املــادة ) 52 (
ال يجوز �سداد مبلغ القر�س احل�سن اإال من فائ�س �سندوق امل�ساركني �سريطة عدم االإخالل 
ال�سرعية  الرقابة  وجلنة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وموافقة   , لل�سركة  املالية  املالءة  بحد 

واخلبري الكتواري املعني اإذا ك�نت ال�ضركة تزاول ن�ض�ط الت�أمني التك�فلي الع�ئلي .

املــادة ) 53 (

امل�ساربة  ومبادئ   , االكتتاب  الأن�سطة  الوكالة  مببادئ  العمل  مراعاة  ال�سركة  على  يجب 
بالن�سبة الأن�سطة اال�ستثمار فـي التاأمني التكافلي .

املــادة ) 54 (

يدار ن�ض�ط ال�ضركة بوا�ضطة الإدارة التنفـيذية وفق� لل�ضي��ض�ت التي ي�ضعه� جمل�س اإدارة 
ال�سركة , ومبا يحقق التوازن بني م�سلحة امل�ساركني , وامل�ساهمني , ويجب على جمل�س 
االإدارة واالإدارة التنفـيذية تقدمي م�سلحة امل�ساركني على م�سلحة امل�ساهمني عند وجود 

تعار�س بينهما .

املــادة ) 55 (

اأو ح�سة امل�ساربة التي تاأخذها ال�سركة التي تدير �سندوق  اأجرة الوكالة  اأال تزيد  يجب 
امل�ساركني با�ستخدام منوذج عقد الوكالة اأو منوذج عقد امل�ساربة على )30%( ثالثني باملائة 
من ن�سبة اال�سرتاك , اأو مبا ال يزيد على اإجمايل هذه الن�سبة اإذا كانت على �سكل ر�سم , 
على اأن تغطي هذه االأجرة اأو احل�سة تكاليف م�سروفات اإدارة ال�سندوق اأو اأي م�سروفات 

اأخرى توافق عليها جلنة الرقابة ال�سرعية .

املــادة ) 56 (
يجب على ال�سركة عند الرغبة فـي فر�س اأو اإجراء اأي تعديل على اأجرة الوكالة اأو ح�سة 
اإلى الهيئة مرفقا به موافقة جمل�س  اأو توزيع االأرباح بعد التقدم بطلب بذلك  امل�ساربة 
اإدارة ال�سركة , وجلنة الرقابة ال�سرعية , واخلبري االكتواري املعني , اإذا كانت ال�سركة تزاول 
فرع التاأمني التكافلي العائلي , واآلية حتديد م�ستوى اأجرة الوكالة وح�سة امل�ساربة , واأي 

م�ستندات اأخرى تطلبها الهيئة . 
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الف�ســل ال�سابــع

جلنة الرقابة ال�سرعية واملراقب ال�سرعي

املــادة ) 57 (

يجب على ال�سركة ت�سكيل جلنة للرقابة ال�سرعية قبل بدء عملـــيات التاأمـــني التكافلـــي , 
على اأن يكون عدد اأع�سائها فرديا ال يقل عن )3( ثالثة اأع�ساء , واأن يكون اأغلبية االأع�ساء 
من الفقه�ء ال�ضرعيني واأن يكون من بينهم خبري خمت�س فـي الت�أمني التك�فلي , وي�ضرتط 

فـي ع�سو اللجنة من الفقهاء االآتي :

1 - اأن يكون حا�سال على درجة البكالوريو�س فـي اأ�سول الفقه , وفقه املعامالت , مع 
خربة عملية فـي تقييم �سرعية املعامالت التجارية والتدابري ال�سرعية ال تقل عن 

)5( خم�س �سنوات .
2 - اأن يكون ملما مبجال ال�سريفة االإ�سالمية .

3 - اأن يكون لديه معرفة باالإطار التنظيمي والقانوين لفروع التاأمني الذي تزاوله 
ال�سركة .

4 - اأال يكون م�ساهما اأو ع�سوا فـي جمل�س اإدارة ال�سركة , اأو موظفا فـيها .
5 - اأن يكون ح�سن ال�سرية , وال�سمعة , ومتمتعا باال�ستقاللية واحليادية .

املــادة ) 58 (

ال يجوز لع�سو جلنة الرقابة ال�سرعية اأن يكون ع�سوا فـي اأكرث من جلنة رقابة �سرعية 
ل�سركة تاأمني تكافلي فـي ال�سلطنة , ويجوز اال�ستثناء من ذلك بقرار من الرئي�س التنفـيذي 

�سريطة عدم ممانعة ال�سركتني .

املــادة ) 59 (

يجب على ال�سركة موافاة الهيئة بقرار تعيني اأع�ساء جلنة الرقابة ال�سرعية خالل )15( 
خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدور القرار . 

املــادة ) 60 (

ال يجوز لل�سركة عزل اأي ع�سو من اأع�ساء جلنة الرقابة ال�سرعية اإال بتو�سية من جمل�س 
اإدارة ال�سركة وبعد موافقة اجلمعية العامة العادية , واإذا �سغر مركز اأحد االأع�ساء وجب 
على ال�سركة تعيني بديل عنه خالل مدة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ �سغور املركز .
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املــادة ) 61 (

تخت�س جلنة الرقابة ال�سرعية باالآتي :

1 - و�سع القواعد ال�سرعية املنظمة الأن�سطة ال�سركة .

املتعلقة  القانونية  واالإجراءات  امل�ستندات  وكل  التكافلي  التاأمني  عقود  مراجعة   -  2
باأن�سطة ال�سركة للتحقق من توافقها مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية .

3 - اعتماد �سيا�سة واإجراءات �سندوق امل�ساركني .

4 - و�سع �سيا�سة ا�ستثمارية متوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية يعتمدها 
جمل�س اإدارة ال�سركة .

5 - املوافقة على �سيا�سة توزيع الفائ�س املعتمدة من جمل�س اإدارة ال�سركة .

6 - املوافقة على دليل االكتتاب املعتمد من جمل�س اإدارة ال�سركة .

7 - املوافقة على دليل ت�سوية املطالبات املعتمد من جمل�س اإدارة ال�سركة .

عنها  يبلغ  التي  بالتاأمني  املرتبطة  ال�سرعية  املخالفات  ب�ساأن  املقرتحات  تقدمي   -  8
م�سوؤول االلتزام . 

9 - تقدمي تقرير �سنوي للهيئة وللجمعية العامة ال�سنوية لل�سركة تبني فـيه اأعمالها 
ومالحظاتها حول مدى تقيد ال�سركة باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية .

املــادة ) 62 (

يجب اأن تنعقد جلنة الرقابة ال�سرعية )4( اأربع مرات على االأقل كل �سنة , و)1( مرة واحدة 
على االأقل فـي ال�سنة مع جمل�س اإدارة ال�سركة . 

املــادة ) 63 (

حتال م�سائل اخلالف بني جلنة الرقابة ال�سرعية , وجمل�س اإدارة ال�سركة اإلى الهيئة العليا 
للرقابة ال�سرعية بالهيئة , وتعترب قرارات هيئة الرقابة ال�سرعية العليا نهائية , وملزمة .

املــادة ) 64 (

يجب على جمل�س اإدارة ال�سركة تذليل جميع ال�سعوبات التي قد تواجهها جلنة الرقابة 
ال�سرعية فـي اأثناء القيام مبهامها , ويجب على االإدارة التنفـيذية لل�سركة االلتزام باالآتي :
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1 - تقدمي امل�ساعدة املطلوبة منها اإلى جلنة الرقابة ال�سرعية .

2 - متكني جلنة الرقابة ال�سرعية من االطالع على ال�سجالت والبيانات .

3 - عدم التدخل فـي اأن�سطة جلنة الرقابة ال�سرعية .

4 - عدم تقدمي اأي معلومات خاطئة اأو م�سللة اأو ناق�سة للجنة الرقابة ال�سرعية .

5 - تقدمي تقرير اإلى جلنة الرقابة ال�سرعية عــن اأي اأمـــور مـــن املحتــــمل اأن توؤثــــر 
على التزام ال�سركة باأحكام ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية .

املــادة ) 65 (

فـي حالة عدم التزام ال�سركة ب�سيا�سات وتوجيهات وقرارات وفتاوى جلنة الرقابة ال�سرعية , 
يجب على اللجنة اأن ترفع تقريرا بذلك اإلى الهيئة . 

املــادة ) 66 (

على ال�سركة تعيني املراقب ال�سرعي اخلارجي للقيام باأعمال الرقابة ال�سرعية لكل �سنة 
 , ال�سرعية  الرقابة  جلنة  لقرارات  وفقا  تتم  ال�سركة  اأن�سطة  جميع  اأن  من  للتاأكد  مالية 

وقوانني ولوائح التاأمني التكافلي ال�سادرة عن الهيئة .

املــادة ) 67 (

يجب اأن يتوفر فـي املراقب ال�سرعي اخلارجي الكفاءة الالزمة للقيام بـاأعمال املراجعة ال�سرعية . 

املــادة ) 68 (

حتدد اخت�سا�سات املراقب ال�سرعي اخلارجي باالآتي :

1 - التحقق من توافق �سيغة املنتجات والعقود واملعامالت املالية و�سيا�سات واإجراءات 
الت�سغيل مع ال�سريعة .

2 - التحقــق من تطبيق كل القرارات وال�سيا�سات والتوجيهات التي ت�سدر من جلنة 
الرقابــة ال�سرعية .

3 - التحقق من التزام ال�سركة بكل اأحكام قانون التاأمني التكافلي , والئحته التنفـيذية .

4 - التحقــــق مــن التزام ال�سركة بكافة القرارات والتوجيهات التي ت�سدر من هيئة 
الرقابة ال�سرعية العليا بالهيئة .
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املــادة ) 69 (

على املراقب ال�سرعي اخلارجي االجتماع بلجنة الرقابة ال�سرعية ملناق�سة ما تو�سل اإليه 
من نتائج قبل اإعداد التقرير . 

املــادة ) 70 (

يجب تقدمي ن�سخ من تقرير املراقب ال�سرعي اخلارجي للجهات االآتية : 
1 - جمل�س االإدارة بال�سركة .

2 - جلنة الرقابة ال�سرعية بال�سركة .

3 - الهيئة )مع البيانات املالية ال�سنوية( .

الف�ســل الثامــن

ال�سجــالت والتقاريــر املاليــة 

املــادة ) 71 (

يجب على ال�سركة عند اإعداد التقارير املالية االلتزام باالآتي : 
املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  ومعايري   , الدولية  املحا�سبية  املعايري   -  1

االإ�سالمية , واملتطلبات التي تقرها الهيئة .

2 - ذكر ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فـي اإعداد التقارير املالية وفقا للمعايري الدولية 
للمحا�سبة واملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية . 

املــادة ) 72 (

يجب على ال�سركة حفظ ال�سجالت االآتية :
1 - �سجل بكافة عقود التاأمني التكافلي ال�سادرة من ال�سركة , مت�سمنا الرقم املت�سل�سل 
لكل عقد , وتاريخ اإ�سداره , واأ�سماء وعناوين امل�ساركني وامل�ستفـيدين , واالأموال 

املوؤمن عليها , ومدة تلك العقود واأي تعديالت متت عليها .

2 - �سجل بكافة املطالبات املقدمة لل�سركة , مت�سمنا تاريخ التقدمي والقيمة واأ�سماء 
وعناوين مقدميها وتاريخ �سداد املطالبات اأو تاريخ رف�س ال�سداد واأ�سبابه .  

قبل  من  املربمة  التاأمني  اإعادة  اأو   , التكافلي  التاأمني  اإعادة  عقود  بكافة  �سجل   -  3
ال�سركة .
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املــادة ) 73 (

يجب اأن يت�سمن التقرير املايل ربع ال�سنوي لل�سركة البيانات االآتية :
1 - الو�سع املايل لل�سركة . 

2 - الدخل ال�سامل ل�سندوق امل�ساهمني .

3 - الدخل ال�سامل ل�سندوق امل�ساركني .

4 - اإيرادات وم�ساريف �سندوق فرع التاأمني التكافلي العام .

5 - اإيرادات وم�ساريف �سندوق فرع التاأمني التكافلي العائلي . 

6 - التغري فـي حقوق امل�ساهمني .

7 - الفائ�س اأو العجز فـي �سندوق امل�ساركني .

8 - البيانات االأخرى التي تطلبها الهيئة . 

املــادة ) 74 (

يجب اأن تعد ال�سركة تقريرا �سنويا يت�سمن البيانات االآتية :
1 - الو�سع املايل لل�سركة مت�سمنا )�سندوق امل�ساهمني و�سندوق امل�ساركني( , والو�سع 

املايل العام لل�سركة .

2 - الدخل ال�سامل ل�سندوق امل�ساهمني .

3 - اإيرادات وم�ساريف �سندوق فرع التاأمني التكافلي العام .

4 - اإيرادات وم�ساريف �سندوق فرع التاأمني التكافلي العائلي .

5 - التدفق النقدي ل�سندوق امل�ساهمني .

6 - التدفق النقدي ل�سندوق امل�ساركني .

7 - التغري فـي حقوق امل�ساهمني .

8 - الفائ�س اأو العجز فـي �سندوق امل�ساركني .

9 - اال�سرتاكات لكل فئة من فئات اأن�سطة التاأمني التكافلي التي تزاولها ال�سركة .

10 - املطالبات اأو التعوي�سات لكل فئة من فئات اأن�سطة التاأمني التكافلي التي تزاولها 
ال�سركة .
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11 - م�سروفات �سندوق امل�ساهمني .

12 - م�سروفات �سندوق امل�ساركني لكل فرع من فروع التاأمني التكافلي .

13 - اإعادة التاأمني التكافلي .

14 - اأ�سول والتزامات ال�سركة فـي اخلارج بالن�سبة لل�سركات العمانية .

15 - ح�ساب حد املالءة املالية .

16 - ح�ساب االحتياطات الفنية .

17 -  اأموال ال�سركة لدى الهيئة ك�سمان )رهن( لكل نوع من فئات االأن�سطة .

18 - اأي بيانات اأخرى تطلبها الهيئة .

املــادة ) 75 (

املدققة  التنظيمية  والتقارير  املن�سورة  املدققة  املالية  البيانات  ال�سركة تقدمي  يجب على 
للهيئة وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة لل�سركة بـــ )30( ثالثني يوما . 

املــادة ) 76 (

يجب على ال�سركة تقدمي تقرير �سنوي عن مدى االلتزام بال�سريعة االإ�سالمية , يرفق مع 
البيانات املالية اإلى الهيئة , مت�سمنا مالحظات جمل�س االإدارة على التحفظات الواردة فـيه . 

الف�ســل التا�ســع

مراقب احل�سابات اخلارجي واخلبري الكتواري

املــادة ) 77 (

يجب على ال�سركة من خالل اجلمعية العامة تعيني مراقب ح�سابات خارجي ب�سكل �سنوي , 
لتدقيق التقارير ال�سنوية والبيانات املالية لل�سركة , على اأن يكون املراقب من بني مكاتب 

التدقيق املعتمدة لدى الهيئة . 
املــادة ) 78 (

يجوز للهيئة اإعادة تعيني مراقب احل�سابات اخلارجي اأو تعيني مراقب ح�سابات اآخر على نفقة 
ال�سركة الإعادة تدقيق ح�سابات ال�سركة اإذا كان التقرير الذي اأعده املراقب ال يعرب عن الو�سع 

املايل الفعلي لل�سركة . 
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املــادة ) 79 (

اكتواري  خبري  تعيني  العائلي  التكافلي  التاأمني  اأن�سطة  تزاول  التي  ال�سركة  على  يجب 
مبوافقة الهيئة , يقوم باإجراء تقييم اكتواري �سنوي وفـي هذه احلالة يجب تقدمي ن�سخة 
من التقرير للهيئة رفق احل�سابات ال�سنوية , وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامـــة لل�سركـــة 

بـ )30( ثالثني يوما على االأقل .
املــادة ) 80 (

بالتقييم  اإ�سافـي  تقرير  تقدمي  ال�سركـــة  مــــن  تطلـــب  اأن  لتقديرها  وفقا  للهيئة  يجوز 
االكتواري , اأو اأن تعني على نفقة ال�سركة خبريا اكتواريا اآخر الإجراء التقييم االكتواري 

عن الن�ض�ط الذي تزاوله ال�ضركة .
املــادة ) 81 (

يجب على من يعني خبريا اكتواريا اأن تتوافر فـيه اأحد اال�سرتاطات االآتية :  
1 - زمالة معهد وكلية االكتواريني فـي اململكة املتحدة .

2 - ع�سوية جمعية االكتواريني فـي الواليات املتحدة االأمريكية .

3 - ع�سوية جمعية اكتواريي اخل�سائر فـي الواليات املتحدة االأمريكية .

املــادة ) 82 (

يجوز للهيئة بالن�سبة لل�سركة التي تزاول اأن�سطة التاأمني التكافلي العام اأن تطلب تقرير 
خبري اكتواري وفقا لتقديرها . 

املــادة ) 83 (

يخت�س اخلبري االكتواري باالآتي :
1 - مراجعة املركز املايل لل�سركة .

2 - تقييم مقدرة ال�سركة على اأداء التزاماتها امل�ستقبلية .

3 - مراجعة عقود و�سيغ التاأمني التكافلي .

4 - حتديد واعتماد املخ�س�سات الفنية لل�سركة .

5 - تقييم ال�سيا�سة اال�ستثمارية لل�سركة , واإبداء تو�سياته عليها .

6 - اأي اخت�سا�سات اأخرى حتددها الهيئة . 
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املــادة ) 84 (

يجب على اخلبري االكتواري االلتزام باالآتي : 
1 - اأال يكون طرفا ذا عالقة بال�سركة التي يقوم بتقييمها .

2 - تقدمي تقريره با�ستقاللية تامة , ووفق اأف�سل معايري املمار�سات الدولية املعتمدة 
فـي املجال االكتواري , ومبا يتالءم مع طبيعة اأن�سطة ال�سركة .

3 - تقدمي تقريره ملجل�س اإدارة ال�سركة خالل املدة املنا�سبة مبا يتيح الأع�ساء املجل�س 
ال�سنوي  التقرير  اإعداد  فـي  فـيه  الواردة  املعلومات  وا�ستخدام   , لدرا�سته  الفر�سة 

لل�سركة .

4 - اإبالغ جمل�س اإدارة ال�سركة اإذا راأى اأن هنالك اأمرا يتعلق بالو�سع املالــي لل�سركـــة , 
اأو اأعمالها ي�ستدعي اإحاطة اأع�ساء املجل�س به .

5 - اإبالغ الهيئة اإذا اعتقد اأن االأمر الذي اأخطر به جمل�س اإدارة ال�سركة مل يتم التعامل 
معه على النحو املنا�سب .

املــادة ) 85 (

يجب اأن يت�سمن تقرير اخلبري االكتواري االآتي :
1 - املعطيات الهامة التي اأثرت , اأو من املحتمل اأن توؤثر على اأعمال ال�سركة فـي امل�ستقبل .

االلتزامات  الناجتة عن تلك  التكافلي واالأ�سول  التاأمني  التزامات  2 - تقدير لقيمة 
واملحددة وفقا للوائح املنظمة لقطاع التاأمني .

3 - فـي حالة ما اإذا طراأ تغيري على افرتا�سات , اأو فـي طريقة التقييم مقارنة بتلك 
التزامات  على  التغيريات  هذه  تاأثري  تو�سيح  يجب   , ال�سابق  التقييم  فـي  املتبعة 

التاأمني التكافلي العام , واالأ�سول الناجتة عن هذه االلتزامات .

4 - مدى كفاية ومالءمة وم�سداقية البيانات التي وفرتها له ال�سركة .

5 - االإجراءات املتخذة لتقييم مدى كفاءة ومالءمة وم�سداقية البيانات .

6 - النموذج اأو النماذج امل�ستخدمة من قبله فـي عملية التقييم .

7 - املنهج املتبع فـي تقييم التقديرات .

8 - العوامل املوؤثرة على نتائج التحليل .
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9 - ترتيبات اإعادة التاأمني التكافلي , ومدى كفايتها .

بالن�سبة  راأيه  ت�سمل  اأن  على   , التكافلي  التاأمني  الأن�سطة  االأخرى  املهمة  اجلوانب   -  10
التقييم  فـي  باالفرتا�سات  , مقارنة  االأعمال احلقيقية  لالختالفات اجلوهرية بني 

ال�سابق .

 , 11 - الطريقة واالفرتا�سات امل�ستخدمة من قبل اخلبري االكتواري فـي عملية التقييم 
 , امل�ستخدمة  االفرتا�سات  بالن�سبة لالختالفات اجلوهرية بني  راأيه  ت�سمل  اأن  على 

واالأعمال احلقيقية التي مرت بها ال�سركة .

12 - حتديد الفائ�س والعجز فـي �سندوق امل�ساركني , وو�سف لالأ�سول امل�ستثمرة امل�ستخدمة 
معدل  حتديد  فـي  عليها  االعتماد  مت  التي  املخاطر  واأ�س�س   , العائدات  حتديد  فـي 

اخل�سم امل�ستخدم .

13 - مبلغ الفائ�س املقرتح للتوزيع على امل�ساركني .

14 - اأي عوامل اأخرى قد توؤثر على التقييم .

املــادة ) 86 (

يجب على اخلبري االكتواري عند مالحظته الأي خماطر حالية اأو م�ستقبلية اأو وقائع اأو 
ت�سرفات تخالف اأحكام القانون اأو الئحته التنفـيذية من قبل ال�سركة تقدمي تقرير عاجل 
 , عليه  وتقدمي مالحظاته   , التقرير  املجل�س مراجعة  , وعلى  ال�سركة  اإدارة  اإلى جمل�س 

وموافاة الهيئة باملالحظات , واالإجراءات املتخذة .

املــادة ) 87 (

يجب على االإدارة التنفـيذية لل�سركة االلتزام بتقدمي امل�ساعدة الالزمة للخبري االكتواري 
ل�سمان قيامه مبهامه , وعلى االأخ�س االآتي : 

1 - ال�سماح له باالطالع على �سجالت , ووثائق ال�سركة متى طلب ذلك .

2 - عدم التدخل فـي اأعماله .

3 - عدم مده باأي معلومات اأو بيانات خاطئة .

4 - اإبالغه باالأمور التي من املحتمل اأن توؤثر على الو�سع املايل لل�سركة . 
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املــادة ) 88 (

1 - يجب على ال�سركة عند رغبتها فـي اإنهاء خدمات مراقب احل�سابات اأو اخلبري االكتواري 
االلتزام باالآتي : 

    اأ - التقدم بطلب كتابي اإلى الهيئة مبني فـيه اأ�سباب رغبتها فـي االإنهاء , وعلى الهيئة 
البت فـي الطلب خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ تقدميه , ويعترب م�سي 

هذا املدة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�سه .  

 ب - لل�سركة احلق فـي التظلم من قرار الرف�س وفقــــا لالإجــــراءات املن�ســــو�س عليهــــا 
فـي قانون �سوق راأ�س املال والئحته التنفـيذية . 

2 - يجب على اخلبري االكتواري - عند رغبته فـي اال�ستقالة - اإخطار الهيئة بذلك قبل 
تقدميها بـ )30( ثالثني يوما على االأقل مع بيان االأ�سباب . 

اآخر خالل مدة ال تتجاوز  وفـي جميع االأحوال يجب على ال�سركة تعيني خبري اكتواري 
)30( ثالثني يوما من تاريخ اإنهاء خدمات اخلبري االكتواري , اأو ا�ستقالته . 

الف�ســل العا�ســر

املخ�س�ســات الفنيــة

املــادة ) 89 (

تطبق على ال�سركة اأحكام "حد القدرة علــــى الوفــــاء " املن�سو�س عليه فـي قانون �سركات 
التاأمني , واأحكام " الوديعة وحد املالءة " املن�سو�س عليه فـي الالئحة التنفـيذية لقانون 
�ضرك�ت الت�أمني , وتلتزم ال�ضركة التي مت�ر�س ن�ض�ط الت�أمني التك�فلي الع�ئلي ب�لتزام�ت 
التي  ال�سركة  تلتزم  كما   , احلياة  على  التاأمني  اأعمال  متار�س  التي  ذاتها  التاأمني  �سركة 
مت�ر�س ن�ض�ط الت�أمني التك�فلي الع�م ب�لتزام�ت �ضركة الت�أمني ذاته� التي مت�ر�س اأعم�ل 

التاأمني العام .

املــادة ) 90 (

يجب على ال�سركة االحتفاظ باالحتياطيات االآتية كمخ�س�سات فنية لكل فرع من فروع 
التاأمني التكافلي املرخ�س لها مبزاولته :
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1 - خم�س�سات لالأخطار التي مل ت�سقط , ت�سمل احتياطيات امل�ساركات غري املكت�سبة , 
اال�سرتاكات  احتياطي  حتديد  حالة  وفـي   . اال�سرتاكات  فـي  العجز  واحتياطيات 
غري املكت�سبة يجب ا�ستخدام طريقة )365/1( . وعلى ال�سركة القيام باختبار كفاية 
اأداء االلتزامات وبالتايل ح�ساب , وقيد العجز فـي احتياطيات عجز اال�سرتاكات 
ي�سقط من  الذي مل  , حيث يكون اجلزء  التكافلي  التاأمني  اأن�سطة  نوع من  لكل 
اال�سرتاكات غري كاف للوفاء باملطالبات امل�ستقبلية , وت�سوية امل�ساريف االأخرى , 

خم�سوما منها تدابري اإعادة التاأمني التكافلي .

للمطالبات  املقدرة  االإجمالية  القيمة  ويعادل   : املعلقة  للمطالبات  خم�س�سات   -  2
التي مت  التكافلي مع خم�س�س للمطالبات  التاأمني  اأن�سطة  املعلقة لكل نوع من 

تكبدها , ومل يتم التبليغ عنها .

املــادة ) 91 (

عام  بر�سيد  االحتفاظ  العائلي  التكافلي  التاأمني  اأن�سطة  تزاول  التي  ال�سركة  يجب على 
طوال ال�سنة املالية يعادل على االأقل �سافـي االلتزامات لكل عقود التاأمني التكافلي اعتبارا 

من تاريخ التقييم الذي مت بوا�سطة اخلبري االكتواري املعني .

املــادة ) 92 (

على ال�سركة اأن تودع اأ�سوال ال تقل عن اإجمايل �سافـي احتياطياتها الفنية فـي اأحد امل�سارف 
املرخ�س لها مبزاولة املعامالت امل�سرفـية االإ�سالمية فـي ال�سلطنة اأو اأي جهة خمت�سة فـي 

ال�سلطنة , مع رهنها ل�سالح الهيئة مع ت�سليمها �سهادة تثبت الرهن . 

املــادة ) 93 (

الأغرا�س ح�ساب �سافـي االحتياطي الفني , فاإن اجلزء الذي مل ي�سقط من م�ساريف اإعادة 
التاأمني التكافلي , اأو اإعادة التاأمني يجب خ�سمه من احتياطي اال�سرتاكات غري املكت�سبة .

املــادة ) 94 (

ال يجوز لل�سركة �سحب اأي من االأ�سول املرهونة للهيئة ال�ستخدامها اإال بعـــد احل�ســــول 
على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
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املــادة ) 95 (

التكافلي  التاأمني  لفرع  الهيئة  ل�سالح  املرهونة  االأ�سول  بني  الف�سل  ال�سركة  على  يجب 
العائلي , واالأ�سول املرهونة ل�سالح الهيئة لفرع التاأمني التكافلي العام . 

الف�سـل احلـادي ع�سـر

اإعــادة التاأمــني التكافلــي

املــادة ) 96 (

 , تاأمــني تكافلــي  اإعادة  اإلى �سركات  التكافلي  التاأمني  اإعادة  باإ�سناد عمليات  ال�سركة  تلتزم 
وفـي حالة تعذر ذلك يجوز لها التعامل مع �سركات اإعادة تاأمني , بعد موافقة جلنة الرقابة 

ال�سرعية والهيئة .

املــادة ) 97 (

يجب على �سركة اإعادة التاأمني التكافلي االحتفاظ بال�سجالت االآتية : 
1 - �سجل بتفا�سيل عقود اإعادة التاأمني التكافلي .

2 - �سجل يت�سمن كافة املطالبات التي ت�سل اإلى �سركة اإعادة التاأمني التكافلي ب�ساأن 
املطالبات  اأ�سحاب  املكتتبني  واأ�سماء   , عنها  املتنازل  االتفاقيات  من  احل�س�س 
 , ال�سداد  وتاريخ   , ون�سيبها   , ال�سركة  الذي حتتجزه  واملبلغ   , املعنية  واالتفاقية 

واالحتياطي املخ�س�س للوفاء باملطالبة . 
الف�سـل الثانـي ع�سـر 

حـل ال�سركـة واإلغـاء الرتخيـ�ض

املــادة ) 98 (

وجـــب  التجاريـــة  ال�سركات  قانون  الأحكام  وفقا  ال�سركة  وت�سفـية  حل  اأ�سباب  حتققت  اإذا 
�سركة  اإلى  امل�ساركني  �سندوق  املتبقي من  اجلزء  نقل  مقامه  يقوم  اأو من   , امل�سفـي  على 
تاأمني تكافلي اأخرى , وذلك وفقا الأحكام القانون , ويكون �سندوق امل�ساهمــني م�ســــوؤوال 
عن امل�ساهمة مببلغ العجز املرتاكم فـي �سندوق امل�ساركني قبل التحويل . ولهذا الغر�س 

يجب القيام بتقييم اكتواري الأعمال التاأمني التكافلي العائلي . 

املــادة ) 99 (

بعد اأن يتم نقل اأن�سطة التاأمني التكافلي اإلى �سركة اأخـــرى , تــ�سدر الهيئــة قــرارا باإلغاء 
الرتخي�س , ويكون حل وت�سفـية �سندوق امل�ساهمني وفقا الأحكام قانون ال�سركات التجارية .
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املــادة ) 100 (

مع عدم االإخالل باملادة )15( من القانون , يجب على الهيئة اإلغاء الرتخي�س فـي احلاالت 
االآتية :

1 - اإذا مل تزاول ال�سركة اأي فئة من االأن�سطة املرخ�س لها مبزاولتها خالل )1( �سنة واحدة 
من تاريخ �سدور الرتخي�س .

قانون  فـي  املحددة  املدة  خالل  العام  لالكتتاب  اأ�سهمها  ال�سركـــة  تطــــرح  مل  اإذا   -  2
ال�سركات التجارية .

اأحكام  وفق  بالعمل  التزامها  ل�سمان  الكافـية  الرتتيبات  ال�سركة  تتخـــذ  لـــم  اإذا   -  3
ومبادئ ال�سريعة االإ�سالمية مبا فـي ذلك تعيني اأع�ساء جلنة الرقابة ال�سرعية .

4 - اإذا توقفت ال�سركة فعليا عن ممار�سة اأن�سطة التاأمني التكافلي اأو بناء على طلب 
ال�سركة .

الف�ســل الثالـث ع�سـر

اجلـزاءات الإداريـة والر�سـوم

املــادة ) 101 (

فـي نطاق تطبيق اأحكام هذه الالئــحة يكـــون توقيـــع اجلـــزاءات الـــواردة فــــي املـــادة )53( 
من القانون بقرار من الرئي�س التنفـيذي .

املــادة ) 102 (

اأ�سحاب ال�ساأن من القرارات ال�سادرة من الرئي�س التنفـيذي تنفـيذا الأحكام  يكون تظلم 
القانون والئحته التنفـيذية وفقا الأحكام قانون �سوق راأ�س املال , والئحته التنفـيذية .

املــادة ) 103 (

 , القانون  الأحكام  املخالفات  فـي  التحقيق  اإجراءات  الهيئة  فـي  املخت�سة  الدائرة  تتولى 
والئحته التنفـيذية , والقرارات والقواعد ال�سادرة تنفـيذا لهما . 

املــادة ) 104 (

يجــوز للمجل�س الت�سالح مع املخالف فـيما يقع من خمالفــــة الأحكــام املادتني )4( و )44( 
من القانون باإجراء ت�سوية مالية مع املخالف , �سريطة اأال يقل مبلغ الت�سالح عن احلد 

االأدنى املقرر للغرامة االإدارية املن�سو�س عليها فـي املادة )53( من القانون .
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املــادة ) 105 (

حتدد الر�سوم التي ت�ستوفـيها الهيئة باالآتي : 

1 - ر�سوم اخلدمات  :

مقدار الر�سم بالريال العماينالر�ســــم

)2000( األفاندرا�سة طلب الرتخي�س

منح ترخي�س
لفرع التاأمني التكافلي العائلي

)1500( األف وخم�سمائة

)1500( األف وخم�سمائةمنح ترخي�س لفرع التاأمني التكافلي العام

منح ترخي�س
لفرع التاأمني التكافلي العائلي والعام

)3000( ثالثة اآالف 

جتديد الرتخي�س لكل فئة

- )1500( األف وخم�سمائة لفرع التاأمني 
التكافلي العائلي 

- )1500( األــــف وخم�سمائـــة لفرع التاأمني 
التكافلي العام 

- )3000( ثالثــــة اآالف لــــفـــرع التاأمـــــــــني 
التكافلي العائلي والعام 

)20(  ع�سرونتعديل البيانات

)500( خم�سمائة فتح فرع

)20(  ع�سرونطلب االطالع على االأوراق وال�سجالت

)20(  ع�سرون�سور اأو م�ستخرجات
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2 - ر�سوم الإ�سراف والرقابة : 

1 - )0.3%( من جملة عقود التاأمني التي تندرج حتت فرع التاأمني التكافلي العائلي .

2 - )0.6%( من جملة عقود التاأمني التي تندرج حتت فرع التاأمني التكافلي العام . 

3 - ر�سوم �سندوق طوارئ التاأمني :

1 - )0.25%( من جملة عقود التاأمني التي تندرج حتت فرع التاأمني التكافلي العائلي .

2 - )1%( من جملة عقود التاأمني التي تندرج حتت فرع التاأمني التكافلي العام .

املــادة ) 106 (

يجب على ال�سركة االلتزام ب�سداد الر�سوم امل�سار اإليها فـي املادة )105( من الالئحة للهيئة , 

وت�ستقطع من �سندوق امل�ساركني , وحت�سب على جمموع اال�سرتاكات امل�ستحقة , واملح�سلة 

فـي ال�سنة ال�سابقة .

املــادة ) 107 (

يقوم الرئي�س التنفـيذي فـي حالة التاأخر فـي جتديد الرتخي�س وفقا للمواعيد الزمنية 

املحددة فـي القانون , بفر�س غرامة اإدارية قدرها )5%( خم�سة باملائة من مقدار الر�سم 

امل�ستحق عن كل اأ�سبوع تاأخري , �سريطة اأال تتجاوز احلد االأق�سى للر�سم .
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وزارة العــدل
قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2019/10/90
باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

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

واإلى القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيــ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ، 

واإلى قرار جلــنة قبـول املحامـني رقــم 2017/6/33 بتاأ�سيـــ�س �سركـــة / الفار�ســـــي وعاطــف عــيد 

و�سركاوؤهم حمامون وم�ست�سارون فـي القانون )�سركة مدنية للمحاماة ( ، 

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/10 بتاريخ 2019/10/23م ، 

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديـــالت املرفقة علـى عـقد تاأ�سي�س �سركـــة /  الفار�ســـــي وعاطــف عــيد و�سركاوؤهم 

حمامون وم�ست�سارون فـي القانون )�سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي : 24 /  2  / 1441هـ 
املوافـــــق : 23 / 10 / 2019م

عي�شى بن حمد بن حممد العزري
                                                                                    وكيـــل وزارة العــــدل

                                                                                    رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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تعديــل عقــــد تاأ�شيـــ�س

�شركة الفار�شي وعاطــف عــيد و�شركاوؤهم حمامون وم�شت�شارون فـي القانون

اأدنــاه  املذكـورون  )ال�سركـاء(  املحامـون  اتفـــق  2019/7/25م  املوافـــق  الأربعــاء  يــوم  فــي  اإنــه 

علــى تعديل عقد تاأ�سيــ�س �سركة / الفار�سي وعاطــف عــيد و�سركاوؤهم حمامون وم�ست�سارون 

فـي القانون )�سركة مدنية للمحامـاة( ، والتـــي مت تاأ�سي�سهـــا وفـــقا لأحكام قانون املحاماة 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـــي رقــــم 96/108 ، واأحكــــام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر 

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

اأول : يعدل ن�س املـادة )1( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كالآتي :

يكـون ا�ســم ال�سركــة : العليــــان وعاطـــــف عيـــــد و�سركاوؤهـــــم حمامــــون وم�ست�ســــارون 

فــــي القانـــون ) �سركة مدنية للمحاماة ( .

ثانيا : يعدل ن�س املـادة )3( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كالآتي : 

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

ثالثا : يعدل ن�س املـادة )6( مـن عقــد التاأ�سيــ�س لي�سبح كالآتي : 

  ) راأ�س مال ال�سركة )100.000 ر.ع( مائـــة األــف ريــال عمانــي مق�سم اإلى )100.000

مائة األف ح�ســـة بقيمـــة ا�سميـــة قدرهـــا ) 1 ( ريـــال عماين واحد للح�ســـة الواحــدة كالآتي :

حمل الإقامــةاجلن�شيةال�شـــــمم

�ساللةعماينعبداللـه بن علي بن حممد العليان1

م�سقط / اخلويرم�سريعاطــــــــــف ال�سيــــــــد حممـــــــــد عيـــــــــد2

الن�شبـــة ا�شم ال�شريك م

٪30 عبداللـه بن علي بن حممد العليان 1

٪70 عاطــــــــــف ال�سيــــــــد حممـــــــــد عيـــــــــد 2
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رابعا : يعدل ن�س البند )اأ( من املادة )8( لي�سبح كالآتي :

- يتولــى منفردا اإدارة ال�سركة الأ�ستاذ / عاطف ال�سيد حممد عيد .

خام�شا : تبقى بقية بنود عقد تاأ�سي�س ال�سركة التي مل ي�سملها التعديل كما هي دون م�سا�س .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - عبداللـه بن علي بن حممد العليان                                   التوقيع

2 - عاطــــــــــف ال�سيـــــــــد حممـــــــــــد عيـــــــــد                                   التوقيع
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
اإعـــــــــالن

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

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز البيانـــات الببليوجرافـية

الرمــــــزالبيــان الببليوجرافـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة

-56-



اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

 - 1

)21(OM/P/2017/000039

)22(12/02/2017

)31(62/423.348

)32(17/11/2016

)33(US

موائع بئر مائية عالية الكثافة . )54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتقدمي تركيبات حملول ملحي مائي خالية من الزنك ، )57(

تتمتع تركيبات املحلول امللحي املائي اخلالية من الزنك هذه بكثافة تبلغ حوايل 

، ودرجة حرارة تبلور  اإلى حوايل 15.8 رطل لكل جالون  14.3 رطل لكل جالون 

اأمالح  اأكرث من  اأو  واثنني  املاء  على  وت�ستمل   ، اأقل  اأو  ف  ْ 20 تبلغ حوايل  فعلية 

بروميــد غيــر ع�ســوية ، حيث تت�سمن اأمــــالح الربوميــد غيــر الع�ســوية بروميــد 

الكال�سيوم وبروميد ال�سيزيوم ، يتم اأي�سا تقدمي عمليات لتكوين تركيبات املحلول 

امللحي املائي اخلالية من الزنك هذه . 

)71(ALBEMARLE CORPORATION

)72( LIU , Yunqi

LAMBETH , Gregory , H
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)21(OM/P/2017/000151

)22(23/5/2017

)31( 10 2015 105 763.8

)32( 15/4/2015

)33(DE

تركيبة م�س�دة للت�آكل . )54(

واحد )57( اأول  بيوتيل  ت�شتمل على مطاط  للتاآكل  يتعلق االخرتاع برتكيبة م�شادة 

على االأقل له لزوجة ظاهرية وفقا لربوكفيلد مقا�شة عندْ 66م ووفق� للموا�سفة 

DIN EN ISO 2555 ترتاوح بني 400000 و2000000 ملي ب��سك�ل ث�نية تقريب� 

بيوتيل  ومطاط  تقريبا  و60000   20000 بني  يرتاوح  متو�شط  جزيئي  وزن  وله 

ثان واحـــد عـلى االأقـــل له وزن جزيئـــي متو�شـــط بني 150000 و2000000 تقريب� 

تقريب� ،   Mu ْ 125م ترتاوح بني 25 و65  )1+8( مقا�شة عند   LM ولزوجة موين

 . ISO 289 مق��سة وفق� للموا�سفة

)71(DENSO-HOLDING GMBH & CO

)72( KAISER , Thomas , Markus

GRYSHCHUK , Oleg
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)21(OM/P/2014/000063

)22(26/3/2014

)31(1314/KOL/2011

)32(12/10/2011

)33(IN

عملية الإنتاج اأوليفني C3 فـي وحدة تك�سري حفزي ملائع . )54(

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�سف عن عملية لزيادة ناجت اأوليفني C3 فـي التك�سري )57(
 C4 جزء  تغذية  وتتم   ، هيدروكربونية  تغذية  خلامات  مميعة  بطبقة  احلفزي 
منتج من تك�سري خام تغذية هيدروكربونية فـي منطقة التفاعل االأولية املا�سورة 
ال�ساعدة اختياريا مع م�سدر خارجي لتيار C4 وذلك اإلى وحدة الف�سل التي تعمل 
 WHSV كمنطقة تفاعل ثانوية عند درجة حرارة مرتفعة وعند �سرعة فراغية
، وتتحقق درجة احلرارة املرتفعة من خالل حقن جزء من املحفز املجدد  مثلى 
الوارد من املجدد والذي يكون عند درجة حرارة اأعلى مبا�سرة اإلى وحدة الف�سل 
من خالل خط رفع اإ�شافـي خم�ش�ص ، وهذا يرفع من ن�شاط املحفز داخل وحدة 
الف�سل ، واحلقن املبا�سر للمحفز املجدد فـي وحدة الف�سل اإلى جانب اإنتاج نواجت 
اأعلى من الربوبيلني يح�سن من كفاءة الف�سل مما يوؤدي اإلى اال�ستخال�ض احلني 

للهيدروكربونات القابلة لال�ستن�سال . 

)71(INDIAN OIL CORPORATION LTD

)72( BHYUAN Manoj Kumar
S G Bhanuprasad

V K Satheesh
KUKADE Somnath

BHATTACHARYYA Debasis
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)21(OM/P/2015/000092

)22(2/4/2015

)31(61/708.368

)32(1/10/2012

)33(US

اإعادة )54( انتظام احلمل فـي فرن ذي عمود دوار يجمع بني  اأجهزة وطرق لتح�سني 

الت�سكيل واالختزال . 

يتعلق االخرتاع احلايل بفرن ذي عمود دوار يجمع بني اإعادة الت�سكيل واالختزال )57(

اأكثـــر من حم�شنـــات  اأو  واحدا  ي�شتخـــدم  اختزاال مبا�شرا  الإنتـــاج حديد خمتـــزل 

انتظام احلمل مثل واحد اأو اأكرث من اأعمدة االإدارة الدوارة الرتددية امل�ستخدمة 

فـي اخللط وواحد اأو اأكرث من م�ساعدات التدفق ال�ساكنة وواحد اأو اأكرث من �سور 

تركيبات اجلدران وواحد اأو اأكرث من القالبات اأو ما �سابه ل�سمان حدوث اإعادة 

الت�سكيل واالختزال فـي الفرن املزود بعمود دوار ب�سورة منتظمة عرب عر�ض وعمق 

احلمل فـي الفرن املزود بعمود دوار . 

)71(MIDREX TECHNOLOGIES INC

 )72(WRIGHT Travis

MONTAGUE Steve
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)21(OM/P/2017/000150

)22(23/5/2017

)31(62/089,770

)32(9/12/2014

)33(US 

طرق لالإنتاج االإلكرتوليتي املبا�سر ملحاليل هالو�سولفامات اأو هالو�سولفوناميد )54(
مائية م�ستقرة عالية الرتكيز .

املبا�سر ملحاليل )57( الكهروكيميائي  يتعلق االخرتاع احلايل بطرق واأجهزة للتوليد 
 ، الهالوجني احلرة  اأنواع  مائية م�ستقرة عالية الرتكيز مكونة من خالئط من 
مركبات N - هالو �سولفامات ، N - هالو �سولفونوميد ، ومركبات اأخرى ت�ستخدم 
فـي تطبيقــات املبيــدات احليويــة . ميكن تخليـــق املحاليـــل املحتـــوية على املحتوى 
املطلوب من هذه االأنواع ذات الرتكيز املرغوب وقيمة الرقم الهيدروجيني املرغوبة 
من خالل التحليل الكهربي ملحاليل ملح مائية حتتوي على خالئط من مركبات 
هاليد معدنية ، حم�ض �سولفاميك ، ومواد م�سافة اأخرى ح�سب الرغبة ، التحكم 
املبيدات  حماليل  حت�سري  فـي  امل�ستخدمة  امللح  ملحاليل  الن�سبية  الرتكيبات  فـي 
احليوية املرغوبة اإلى جانب ظروف التحليل الكهربي ميكنها اإنتاج حملول املبيد 

احليوي بالرتكيب واخل�سائ�ض املرغوبة .

)71(De Nora Holdings US , Inc

)72(BOAL , Andrew , K
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)21(OM/P/2017/000102

)22(9/4/2017

)31(102014025420-0

)32(9/4/2017

)33(BR

عمليــــة ونظام لتح�ســـني دقائق اخلام ودقائق اخلـــام الفائقـــة الأك�سيـــد احلديد - )54(

اخلامات ب�سكل جاف من خالل وحدة ف�سل مغناطي�سية .

احلديد )57( اأك�سيد  خام  دقائق  لتهيئة  وعملية  نظام  عن  احلايل  االخرتاع  يك�سف 

النفايات ونفايات اخلام  �سدود  فـي  املوجودة  الفائقة ب�سورة جافة  ودقائق اخلام 

مبحتوى منخف�ض ، والتي ت�ستمل على جمفف حقن هواء �ساخن )9( مع و�سائل 

املادة  وحتريك  لتق�سيم   )9.2( باأريا�ض  مزودة  دوران  واأعمدة  ميكانيكي  حتريك 

مت�سلة  الهواء  ت�سنيف  اأدوات  من  جمموعة   ، والراأ�سية  االأفقية  االجتاهات  فـي 

ب�سورة ت�سغيلية مبخرج املجفف ، والتي تنفذ ت�سنيف خامات احلديد احلبيبية 

واحلبيبية ب�سكل فائق اإلى مديات حمددة م�سبقة للقيا�ض احلبيبي ، اأجهزة ف�سل 

مغناطي�سية )13، 16، 19( مع دالفني مغناطي�سية )32، 43، 47( مرتبة ب�سكل تتابعي ، 

م�سكلة بوا�سطة مغناطي�سات الرتاب النادر ذات �سدة مغناطي�سية منخف�ســة و / اأو 

عالية ، يتم ترتيب الدالفني املغناطي�سية فـي زاوية ميل حمددة .

)71(New Steel Solucoes Sustentaveis S.A

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

(22)2016/1/31
(21)OM/P/2016/00020

(44)
2019/5/19

 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000343

G06T 19/20 (2011.01); G06T 17/20 (2006.01)Int. Cl. (51)
(71)1¬jEG ¢SEG ∫ÉJƒJ

2
(72)1ÆQƒa »∏jQhCG

2äƒØjÉH ∂jQójôa
(73)1

2
(74)1¿ÉªY áæ£∏°S / ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S

2
(30)2013/7/31 ïjQÉàH  13 57564 ( FR ) : ºbQ »°ùfôØdG Ö∏£dG ≈∏Y »æÑŸG  

2014/7/21 ïjQÉàH PCT/FR2014/051860
(12)´GÎNG  IAGôH

(54)  á«Lƒdƒ«L á«ë£°S â– á«æÑd »µÑ°T êPƒ‰ áÄ«¡àd á≤jôW 
2034/7/20 ïjQÉàH »¡àæJh 2014/7/21 øe ájÉª◊G CGóÑJ

 πªà°ûjh . ±ó¡dG ™e ≥HÉ£àj ¬∏©÷ »µÑ°T êPƒ‰ áÄ«¡àd á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj  (57) 
 á¡LGh πc ¿ƒµJh , Ú©e Ö«JôJ øª°†àJ »àdG á«©LôŸG äÉ¡LGƒdG øe áYƒª› ≈∏Y êPƒªædG
 ≈∏Y óMGh êhR , á≤jô£dG πª°ûJh . QƒcòŸG ±ó¡dG »`a áaó¡à°ùe á¡LGƒH áfÎ≤e á«©Lôe
 á«©LôŸG äÉ¡LGƒdGh ‹É◊G ∞°üdG ÚH äÉ©WÉ≤J á©HQCG Oó– , áÑbÉ©àŸG äÉ¡LGƒdG øe πbC’G
 ≈∏Y  ∞°ü∏d  á«dÉM  ájhGR  πµd  äÉ«KGóME’G  πjó©Jh  ,  É¡H  áfÎ≤ŸG  áaó¡à°ùŸG  äÉ¡LGƒdG  hCG
 ¿ƒµJ , IQƒcòŸG á©HQC’G äÉ©WÉ≤àdGh , IQƒcòŸG á«dÉ◊G ájhGõ∏d á«FGóàH’G äÉ«KGóME’G ¢SÉ°SCG

. ‹É◊G ∞°üdG ≈∏Y IOƒLƒŸG IQƒcòŸG á«dÉ◊G ájhGõ∏d ádó©ŸG äÉ«KGóME’G
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OM/P/2016/00020 (21)
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Official Gazette No. 1293 
(44)

 (45)

000343 (11)

G06T 19/20 (2011.01); G06T 17/20 (2006.01) 
  

Int. Cl. (51) 

TOTAL SA 1 )71( 

FORGE, Aurèle1 )72( 

Frédérik PIVOT      2 
 3 
 1 )73( 
 2 

��	������������������
��	������ 1 )74( 
 2 
13 57564 (FR)    dated 31/07/2013
PCT/FR2014/051860   dated 21/07/2104 

(30) 

Patent  (12) 

(54)Title: METHOD FOR ADAPTING A MESH MODEL OF A GEOLOGICAL SUBSURFACE 
 

Protection starting from 21/07/2014 to 20/07/2034  
(57) Abstract:  
The present invention concerns a method for adapting a mesh model to make it match a target. 
The model comprises a plurality of reference interfaces comprising an order, each reference 
interface being associated with a target interface in said target. The method comprises, for at 
least one pair of successive interfaces, defining four intersections between a current alignment 
and the reference interfaces or the associated target interfaces, and modifying the coordinates 
for each current corner of the alignment on the basis of the initial coordinates of said current 
corner, and the four defined intersections, the modified coordinates of said current corner being 
on the current alignment. 
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2012 /2/14
(21)OM/P/2012/00026

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000325

B29D 28/00Int. Cl. (51)

(71)
1(É«dÉ£jEG) ¬jG.»H.¢SG …ÒaÉcÉe Ú°ù«ahCG
2
3

(72)
1(É«dÉ£jEG) ƒµ°ù«°ûfGôa , ƒdƒjGÒa
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/IB2010/053667          13/8/2010
 BO2009A000553  20/8/2009    IT

(12)´GÎNG IAGôH

(54)QƒcòŸG πµ«¡dG êÉàfE’ á≤jôWh IóMhh »°VQCG AÉ£Z πµ«g
    2030/8/12  ïjQÉàH »¡àæJh 2010/8/13  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ∫ƒNO  á≤£æe  ≈∏Y  πªà°ûJ  (6)  »°VQCG  AÉ£Z  πµ«¡d  êÉàfEG  IóMƒH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj   (57)
 ≈∏Y  É°†jCG  IóMƒdG  πªà°ûJh  .  (10)  áµÑ°T  ájƒ≤J  ƒ°†©d  IóMƒdG  êhôN  á≤£æeh  IóMƒdG
 ∫ƒ£H (10) áµÑ°ûdG  ájƒ≤J  ƒ°†Y ∂jôëàd π«¨°ûàdG  »`a  É¡ª«ª°üJ ” (4) ∂jô– á∏«°Sh
 IOÉe OGóeE’ (11) á∏«°Shh ,  êhôÿG á≤£æe ≈dEG  ∫ƒNódG á≤£æe øe É≤Ñ°ùe Oófi QÉ°ùe
 ∫ƒ£H ¬©°Vh ” (10) ájƒ≤àdG  ƒ°†©d (7) ¿Éæ°SCG  IQƒ°U »`a á©FÉŸG  ádÉ◊G  »`a  á«µ«à°SÓH
 ºàj (7) ¿Éæ°SCG  IQƒ°U »`a á«µ«à°SÓÑdG IOÉŸG ójÈàd (3 ,2) á∏«°Shh , É≤Ñ°ùe OóëŸG QÉ°ùŸG
 ¢ùµY  êhôÿG  á≤£æeh  ∫ƒNódG  á≤£æe  ™°Vh  ºàjh  .  áµÑ°ûdG  ájƒ≤J  πµ«g  ≈∏Y  É¡µHÉ°ûJ

 . OGóeE’G á∏«°Sh ≈dEG áÑ°ùf É≤Ñ°ùe OóëŸG QÉ°ùŸG ∫ƒ£H ¢†©ÑdG Éª¡°†©H
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
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(22)2016/2/3
(21)OM/P/2016/00026

(44)2019/7/28
 1303 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000341

C10G 31/06 Int. Cl. (51)

(71)
1(Góæc) ∂fEG , õª«à°ù«°S ∫ÉàcGôa
2
3

(72)
1πµjÉe , â«fQƒ°ûJ
2¢Sƒà°ùjôc , ¢SƒdƒHƒfhôc
3ÚehÉ°S , É«°ù«µ¡jO

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/CA2014/050760       11/8/2014
 61/864,827    12/8/2013   US

(12)´GÎNG IAGôH
(54) ÚØdhC’G iƒàfi π«∏≤àd á∏«≤K äƒjR á÷É©e

2034/8/10  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/8/11  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 áLhõdh  áaÉãc  ¬H  èdÉ©e  π«≤K  âjR  Òaƒàd  á«∏ª©H  ´GÎN’G  ≥∏©àj   (57)
 . ¿RƒdÉH %1^0 øY ójõj ’ …òdGh ÚØdhCG …ƒàfi É°†jCGh á°†Øîæe
 …òdGh ∫hCG AõL ≈dEG ‹hC’G π«≤ãdG âjõdG π°üa ≈∏Y á«∏ª©dG πªà°ûJ
 . ¿ÉK AõLh á°†Øîæe ¿É«∏Z áLQóH äÉfƒµe ≈∏Y áeÉY áØ°üH πªà°ûj
 QGó≤Ã ÈcCG ¿ƒµJ p- áª«b ¬H π«≤K âjR ≈∏Y ÊÉãdG Aõ÷G πªà°ûj
 π«≤ãdG âjõdG  π°üa πÑb ‹hC’G π«≤ãdG âjõdG øe p- áª«b øe %5
 äÉfƒµe ÊÉãdG Aõ÷ÉH ¿ƒµjh ÊÉãdG Aõ÷Gh ∫hC’G Aõ÷G ≈dEG ‹hC’G
 π«≤ãdG âjõdG »`a ájô£©dG äÉfƒµŸG øe πbCG %5 øY ójõJ ’ ájô£Y
 ºàJ . ¿ÉK AõLh ∫hCG AõL ≈dEG ‹hC’G π«≤ãdG âjõdG π°üa πÑb ‹hC’G
 áLhõ∏dGh áaÉãµdG π«∏≤J ºàj »µd ∂dP ó©H ÊÉãdG Aõ÷G áLQO IOÉjR
 ¿CG  ¬H  ≈°UƒŸG  øe ,  ÊÉãdG  Aõ÷G áLQO IOÉjR  ó©Hh .  π«≤ãdG  âjõ∏d
 á÷É©Ÿ  √ÒaƒJ  ºàj  ∫hC’G  Aõ÷G  øe  πbC’G  ≈∏Y  AõL  ∑Éæg  ¿ƒµj
  .  ¿RƒdÉH  %1^0  øY ójõj  ’ ÚØdhCG  …ƒàfi ¬H  …òdG  π«≤ãdG  âjõdG
 ≥«≤– á«fÉKh ≈dhCG AGõLCG ≈dEG ‹hC’G π«≤ãdG âjõdG π°üa á«∏ªY ôaƒJ
 ¬à÷É©e â“ …òdG π«≤ãdG âjõ∏d áLhõ∏dGh áaÉãµdG »`a ÒÑc ¢ü≤f

. ∫ƒÑ≤e iƒà°ùe óæY ÚØdhCG …ƒàfi ≈∏Y ®ÉØ◊G ºàj Éªæ«H
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(71)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S ∫G ∫G , ÊÉÑeƒc  ôjGƒKhÉ°S
2
3

(72)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ±G . Qƒàµ«a , â°ùjƒLófQ
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ¢SG ÚØ«c πL
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(73)
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(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
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(30)PCT/US2012/059529   10/10/2012
13/270,401     11/10/2011       US

(12)´GÎNG IAGôH

(54) πeÉµàe RÉZ π«°UƒJ ΩÉ¶æH á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒŸÉH πª©J á∏«°Sh
    2032/10/9  ïjQÉàH »¡àæJh2012/10/10  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 . IQƒ¡°üŸG ¿OÉ©ŸG øe ÖFGƒ°ûdG ádGREGh RÉ¨dG ´õæd ¥ôW øY ∞°ûµdÉH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)
 ΩÉªM »`a  á«Jƒ°üdG  ¥ƒa äÉLƒŸÉH  πª©J  á∏«°Sh  π«¨°ûJ  ≈∏Y ¥ô£dG  √òg πªà°ûJ  ¿CG  øµÁ
 »àdG á∏«°SƒdG ±ôW ∫ÓN øe Qƒ¡°üŸG ¿ó©ŸG ΩÉªM »`a Ò¡£J RÉZ áaÉ°VEGh , Qƒ¡°üe ¿ó©e

. á«Jƒ°üdG ¥ƒa äÉLƒŸÉH πª©J
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2015/3/17
(21)OM/P/2015/00067

(44)2019/7/28
 1303 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000334

B01D 5/00 , 53/44 ,53/52Int. Cl. (51)

(71)
1(Góæc) …O »J ∫EG èæjÒæ«‚EG Rójƒµ«d RÉL
2
3

(72)
1(Góæc) øjGh ¿ÉeQƒf , …Éµe
2(Góæc) ¢ùª«L , ¢ùchOÉe
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/CA2013/001094   17/9/2013
  2790182  17/9/2012     CA 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)πãeCG ƒëf ≈∏Y ™FÉŸG øe ∞ãµà∏d á∏HÉ≤dG äÉfƒµŸG ádGRE’ á«∏ªY
      2033/9/16  ïjQÉàH »¡àæJh 2013/9/17  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ≈∏Y …ƒàëj ™FÉe øe ∞ãµà∏d á∏HÉ≤dG äÉfƒµŸG ádGRE’ á````≤jô£H »````dÉ◊G ´Gô````àN’G ≥````∏©àj   (57)
 QÉ«J IQGôM á```LQód πã```eC’G iƒà°ùŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdÉH á≤jô£dG ≥∏©àJ . ∞ãµà∏d á∏HÉb äÉfƒµe
 ójÈàdGh …QGô```◊G ∫OÉÑ```àdG ∫Ó```N øe ∞ãµà∏d á∏HÉ≤dG äÉfƒµŸG ≈∏Y πªà°ûe »FóÑe ájò¨J
 √ójÈJ h ¬£¨°V ºàj RÉZ QÉ«J π«µ°ûàd πFGƒ°ùdG ádGREG ºàj . ¬«a IOƒLƒŸG πFGƒ°ùdG ∞«ãµàd
 øjƒµàd §¨°†dG ‹ÉY RÉ¨dG QÉ«J øe AõL Oó“ ºàj . §¨°†dG ‹ÉY RÉZ QÉ«J øjƒµàd É≤M’
 ∞«ãµJh ójÈJ IOÉjõd »FóÑŸG ájò¨àdG QÉ«J ™e ¬£∏N ºàj …òdGh OÈe ¢†Øîæe §¨°V QÉ«J

. »FóÑŸG ájò¨àdG QÉ«J »`a ∞ãµà∏d á∏HÉ≤dG äÉfƒµŸG

barat MA.indd   12 12/19/19   10:03 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2014/3/30
(21)OM/P/2014/00069

(44)2019/7/28
 1303 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000333

C08L 31/00 Int. Cl. (51)

(71)
1(Góæ∏æa) ¬«L …Gh hG GôjÉª«c
2
3

(72)
1(Góæc) ÊÉNOƒªfi ôeÉY
2(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) …EG äôHhQ , ¿ƒ°ù∏jh
3(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ÉfÉ«°Sƒd , ÉaÉH

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2012/057823      28/9/2012
 61/541,790    30/9/2011   US 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)
 IƒZQ ádGREG äÉÑ«côJ

2032/9/27  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/9/28 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ÌcCG hCG óMGh …ƒ°†Y ¢†ªM ôª«dƒH øª°†àJ IƒZQ ádGREG äÉÑ«cÎH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)
 …ƒ°†Y ¢†ª◊  Î°SEG  ,  Ú∏«ãjEG  ‹ƒH  ó«°ùcCG  ôª«dƒÑd  …ƒ°†Y ¢†ªM ôª«dƒH  øe ≈≤àæe
 ∂dòd áaÉ°VE’ÉH  (CG)  äÉÑ«cÎdG  …ƒà– .  Éª¡æe §«∏Nh ,  Ú∏«HhôH  ‹ƒH ó«°ùcCG  ôª«dƒÑd

. Ú∏«HhÈdG ó«°ùcC’ øe ∑Î°ûe »∏àc ôª«dƒÑd …ƒ°†Y ¢†ª◊ Î°SEG ≈∏Y

barat MA.indd   14 12/19/19   10:03 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2014/4/2
(21)OM/P/2014/00070

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000326

F16L 13/02Int. Cl. (51)

(71)
1   (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ∂fG , õ«Lƒdƒæµ«J øj’ ÖjÉH π«à°S ¢ùµ«∏a
2
3

(72)
1   (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ødCG ƒ«KÉe ô∏é«g
2(É«fÉ£jôH) ¢ùª«L hQófCG ¿ƒà«g
3

(73)1 (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) »°S ∫G ∫G , õéæjódƒg âæ«ªÑjƒµjG …ÉH »à«æjôJ
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2012/058713    4/10/2012
61/543,247     4/10/2011      US

(12)´GÎNG IAGôH
(54)ø°ùfi ájƒ¡J äGP ÜƒÑfCG ±ôW áÑ«côJ

  2032/10/3  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/10/4  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 í£°S ¬d »LQÉN º°ùL ≈∏Y …ƒà–h ÜƒÑfCG ±ô£H É¡Ñ«côJ ºàj á©«ªéàH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj   (57)
 »∏NGO í£°S ≈∏Y …ƒàëj »∏NGO º°ùLh »`aôW í£°Sh ≈dhC’G IôØ◊G Oóëj »∏NGO í£°Sh »LQÉN
 ≈àMh »∏NGódG º°ùé∏d »LQÉÿG í£°ùdG øe AõL â«ÑãJ ºàj . »LQÉN º°ùLh á«fÉK IôØM Oóëj
 AõL ≈∏Y πª°ûj »LQÉÿG º°ù÷G »`a ô‡ øjƒµJ ºàj Éªc . »LQÉÿG º°ùé∏d »∏NGódG í£°ùdG
 »LQÉÿG í£°ùdG øe óàÁ ¿ÉK AõLh , ≈dhC’G IôØë∏d ÉjRGƒe ¿ƒµjh »`aô£dG í£°ùdG ÚH Ée óàÁ ∫hCG
 øe AõL ∫ƒM ÜƒÑfC’G ±ôW â«ÑãJh ™°Vh ºàjh . ôªŸG »`a ∫hC’G Aõ÷G ≈dEG  »LQÉÿG º°ùé∏d
 í£°ùdÉH  âÑãe  ±ôW  ¬d  ÜƒÑfC’G  ∫ƒM  AÉ£Z  ™°Vh  ™e  ,  »∏NGódG  º°ùé∏d  »LQÉÿG  í£°ùdG
 ¢†©ÑdG É¡°†©H ™e ™FÉŸG ≥jôW øY ∫É°üJG »`a ôªŸG AGõLCG ¿ƒµJh . »LQÉÿG º°ùé∏d »LQÉÿG

. ÜƒÑfC’Gh AÉ£¨dG ÚH »ZGôØdG õ«◊G ™eh

barat MA.indd   16 12/19/19   10:03 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2016/4/3  
(21)OM/P/2016/00093

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000328

G01V 1/28, G06F 19/00 Int. Cl. (51)

(71)
1( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ) ∂fEG ÉµjÒeCG çQƒf ø°ûjQƒHQƒc »H »H
2
3

(72)
1( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ) QhOƒ«K ¿ƒL øéàjEG
2(É«Ñeƒdƒc ) ∫ÉjôHÉL õjÒH
3(Ú°üdG ) Úe ƒgR

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2014/058336       30/9/2014
  61/885,680     2/10/2013   US

(12)´GÎNG IAGôH

(54). ∫R’õdG ™e áØ«µàe äÉjô°üÑd á≤jôWh ΩÉ¶f
    2034/9/29  ïjQÉàH »¡àæJh  2014/9/30  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 IÒ°üb IÎØd /ájQƒW äÉgƒ°ûàdG ádGRE’ ∞«µJ á≤jôW Òaƒàd ‹É◊G ´GÎN’G º«ª°üJ ”   (57)
 . á«dGõdõdG Iôé¡dG äÉ«eRQGƒÿ »°ù«FôdG ¿ƒµŸG πã“ á∏°üàe •ƒÑg á«∏ªY »`a øeõdG øe
 á÷É©ŸG »`a áeóîà°ùŸG á«≤ÑàŸG á«FÉ°üME’G í````«ë°üàdG ä’É```◊ á```∏KÉ‡ äÉ````«æ≤J ΩGóî````à°SÉH
 á∏````bôY ä’É```M QÉ```KBG  á```dGREGh ôjó≤J ≈∏Y IôµàÑŸG ¥ô£dG ióMEG  πª©J , á«°SÉ«≤dG á«dGõdõdG
 áaÉ°VE’ÉH  . ¢VQC’G øWÉÑd í°VhCG á«dGõdR Qƒ°U ≥∏N ‹ÉàdÉHh , Iô````«°ü≤dG äÉ```LƒŸG á````Yô°S
 øe ójõŸ ¬eGóîà°SG øµÁ çófi áYô°S êPƒ‰ ÒaƒJ á«dÉ◊G á≤jô£dG ¿CÉ°T øe , ∂dP ≈dEG

. IQƒ°üdG Ú°ù–

barat MA.indd   18 12/19/19   10:03 AM

-80-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / English Abstract   
 

�01+,��	�������(22)  

 

 
���
�	�
��������	 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

��������������	�(21)
�#4����������

�((+%+#,��#5'33'��/������	 
(44)

 (45)

000328 (11)

��������������
��	���� Int. Cl. (51) 
������������������������������������������ 1 )71( 
 2 
 3 
��������/*.���*'/&/1'���������� 1 )72( 
����"���#$1+',���������� 2 
"�� ���+.���������� 3 
 1 )73( 
 2 
�� ����"�������������� ����������!�1 )74( 
 2 
 3 
���� ����
���		����	��������
�
�
��������������������	���� �� 

(30) 

�#3'.3�(12) 
(54)        ����	�����	�����
����	������������	���������
�

�����1/3'%3+/.�23#13+.)�(1/-��	��������
��3/����������	
�
 

(57) Abstract 
 
� ��!%*+�%+�!%-�%+!&%�!*���*!�%���+&�')&-!����%����'+!-���'')&�� �+&�)�$&-!%��* &)+�

'�)!&�� +!$��' �*�� �!*+&)+!&%*�.!+ !%� �� �&.%.�)���&%+!%,�+!&%� ')&��**� + �+� !*� �� "�/�

�&$'&%�%+�&��*�!*$!��$!�)�+!&%��#�&)!+ $*���*!%�� +�� %!(,�*��%�#&�&,*� +&� )�*!�,�#�

*+�+!�*� �&))��+!&%*� + �+� �)�� ,*��� !%� *+�%��)�� *�!*$!�� ')&��**!%��� &%�� !%-�%+!-��

�'')&�� ��*+!$�+�*��%��)�$&-�*�+ �������+*�&��* &)+�.�-�#�%�+ �-�#&�!+/��!*),'+!&%*��

+ �)��/��)��+!%���#��)�)�*�!*$!�� !$���*�&�� + ��*,�*,)�����&�� + ����)+ �����!+!&%�##/��

+ ��!%*+�%+�$�+ &��.!##�')&-!����%�,'��+���-�#&�!+/�$&��#�+ �+���%����,*���+&�&�+�!%�

�,)+ �)�!$����!$')&-�$�%+� 

 

barat MA.indd   19 12/19/19   10:03 AM

-81-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2017/5/14  
(21)OM/P/2017/00133

(44)2019/7/28
 1303 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000332

G05D 7/06 Int. Cl. (51)

(71)
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1(É«fÉ£jôH) …QófG , ¿Éª∏«L
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(74)
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(30)PCT/US2015/060641   13/11/2015
62/079,967    14/11/2014   US 

(12)´GÎNG IAGôH
(54)IQƒ°U áª°S IGPÉfi

    2035/11/12  ïjQÉàH »¡àæJh 2015/11/13  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 »`ah  .  IQƒ°U  áª°S  IGPÉfi  ÒaƒàH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 IAGô≤∏d  π``HÉb  ¢Sƒ```ª∏e  §```°Sh  ø```ª°†àj  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  ¢†©H
 á£≤f ≈dEG ∫ƒNódG ≈dEG èdÉ©ŸG ¬LƒJ äÉª«∏©J Üƒ°SÉM á£°SGƒH
 IQƒ°U  »`a  øjÉÑàdG  Iójó°T  á≤£æÃ  á∏°üàe  á«©Lôe  áª°S
 äÉª«∏©àdG óLƒJh .ôØM Ö≤ãd ∫hCG º°ù≤H π°üàJ ≈dhCG á«Yôa
 áª°ùdG •É≤f øe ójó©dG ≈∏Y ±ô©àdG ≈dEG èdÉ©ŸG ¬LƒJ É°†jCG
 Ö≤ãd  ÊÉK  º°ù≤H  á∏°üàe  á«fÉK  á«Yôa  IQƒ°U  »`a  áë°TôŸG
 πc ¿ƒc í«LôJ ™e , ôØ◊G Ö≤ãd ∫hC’G º°ù≤dG QGƒéH ôØ◊G
 . øjÉÑàdG Iójó°T á≤£æŸÉH á∏°üàe áë°TôŸG áª°ùdG •É≤f øe
 áª°ùdG •É≤f í«≤æJ ≈dEG èdÉ©ŸG ¬LƒJ á«aÉ°VEG äÉª«∏©J óLƒJh
 ≈dEG  π°Uƒà∏d  ∫ƒ∏ëŸÉH  πeÉµdG  í«≤æàdG  ΩGóîà°SÉH  áë°TôŸG

. á«fÉãdG á«YôØdG IQƒ°üdG »`a á≤HÉ£àe áë°Tôe áª°S á£≤f
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(12)´GÎNG IAGôH
(54)ΩÉ¶ædG ΩGóîà°SÉH áfÉ«°üdG AGôLE’ á≤jôWh á∏«°Sh IQGOEG ΩÉ¶f

 2035/10/15  ïjQÉàH »¡àæJh 2015/10/16  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 øjõîJ  IóMh  :  øª°†àj  á∏«°Sh  IQGOEG  ΩÉ¶æH  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj  (57)
 ójó–  äÉeƒ∏©e  áYƒª›  ™e  •ÉÑJQ’ÉHh  ,  É≤Ñ°ùe  ¿õîJ  (S3)
 ,  (1)  QÉîÑdG  »`a  ºµ–  IóMh  πc  »`a  IOƒLƒŸG   (ti)  á∏«°SƒdG  ájƒg
 QÉîÑdG »`a ºµ– IóMh πc ™bƒe Oó– »àdGh  (Li) ™bƒŸG äÉeƒ∏©e
 •É‰CG øjõîJ ≈∏Y É≤Ñ°ùe É°†jCG  (S3) øjõîàdG IóMh πª©Jh , (1)
 ∞«æ°üàd É≤ah (1) QÉîÑdG »`a ºµëàdG IóMƒH á°UÉÿG (Wi) π«¨°ûàdG
 ºµëàdG  IóMh  (tbi)  Ö«côJ  ádÉMh  (tai)  á∏«°SƒdG  ´ƒf  ≈∏Y óªà©j
 êGôîà°S’   áªª°üe  (S4)  äÉfÉ«H  êGôîà°SG  IóMh  ,  (1)  QÉîÑdG  »`a
  ójó– äÉeƒ∏©e øe (Li) ™bƒŸG äÉeƒ∏©e (S3) øjõîàdG IóMh øe
 º«ª°üJ  É°†jCG  ºàjh  ,  (σi) ∞°ûµdG  äÉeƒ∏©e ≈∏Y AÉæH  (ti) á∏«°SƒdG
 (Wi) ôXÉæe π«¨°ûJ §‰ êGôîà°S’ (S4) äÉfÉ«ÑdG êGôîà°SG IóMh
 äÉeƒ∏©e øe IOóëŸG (tbi) Ö«cÎdG ádÉMh (tai) á∏«°SƒdG ´ƒf øe
 ó«dƒàd (S5) π«¨°ûJ äÉeƒ∏©e ó«dƒJ IóMhh , (ti) á∏«°SƒdG ójó–
 áLôîà°ùŸG  ™bƒŸG  äÉeƒ∏©e øe ¿ƒµàJ »àdG  (X) π«¨°ûàdG  äÉeƒ∏©e

. π«¨°ûàdG ±ó¡à°ùJ á∏«°Sh πµd (Wi) π«¨°ûàdG §‰h (Li)
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    2029/1/19  ïjQÉàH »¡àæJh 2009/1/20  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ≈∏Y πªà°ûJ å«M ¿GõN øe äÉfƒHôchQó«¡dG ¢UÓîà°S’ á≤jô£H ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj (57)
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 äÉfƒHôchQó«¡dG êÉàfEG á≤£æe ¿ƒµJ å«M , êÉàfEG á≤£æe »`a äÉfƒHôchQó«¡dG ™«ªŒh , ¬«a
 íª°ùJh . ø≤◊G á≤£æe »`a äÉª«°ùL ≈∏Y …ƒà– IƒZQ ø≤Mh , QÉîÑdG ø≤M á≤£æe πØ°SCG

. π°†aCG πµ°ûH ¿GõÿG ∫Ó¨à°SGh ¿GõÿG πNGO QÉîÑdG QÉ°ûàfG »`a π°†aCG ºµëàH á≤jô£dG
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(45)
(11)000340

B01D 61/36 , 69/08 Int. Cl. (51)

(71)
1(¿OQC’G) √É«ŸG á«∏ëàd »FÉ°û¨dG Ò£≤àdG
2
3

(72)
1äÉ°û«£b , ∫ƒ°SQ óªfi
2…Ò£ŸG , ó©°S
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/IB2014/058356           17/1/2014
 61/753,751  17/1/2013    US

(12)´GÎNG IAGôH
(54)AÉ°û¨dG Ò£≤J RÉ¡Lh äÉ≤Ñ£dG IOó©àe á£∏àflh ájôª«dƒH áaƒØ°üe á«°ûZCG OGóYE’ IójóL äÉ«æ≤J

    2034/1/16  ïjQÉàH »¡àæJh 2014/1/17  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 á≤ÑW ÒaƒJ ≈∏Y πª°ûj …òdG á≤Ñ£dG Oó©àe §∏àfl áaƒØ°üe AÉ°ûZ ™«æ°üJ á≤jôW ôaƒàJ (57)
 ≈∏Y AÉª∏d ágQÉc á≤ÑW Ö°Uh áªYGódG á≤Ñ£dG í£°S ≈∏Y AÉª∏d áÑfi á≤ÑW Ö°U , áªYGO
 IOó©àe §∏àflh …ôª«dƒH ±ƒØ°üe AÉ°ûZ øjƒµàH äÉ≤Ñ£∏d ìÉª°ùdGh , AÉª∏d áÑëŸG á≤Ñ£dG
 πª°ûj  …òdG  ±ƒLCG  ∞«d  hP  áÑcôŸG  áaƒØ°üŸG  AÉ°ûZ  ™«æ°üJ  á≤jôW  ôaƒàJ  Éªch  .  á≤Ñ£dG
 √QÉc ôª«dƒH ¬jód ÊÉK ∫ƒ∏fi ÒaƒJh , AÉª∏d Öfi ôª«dƒH ¬jód ∫hCG ∫ƒ∏fi ÒaƒJ ≈∏Y
 ±ƒLCG ∞«d hP áÑcôe áaƒØ°üe AÉ°ûZ øjƒµàd ÊÉãdG ∫ƒ∏ëŸGh ∫hC’G ∫ƒ∏ëŸG ≥ãHh , AÉª∏d
 ∫É°üJ’ÉH »FÉ°û¨dG Ò£≤à∏d á«Ø°üJ ìGƒdCÉH AÉ°ûZ IóMh , ∂dP ≈dG áaÉ°VEG . äÉ≤Ñ£dG IOó©àe
 ìGƒdCÉH AÉ°û¨dG IóMh πª°ûJ Éªch . á≤Ñ£dG Oó©àe §∏àfl áaƒØ°üe AÉ°ûZ ΩGóîà°SÉH ô°TÉÑŸG
 QOÉb í°TGQ πNóeh , AÉ°û¨dG IóMh πµd á«∏ª©dG ∫ƒ∏fi ™jRƒJ ≈∏Y QOÉb ájò¨J πNóe á«Ø°üJ
 ≥aóJ äGƒæb º°†j …òdG êô©àe RGõ©eh , AÉ°û¨dG IóMh πc ≈∏Y á«∏ª©dG ∫ƒ∏fi ™jRƒJ ≈∏Y

 . í°TGQ êôflh ájò¨J êôflh

barat MA.indd   26 12/19/19   10:03 AM

-88-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Patent / English Abstract   
 

�819����������(22)  

 

 
���
�	�
��������	 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

��������������(21)
�819����������

�--0*0)1��):,77,��4����	�	 
(44)

 (45)

000340 (11)
	��
�������������� Int. Cl. (51) 

����!������"#����#������"�����#�����#�������������� 1 )71( 
 2 
 3 
 #��"��#���4/)22,+�!)6441 1 )72( 
���$##�!���"))+ 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
��$����(�������#�����#$����!���!#'�1 )74( 
 2 
 3 
��#������
����	�������������
�
�
����	����� ��������	�� $"� 

(30) 

�)7,37�(12) 
(54)   ��%���#����� $�"���!��!���!�����$�#����'�!����'��!���������&�����

���������������� ��#!�&�����!���"���������%������!�����!������"#����#�����
�

����547,*7043�67)5703.�-542����������
��74����������	
�
 

(57) 	�������� ��� � ������� ��� ������������ � ������"��� ��!��� ����!� ��������
 ����������������������������������"��������������"�����������"�����������������
������������ �"�������������"���������� �"�����������"���������� �"���������� ����
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¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
 á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/7/18
(21)OM/P/2016/00210

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000342

C08L 95/00 (2006.01); C08L 91/00 (2006.01); C08L 93/00 
(2006.01); C04B 24/24 (2006.01); C04B 26/26 (2006.01)

Int. Cl. (51)

(71)1 (É°ùfôa) Rô°ûcÎ°SGôØfEG êOÉØjEG
2

(72)1(É°ùfôa) Üƒd ∂jQójôa
2

(73)1
2

(74)1…hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U , Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S ácô°T
2

(30)2014/1/21 ïjQÉàH  1450448 : ºbQ »°ùfôØdG Ö∏£dG
2015/1/21  ïjQÉàH PCT/FR2015/050142 ºbQ  PCT `````dG Ö∏W

(12)

(54)
 - ôª«dƒH øe á£HGQ OGƒe Ò°†ëàd É¡eGóîà°SG øµÁ Úeƒ«àH - ôª«dƒH øe á«dhCG §«dÉfl

. á«dhC’G §«dÉîŸG √òg øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” äÉéàæeh , Úeƒ«àH
2035/10/20 ïjQÉàH »¡àæJh 2015/10/21 øe ájÉª◊G CGóÑJ

 øµÁ IójóL á«dhCG  §«dÉfl , á````°†Øîæe áØ∏µH ,  ó````jhõJ ≈````dEG  øgGôdG ´GÎN’G ±ó````¡j    (57)
 ‹hC’G §«∏ÿG πªà°ûj , ¢Vô¨dG Gò¡dh . ájôª«dƒH Úeƒ«àH äÉÑcôe Ò°†ëàd É¡eGóîà°SG
 (Ü) , ôª«dƒÑdG øe ÉfRh %80-25 π°†Øjh , πbC’G ≈∏Y ÉfRh %25 (CG) : ≈∏Y ´GÎNÓd É≤ah
 3000h 100 ÚH ìhGÎJ á«ÄjõL á∏àc §°SƒàÃ πbC’G ≈∏Y óMGh ¿ó∏àdG …QGôM èjõ∏J èæJGQ
 ,  π«ãe π°†Øjh ,  π«µdCG  -  …OÉMCG  äÉÑcôe øe ÌcCG  hCG  óMGh Öcôe hCG/h  (`L) ,  ∫ƒe/ºZ
 âjR , ¢ùª°ûdG QGhO âjR ójóëàdÉHh , ¿ƒHôc IQP 18 ≈dEG 16 øe É¡H á«ægO ¢VÉªMC’ Î°SEG
 IQƒ°üH ¬JôeRCG ºàj …òdG ¢ùª°ûdG QGhO âjR hCG/h , Éjƒ°üdG âjR , ºé∏°ûdG âjR , ¿ÉàµdG QhòH
 èjõ∏àdG èæJGôd ¿ƒµj ÉeóæY (`L) Î°SE’G Öcôe âjR óLGƒàj ¿CG …Qhô°†dG øeh , ájQÉ«àNG
 ºZ/KOH º¨∏e 50 øY π≤j NF EN ISO 660 QÉ«©ŸG ≈∏Y AÉæH ¢SÉ≤e »°†ªM ºbQ (Ü)
 á«∏£e äÉéàæe/äÉ«∏Wh äÉÑ∏ëà°ùe , ájôª«dƒH Úeƒ«àH äÉÑcôÃ É°†jCG ´GÎN’G ≈æ©jh .

. ÉgÒ°†– ¥ôW ≈dEG áaÉ°VE’ÉH , ‹hC’G §«∏ÿG Gòg øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj
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(44)

 (45)
000342 (11)

C08L 95/00 (2006.01); C08L 91/00 (2006.01); C08L 93/00 (2006.01); C04B 24/24 (2006.01); C04B 
26/26 (2006.01)  

Int. Cl. (51) 

EIFFAGE INFRASTRUCTURES  (FR) 1 )71( 
2 

LOUP, Frédéric (FR) 1 )72( 
 2 

 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
1450448   (FR) dated  21/01/2014
PCT/FR2015/050142 dated  21/01/2015 

(30) 

 (12) 

(54)Title:  
POLYMER-BITUMEN PRIMARY MIXTURES THAT CAN BE USED FOR PREPARING 
POLYMER-BITUMEN BINDERS, AND PRODUCTS OBTAINED FROM THESE PRIMARY 
MIXTURES. 

Protection starting from 21/10/2015 to 20/10/2035 
(57) Abstract:  
The aim of the invention is to provide, at a lower cost, novel primary mixtures that can be used for 
preparing polymer bitumens. For this purpose, the primary mixture according to the invention 
comprises: (a) at least 25 % by weight, preferably 25 to 80 % by weight, of polymer, (b) at least one 
thermoplastic tackifying resin having an average molecular mass of 100 to 3,000 g/mol, (c) and/or 
one or more mono-alkyl - preferably methyl - esters of fatty acids at C16-C18, in particular 
sunflower oil, linseed oil, rapeseed oil, soybean oil, and/or sunflower oil that is optionally 
isomerised; the ester (c) necessarily being present when the tackifying resin (b) has an acid value 
measured according to standard NF EN ISO 660 of less than 50 mg KOH/g. The invention also 
concerns the polymer bitumens, emulsions and coatings/coated products obtained from this primary 
mixture, as well as the methods for preparing same. 
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 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2012/11/3
(21)OM/P/2012/00219
(44)2019/6/30

 1299 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000336

H02J 7/00Int. Cl. (51)

(71)
1(èjhÔdG) »J , »`ahCG , Ú°ùæ«fBG
2(èjhÔdG) ó∏jQBG , êGO , óf’Éa
3

(72)1(èjhÔdG) »J , »`ahCG , Ú°ùæ«fBG
2(èjhÔdG) ó∏jQBG , êGO , óf’Éa

(73)1
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)PCT/EP2011/002250   5/5/2011
12/774,190        5/5/2010      US

(12)´GÎNG IAGôH

(54)á≤jôWh á«Ñ£≤dG á«FÉæK IóFGR á«£dƒa äGP ájQÉ£Ñd äÉ°†Ñf ódƒe
 2031/5/4  ïjQÉàH »¡àæJh 2011/5/5  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 Ωƒ≤j  å«M , á≤jôWh á«Ñ£≤dG á«FÉæK IóFGR á«£dƒa äGP ájQÉ£Ñd äÉ°†Ñf ódƒÃ ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj    (57)
 ±ó¡j . ájQÉ£H π«°UƒJ ±GôWCG ÈY ∫OÉÑàdÉH áÑdÉ°S á°†Ñf á«£dƒah áÑLƒe á°†Ñf á«£dƒa ≥«Ñ£àH
 øjõîJ á©°Sh ôªY IQhO IOÉjR ≈dEG á≤jô£dGh á«Ñ£≤dG á«FÉæK IóFGR á«£dƒa äGP ájQÉ£Ñd äÉ°†Ñf ódƒe
 ±Gƒ◊G  ≈dEG  áÑLƒŸG  äÉ°†Ñæ∏d  ∫ƒ°UƒdG  áæeRCG  ¿ƒµJ  .á«°UÉ°UQ  á«°†ªM  äÉjQÉ£H  πãe  ,  äÉjQÉ£ÑdG
 »`a  ÊƒjC’G  AÉNÎ°S’G  IÎØH  áfQÉ≤e  IÒ°üb  á«Ø∏ÿG  ±Gƒ◊G  ≈dEG  áÑdÉ°ùdG  äÉ°†ÑædGh  á«eÉeC’G
 AóH ádÉM IójóL á°†Ñf πc áÑdÉ°ùdGh áÑLƒŸG äÉ°†ÑædG ÚH ∫OÉÑàdG »£©j . »FÉ«ª«c hô¡µdG ∫ƒ∏ëŸG
 É¡≤«Ñ£J ” »àdG IÒNC’G á°†ÑædG âfÉc GPEG èàæ«d ¿Éc …òdG IôcGòdG ≈∏Y ÒKCÉJ …CG ≥«≤– ¿hO ájhÉ°ùe
 äGOOôJ π«∏≤Jh ájQÉ£ÑdG ≈∏Y É¡≤«Ñ£J øµÁ »àdG IóFGõdG á«£dƒØdG ióe π∏≤j É‡ , á«Ñ£≤dG ¢ùØf É¡d
 , πµ°T §Ñ°V øµÁ .äÉ°†ÑædG πNGóJ ≈dEG ¢Vô©àdG ¿hóH É¡≤«≤– øµÁ áeóîà°ùe á°†Ñf ≈∏YCG ôjhóJ

. Úà«dÉY á©°Sh óeCG äGP IóFGR á«£dƒa äGP äÉ°†Ñf ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ°†ÑædG øeRh ´ƒfh
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!��������$*���0+,'�	�����
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 2 
�������������������������������
�
�����
������������������� ��
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�$2(.2�(12) 
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(57) ����������������������������"�����������������������������������������"��������������������������
��������������������� ������������������"� ������ ���� ���������� ��� ��������"������������ ��� ������������
������������ ������"� ������� ���� ������� ��� ��� �������� ���� "��� ��������� ���� �����"� ��� ��������
������������������������������������������������������������� �����������������������������������������
���� ���� ��������� ������ ��� ���� ��������� ������� ���� ������ �������� ��� ���� ����� ����!������ ����� ��� ����
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��� ������ ��������� ��������� ������� �����#���� ��"������"� ������ ����� ����� ������"� ������� ��� ���� �����
�������������� ����������������������"�� ����������������!���������������������������"���������������
����������"���������������������������������������"������������������������������������� �������
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 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2011/10/29
(21)OM/P/2011/00232
(44)2019/5/19

 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G
(45)
(11)000329

E21B 47/10 , 43/1185 , 43/26 & G01V 8/16Int. Cl. (51)
(71)1(É«fÉ£jôH) óà«ª«d ∂«à«æ«c

2

(72)
1(É«fÉ£jôH) ¿ƒL , ó«ØjO , π«g
2(É«fÉ£jôH) ¢SƒæLÉe , èæ«c - øjƒ«cÉe
3(É«fÉ£jôH) ∂jôJÉH , πjóæ«J

(73)1  (É«fÉ£jôH) óàª«d õéæjódƒg ¢ùæ«°SÉàHhCG
2

(74)1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2

(30)
PCT/GB2010/001064   27/5/2010

       0909038.2      27/5/2009    GB 
     0919915.9     13/11/2009  GB 

(12)´GÎNG IAGôH

(54)áYRƒe QÉ©°ûà°SG πFÉ°Sh á£°SGƒH ôÄH ó°UQ
2030/5/26  ïjQÉàH »¡àæJh 2010/5/27  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ≥jôW øY ôÄÑdG πØ°SCG ó°Uôd RÉ¡Lh ¥ôW ÒaƒàH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj      (57)
 QÉ°ùe ∫ƒW ≈∏Y áYƒ°Vƒe (102) ádó©e ÒZ á«Fƒ°V áØ«d øY QÉ°ùØà°S’G
 äÉæ«Y ™ªL äÉfÉ«Hh ¬©jRƒJ ” »Jƒ°U ô©°ûà°ùe Òaƒàd (106) ôÄÑdG IôØM
 ºàjh  .  áØ«∏d  IQhÉéàŸG  QÉ©°ûà°S’G  AGõLCG  øe  áYƒª›  øe  É¡©ªL  ”
 âà°ûŸG  ´É©°TE’G  øY  ∞°ûµdG  ºàjh  áØ«∏dG  »`a  á«Fƒ°†dG  äÉ°†ÑædG  ¥ÓWEG
 â«à°ûàdG øY ∞°ûµdG IOÉY ºàjh . ¬∏«∏–h áØ«∏dG πNGO øe IóJôe IQƒ°üH
 IQƒ°üH  ¬à«à°ûJ  ”  …òdG  ´É©°TE’G  π«∏–  á£°SGƒHh  .  è«∏jGôd  …OGóJQ’G
 áYƒª› ≈dEG áØ«∏dG º«°ù≤J ∫É©a ƒëf ≈∏Y øµÁh , áØ«∏dG πNGO IóJôe
 (¿ƒµj  ¿CG  Öéj  ’  øµdh)  øµÁ  »àdGh  á∏°üØæŸG  QÉ©°ûà°S’G  AGõLCG  øe
 á«µ«fÉµ«ŸG äGô```«¨àdG Ö````Ñ°ùJ , π°ü````Øæe QÉ©°ûà°SG AõL πc »`a . IQhÉéàe
 ´É©°TE’G  QGó≤e  »`a  Ò¨J  á«Jƒ°U  QOÉ°üe  øe  ∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  áØ«∏d
 Gòg øY ∞°ûµdG øµÁ . Aõ÷G ∂dP øe IóJôe IQƒ°üH ¬à«à°ûJ ºàj …òdG
 AõL óæY áØ«∏dG ™jRƒJ áaÉãµd ¢SÉ«b »£©«d ¬eGóîà°SGh ¬∏«∏–h Ò¨àdG
 hCG IóMGh ójóëàd É¡©«ªŒ ” »àdG äÉfÉ«ÑdG á÷É©e ºàJ .∂dP QÉ©°ûà°S’G
 ≈∏Y ôÄÑdG IôØM äGÒ¨àe πªà°ûJ ¿CG øµÁ . ôÄÑdG IôØM äGÒ¨àe øe ÌcCG
. »Jƒ°üdG ¬Ñæª∏d áHÉéà°S’G óæY É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁh ,ôÄÑdG ±hôX ÖfÉL
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
 á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016/8/31  
(21)OM/P/2016/00251

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000338

C01C 1/00Int. Cl. (51)

(71)
1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ∂fEG , õæ°Tƒ«dƒ°S »LƒdƒæµJ ¿ƒHQÉchQójÉg π«àµH
2
3

(72)1(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) øJQÉe , Qƒ∏jÉJ
2

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/US2015/019015            5/3/2015
61/948,112               5/3/2014     US

(12)´GÎNG IAGôH

(54)É«fƒeC’G á«≤æàd á≤jôWh ΩÉ¶f
 2035/3/4  ïjQÉàH »¡àæJh  2015/3/5  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ

 ¬àdÉ°SEGh NH3 á«≤æJ á∏Môe »`a É«fƒeC’G á«≤æàd ¥ôWh áª¶fCÉH ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj    (57)
 . RGõàeG á≤ÑW ΩGóîà°SÉH øjOƒªY øe …ó«∏≤J ¢†eÉM AÉe ´õf ΩÉ¶æH
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 ´GÎN’G IAGÈd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG 

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

(22)2013/10/13  
(21)OM/P/2013/00253

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000327

C05F 11/00 & C01B 17/74 & C05B 11/08 & C05C 3/00 & C05D 
1/00 , 9/00 & C10J 3/00 Int. Cl. (51)

(71)
1(Góæc) ∂fG ¢ùjGôjÉØdƒ°S
2
3

(72)
1(Góæc) ¢û«JÉ°S , ôjG
2(Góæc) ∂jQ , ∫ƒæc
3(Góæc) ∑ôjG , Ú°SQó«H

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/CA2012/000377     20/4/2012
  2,737,825  20/4/2011    CA

(12)´GÎNG IAGôH
(54)äÉàjÈc hCG äÉØ°Sƒa É¡°SÉ°SCG äÉÑ°üfl ≈dEG »°†ªM RÉZ πjƒ–

2032/4/19  ïjQÉàH »¡àæJh 2012/4/20 ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 ó«àjÈc  øe  äÉàjÈc  hCG  äÉØ°Sƒa  ¬°SÉ°SCG  Ö°üfl  êÉàfE’  á≤jô£H  ‹É◊G  ´GÎN’G  ≥∏©àj     (57)
 ó«àjÈc  øe  ÒÑc  ºéM  ≈∏Y  …ƒàëj  QÉ«àH  ájò¨àdG  á≤````jô£dG  ø````ª°†àJ  .  ø````«LhQó«¡dG
 ó``©H º```àj . âjÈµdG ó«°ùcCG ÊÉãH »æZ RÉZ QÉ«J êÉàfE’ ¬bôM ºàj å«M , ¿ôa ≈dEG AGƒ¡dGh ÚLhQó«¡dG
 ∂«àjÈc ¢†ªM QÉ«J êÉàfE’ πYÉØe ≈dEG âjÈµdG ó«°ùcCG ÊÉãH »æ¨dG RÉ¨dG QÉ«àH ájò¨àdG ∂dP
 ,  áë```«ë°T  Ö```FGƒ°T  ,  Úé°ùcCG  ,  ÚLhÎ«f  ,  ¿ƒHôµdG  ó«°ùcCG  ÊÉK  ≈∏Y πªà°ûj  äÉjÉØf  QÉ«Jh
 ¢†ªM  QÉ«J  πjƒ–  ºàj  GÒNCGh  .  πYÉØàŸG  ÒZ  âjÈµdG  ó«°ùcCG  ÊÉK  øe  á∏«Ä°V  äÉ«ªch

. äÉàjÈc hCG äÉØ°Sƒa ¬°SÉ°SCG Ö°üfl ≈dEG ∂«àjÈµdG
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¿É``````````ªY á``````æ£∏°S
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
IQÉ`````éà∏d á```eÉ©dG á`jôjóŸG
 á`````jôµØdG á````«µ∏ŸG Iô````FGO

(22)2016 /10/19  
(21)OM/P/2016/00306

(44)2019/5/19
 1293 : ºbQ á«ª°SôdG Iójô÷G

(45)
(11)000335

A01N 31/02Int. Cl. (51)

(71)
1(É°ùªædG) êQƒL õfÉg , ÔàjÓLÉg
2
3

(72)
1(É«fÉŸCG) äÒHÒg , ¬«dhó«a
2
3

(73)1
2

(74)
1ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG
2
3

(30)PCT/EP2015/058446         17/4/2015
  10 2014 005 807.7  19/4/2014   DE 

(12)´GÎNG IAGôH
(54)ó«∏d äGô¡£e

2035/4/16  ïjQÉàH »¡àæJh 2015/4/17  ïjQÉJ øe ájÉª◊G CGóÑJ
 AÉŸG øe πbC’G ≈∏Y ¿RƒdÉH áFÉŸÉH 40 ≈∏Y …ƒà– , ó«∏d äGô¡£Ã ‹É◊G ´GÎN’G ≥∏©àj      (57)
 ÌjEG øY IQÉÑY ó©j πbC’G ≈∏Y óMGƒdG ÖjòŸG ÌjE’G å«M , πbC’G ≈∏Y óMGh Öjòe ÌjEGh
 ÈcCG ¿É«∏Z á£≤fh , øØ∏c 303 øe πbCG ¿ÉHhP á£≤f , ¿ƒàdGO 107 øe ÈcCG »ÄjõL ¿Rh ¬d
 ÌjE’G π∏≤j å«M , πbC’G ≈∏Y %50 ÌjEÓd AÉŸG »`a ¿ÉHhòdG á«∏HÉb ¿ƒµJ , øØ∏c 373 øe
 äÉæ«JhÈ∏d Ωƒ«°ùæZÉŸG øe áaÉ°VE’G œÉfh Ωƒ«°ùdÉµdG øe áaÉ°VE’G œÉf ¿ÉHhP á«∏HÉb øe
 á°UÉN , å∏ãdG ≈dEG π°†Øe πµ°ûH , πbC’G ≈∏Y ∞°üædG ≈dEG AÉŸG »`a á«æ«eC’G äÉjôµ°ùdG øeh
 ó«dG  äGô¡£e ΩGóîà°SG  ºàj  ¿CG  øµÁ .  ¢ùªÿG ≈dEG  Gójó– ,  ™HôdG  ≈dEG  π°†Øe πµ°ûH

. ∫ƒëµdG …OÉMCG øe á«dÉN ó«∏d äGô¡£e  IQƒ°U »`a IQƒcòŸG
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 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

54692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©dG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T áaÉ£d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 19324 : Ü. ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2008/11/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fóŸGh ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG

Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd »“É◊G óªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 104 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
IQÉéà∏d »°SÉŸG ôé◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 100 : Ü.Q 644 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116990 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d ∫Éª°ûdG êGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ìGôaCG áYÉb

 
IQÉéà∏d áHÓÿG ¥ô°ûdG Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 672 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ°ûYC’G ™«Hh Qƒ£©dG ™«Hh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H
 

 Ω.Ω.¢T áaÉ£d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2255 : Ü .¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d áÑjò©dG ¢†«eh á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæØdG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 516 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Iƒ¡≤dGh Qƒ£©dG »`a á°ü°üîàŸG ôLÉàª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 
Ω.Ω.¢T IƒØ°üdG ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 320 : Ü.Q 632 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Iƒ¡≤dGh Qƒ£©dG ™«H
 

Ω.Ω.¢T IƒØ°üdG ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 320 : Ü.Q 632 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dGh Iƒ¡≤dG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T IƒØ°üdG ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 320 : Ü.Q 632 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûeh ôØ°ùdG ä’Éch á£`````°ûfCG
 

Ω.Ω.¢T äÉeóî∏d ihÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 112 : Ü.Q 608 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. (∂«cÉ°ûe) Ωƒë∏dG …ƒ°T äÓfih ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG

 
 IQÉéà∏d »Yƒ°ûª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG
 

á«Hô©dG AÉ‰C’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 112 : Ü.Q 322 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IóFGôdG áªµ◊G QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

130853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. √É«ŸG á÷É©e äGó©eh äÉî°†e ™«H
 

 IQÉéà∏d …ó¡ØdG á©ªL øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üàdG πeÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG á£°ûfCG

 
Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG á«dÉãŸG äÉ¶ë∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ídGƒŸG 133 : Ü.Q 951 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ º«ª°üJ , âfÎfE’G , á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG ≈∏Y äÉ«›ÈdG ô°ûf
. á°UÉÿG

 
Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«ŸÉ©dG ôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §``≤°ùe á```¶aÉfi , äGô````eÉ©dG á````j’h , 114 : Ü.Q 1940 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.´.Ω.¢T á«MÉ«°ùdG á«ªæà∏d á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , QÉ£ŸG äÉ©ØJôe 991 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/9/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M
 

 IQÉéà∏d »MÉ«ŸG º«gGôHEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG , ájQÉ≤©dG ôjƒ£àdG

 
Ω.Ω.¢T »MÉ«°ùdG ôjƒ£à∏d ìô£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 144 : Ü.Q 949  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. É¡JGQGƒ°ù°ùcGh QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG
 

 QƒîÑdGh Qƒ£©∏d ôéæÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 875 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ºëØdG IQÉŒ

 
Ω.Ω.¢T á«dhódG É«∏«eÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 388 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 áãjó◊G AÉbQõdG IOQƒdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 111 : Ü.Q 998 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ∫ÉKCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh Ögò∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«dhódG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 117 : Ü.Q 958 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132050 : 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 ∫ÉªYCÓd á«dhódG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 117 : Ü.Q 1958 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC’G ™«H
 

 á«é«∏ÿG ™jQÉ°ûª∏d …ÈZC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«ŸÉ©dG ¢SGƒbC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , »bGô©dG 2868 : Ü.Q 130 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

132162 : 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

 
 Qƒ£©dG ô°üb : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh Qƒ£©dG ™«H

 
 ≥ÑY áëØf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 323 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¥ƒë°ùŸGh ÓjóJôŸGh ôLÈdGh ≥é°ùdGh øLGhódGh ¢†«ÑdG êÉàfEG
 

Ω.Ω.¢T øjõdG ´QGõe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 112 : Ü.Q 3725 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 êÉLO , Î°ùÑŸG πFÉ°ùdG ¢†«ÑdG , ïÑ£dG âjR , á«bQh ÜGƒcCG , á«bQh ΩQÉfi , áÄÑ©ŸG √É«ŸG ™«H

. RQCGh äÉ«dƒ≤H , ¢†«H , óª›
 

 Ω.´.Ω.¢T á«YÉæ°üdG äÉeóî∏d ¢ShDhÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 114 : Ü.Q 1676 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤eh »∏NGódG º«ª°üàdG ò«`ØæJ ∫ÉªYCG
 

 IóFGôdG ähO ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , AÉë£ÑdG 514 : Ü.Q 10 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 Ö∏£c Ió©ŸG ÒZ Ió©ŸG ÒZ èeGÈdGh ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a ™«ÑdG

. π«ª©dG
 

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd á«dhódG ¬µjô°Th äõY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉch ÊƒjõØ∏àdG åÑdG Iõ¡LC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ∫ƒNódÉH ºµëàdG

 
h.¢T.¢T áãjó◊G á«ÑgòdG ∫ÓWC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 423 : Ü.Q 492 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh π°ù©dG ™«H

 
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iôjõ÷G íeÓe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
 

 IQÉéà∏d OGOƒdG ƒØ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132364 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh ºWÉªW ¿ƒé©e

 
 áeÉ©dG IQÉéà∏d áeÉ¡J º‚ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

132366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàe ÒZ äGOÉ«Y
 

á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d §jôM äÉ©ØJôe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d »FÉæ¡dG ôØ«L : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 IQÉŒ  IõgÉ÷G  ¢ùHÓŸG  IQÉŒ  äGOGÈdG  ,  äÉæjƒªàdG  ,  âcQÉeôHƒ°ùdG  ,  ádÉ≤ÑdG  äÓfi
 ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊G  IQÉŒ É¡YGƒfCG  áaÉµH ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dG  IQÉŒ É¡YGƒfCÉH  äÉYÉ°ùdG
 IQÉŒ äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äÉjQÉcòàdG IQÉŒ á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G IQÉŒ ôØ°ùdG ™HGƒJh
 π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ``£©dG  IQÉ``Œ  á«ÑàµŸG  äGhOC’Gh  äÉ``«°SÉWô≤dG  IQÉŒ  á``jòMC’G
 á```é∏ãŸGh  IOô``ÑŸGh  á``LRÉ£dG  Ωƒ``ë∏dG  IQÉ```Œ  á``«YÉæ£°U’G  »∏◊G  ™«H  á``æjõdG  ¿ƒHÉ°üdGh
 πHGƒàdGh  ÍdGh  äGô°ùµŸG  IQÉŒ  õHÉîŸG  äÉéàæeh  äÉjƒ∏◊G  IQÉŒ  ∑Éª°SC’G  äÉéàæeh

. √QÉ£©dGh
 

 IQÉéà∏d »©«HôdG ô°UÉf øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IQÉéà∏d »©«HôdG ô°UÉf øHG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGó©ŸGh  á```«£ØædGh  á```«fóŸG  á```°Sóæ¡dGh  AÉ```æÑdGh  ó««°ûàdG  äGó``©eh ä’B’ á∏ª÷ÉH ™```«ÑdG

. áeÓ°ùdGh øeC’Gh ≥jô◊G AÉØWEG äGó©eh äGhOCG , á∏«≤ãdG
 

 ójÈà∏d IóëàŸG ¢VQC’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 á«æeÉ°†J - åjó◊G º«ª°üà∏d ´GóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 112 : Ü.Q 2807 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132426 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG πeGôah QhÉfi ìÓ°UEG

 
óéŸG ≠HGƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
 

 IQÉéà∏d …ó«©°ùdG ¢SGÈf ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÓŸG ä’ÉcƒdGh øë°û∏d

 
Ω.Ω.¢T »°†ØdG ≥°TƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 119 : Ü.Q 70 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°SGh ôjó°üJ ÖJÉµe , äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H
 

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ô°†NC’G πÑ÷G ≥jôW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ™HGƒJh ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊G ™«H

 
 ≥gÉ°ûdG πÑ÷G π«∏cCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , …OGƒ°ùdG 100 : Ü.Q 1024 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG
2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132496 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á°UÉN á°SQóe , º«∏©J
 

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d ¬µjô°Th π«ªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. øLGhódG á«HôJ

 
 Ω.Ω.¢T ™eÓdG hÉØdG ≥fhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , 315 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. √É«ŸG á«≤æJ äÉeõ∏à°ùeh äGhOCG ™«H
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÚeCÉàdG »`a ¿ÓYEGh ájÉYO

 
´.´.Ω.¢T ÚeCÉà∏d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1805 Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG ∑ƒæÑdG
 

´.´.Ω.¢T »∏gC’G ∂æÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 545 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 
Ω.Ω.¢T åjó◊G ¥ƒ°ùàdG áfGO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 112 : Ü.Q 3037 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

132633 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¢TQƒdG äGó©e ™«H
 

 á«°UƒJ - IQÉéà∏d óªM øH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«YÉæ°üdG á∏«Ñ©ŸG 121 : Ü.Q 755 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
á«ÑgòdG ≥jƒ°ùdG …OGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132635 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£ŸG
 

 á«°UƒJ - IQÉéà∏d óªM øH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 121 : Ü.Q 755 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-76.indd   29 12/18/19   9:16 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©Ÿ áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 åjó◊G Ió∏ŸG πMÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h , Ió∏ŸG 114 : Ü.Q 1660 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG
2019/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áXƒÑdG äÓfi
 

 á«ŸÉ©dG ô°TƒH ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 312 : Ü.Q 180 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-76.indd   30 12/18/19   9:16 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132684 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d áë«ŸG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 130 : Ü.Q 491 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

132687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ùdG , á«dõæe äGhOCG ™«H
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , 112 : Ü.Q 3427 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-76.indd   31 12/18/19   9:16 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T á°ùªÿG OGhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 320 : Ü.Q 1046 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e
 

IQÉéà∏d »æ«îŸG óªfi ≥dÉÿGóÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG øë°T

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG QÉë°U ±ó°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ
 

 ÜhôL ΩCG ¢ûJCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¬«`aÉc

 
 IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG áaô¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒgõdG ™«H
 

 IQÉéà∏d á«fÓ«¨dG ìôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 114 : Ü.Q 634 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-76.indd   34 12/18/19   9:16 AM

-135-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ωƒ∏©dG ™HÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G
 

 á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd QGóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 2104 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGÈdG

 
 áãjó◊G ∫ÉªYCÓd ¿É°ùMEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 111 : Ü.Q 671 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e
 

 Ω.Ω.¢T »ÑgòdG ÖfÉ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 111 : Ü.Q 24 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≥jôW øY ™«ÑdG

 
IQÉéà∏d »Hô©dG ¿GƒjódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ÜƒæL á¶aÉfi , ø°ùMƒH »æH ¿Ó©L áj’h , 415 : Ü.Q 15 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG
2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y
 

 á«°SÉŸG áeÉ°ùàHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 121 : Ü.Q 2353 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »©«Ñ£dG êÓ©∏d õ`côe , á«ÑW

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d πÑ≤à°ùŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ÜƒæL á¶aÉfi , »∏YƒH »æH ¿Ó©L áj’h , 415 : Ü.Q 78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG
2019/11/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd áæ÷G ±ÉØ°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , ¥ƒ°ù≤°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109372 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. (Iƒ¡≤dG äÉéàæe øe äÉHhô°ûe) ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ÍdG ∫ƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2556 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/4/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á°†ØdGh ÖgòdG áZÉ«°Uh ™«H

 IQÉéà∏d »ÑgòdG ∫Ó¡dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   1 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d ¥QRC’G πµ«¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125182 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J , ™bGƒŸG º«ª°üJh äÉ›ôH áfÉ«°U

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿ÉN ∫Éªc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 1659 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   2 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125183 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 AÓ£dGh ¢ü«°üéàdG) »∏NGódG º«ª°üàdG ò«`ØæJ ∫ÉªYCG , »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ á£°ûfCG

. (ÚjõàdGh

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿ÉN ∫Éªc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 1659 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  ÉjGó¡dGh  äÉ«°†ØdGh  á«fÉª©dG  ôLÉæÿG ,  á«FGòZ OGƒe ,  äÉMƒ∏dGh  ∞ëàdGh  äÉjQÉcòàdG
 äGô``°†ëà°ùeh Qƒ`````£©dG , É```¡YGƒfCG á````aÉµH ÜÉ```©d’Gh Ö©∏dG , á```«JƒaƒædGh Iõ```gÉ÷G ¢ùHÓŸG

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG

 IQÉéà∏d QƒµdG π¡°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   3 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d º¡FÉcô°Th »©aÉ«dGh …hô©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e

 á∏eÉµàŸG ó°TÉµdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , ô°†NC’G πÑ÷G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   4 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

π«ªéà∏d Qƒ◊G áµ∏‡ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §`````≤°ùe  á`````¶aÉfi ,  Ö``````«°ùdG  á````j’h  ,111  :  Ü.Q  146  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¢ü°üîàe »ÑW õcôe

Ω.Ω.¢T ¿ƒjQÉ°ûà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , IÈ¨dG 133 : Ü.Q 175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   5 12/19/19   10:42 AM

-144-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÜÉ©dC’G ¿óeh á«∏°ùàdG ¿óe á£°ûfCG

IQÉéà∏d Iõ«ªŸG AÉà°ûdG äÉª°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , …ÈY áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

á«dhódG ™aGhódG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   6 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨Jh IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ájôØæ°ûdG óªMCG øH ó«©°S âæH áî«°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG êÓ©∏d õcôe

á«dÉãŸG OÉ–’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 1294 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   7 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T IóëàŸG ájô°ü©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh RQC’G

 IQÉéà∏d »Ñ«°†ŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG áj’h , AGOô÷G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   8 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. AGô°†ÿG ∫õædG

Ω.Ω.¢T á«æWƒdG QÉjódG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Iô````gÉ¶dG á¶```aÉfi , …ô```ÑY á````j’h ,  511 : Ü.Q 2028 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

Ω.Ω.¢T ΩõeR Qƒf ≈¡≤eh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , 114 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   9 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG

 IQÉéà∏d á«°†ØdG ÜÉ¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , ¥ôa 611 : Ü.Q 801 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«Ñd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG

 á«°UƒJ - IQÉéà∏d ¿ƒµdG ¿ÉÑãc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , 313 : Ü.Q 150 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   10 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«dÉãŸG ¥ô°ûdG ºFÉ°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131904 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

IQÉéà∏d áaÉ«°†dG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á`````«∏NGódG  á```¶aÉfi ,  ihõ````f  á````j’h ,  611 :  Ü.Q  364 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   11 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d IOó©àŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

á«°SÉŸG ™jQÉ°ûª∏d áÑ«£dG ¢VQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Iô````gÉ¶dG  á````¶aÉfi ,  …ô````ÑY  á````j’h ,  516 :  Ü.Q  492 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   12 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

»bGôdG πÑ≤à°ùŸG áYhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  Iô```gÉ¶dG  á````¶aÉfi  ,  …ô````ÑY  á````j’h  ,  515  :  Ü.Q  28  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh ∞JGƒ¡dG ™«H

Ω.Ω.¢T á«dhódG ≥◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  QÉ``Ø````X  á```````¶aÉfi ,  á```````dÓ°U á````j’h ,  211 :  Ü.Q  883 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   13 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T Iõ«ªàŸG ±É«°†ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132230 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G ™æ°U

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«dÉª°ûdG π«◊G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   14 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d äÓfi ™FGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«bô°ûdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi , ájóH áj’h ,  421 :  Ü.Q 15 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132385 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG á©«Ñ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   15 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132399 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùe õéM ≥«Ñ£J

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AÉ©Øf ⁄É©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ◊G ídGƒŸG 122 : Ü.Q 1097 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   16 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÓMôdG äGó©eh ΩRGƒd ™«H

IQÉéà∏d Ö«ÑÿG º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG á¶aÉfi , 512 : Ü.Q 520 : Ü.¢U: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ

 QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d á∏°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   17 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132438 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d …óªë«dG IQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th …ôeÉ©dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   18 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞JGƒ¡dG áfÉ«°Uh ™«H

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°ü©dG õ©dG áHGƒH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 á«æWƒdG πÑ÷G QƒgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h , 112 : Ü.Q 127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   19 12/19/19   10:42 AM
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132568 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájOÉ°üàb’Gh á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’Gh äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ

ájOÉ°üàb’G äGQÉ°ûà°S’Gh äÉHÉ°ù◊G ≥«bóàd ¿ƒ«ŸÉ©dG AGÈÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 151 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fóŸGh ájQÉª©ŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ôWÉæ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 57 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«dó«°U

IQÉéà∏d »FÉ«ë«dG ºã«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 514 : Ü.Q 175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132658 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÉæMÉ°ûdÉH …ÈdG π≤ædG

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

 á¶aÉfi  ,  ºbódG  áj’h  ,  …É°U  …OGh  130  :  Ü.Q  1147  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , ≈£°SƒdG

2019/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   21 12/19/19   10:42 AM

-160-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132691 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉaÉ°VE’Gh á«°ù«FôdG äÉª«eÎdG

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh äBÉ°ûæŸG IQGOE’ IóëàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  Ωô≤dG 124 : Ü.Q 308 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   22 12/19/19   10:42 AM

-161-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 AGô°†ÿG Iôjõ÷G IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 130 : Ü.Q 2476 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ΩÉNôdG ô°ûfh ™£b

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G è∏ØdG RƒeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 322 : Ü.Q 159 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-70.indd   23 12/19/19   10:42 AM

-162-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132758 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¢Tô≤dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ádÓ°U  áj’h  ,  Iójó÷G  äÉ«YÉæ°üdG  211  :  Ü.Q  380  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¢Tô≤dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ádÓ°U  áj’h  ,  Iójó÷G  äÉ«YÉæ°üdG  211  :  Ü.Q  380  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
. ≥FGô◊G ó°V ÆÉÑ°UCG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132811 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe

ájQÉéàdG äÉeóî∏d πjó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , AGôHEG áj’h , á«`aÉ©dG í«°S 400 : Ü.Q 35 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG º«ë°ûJh π«°ùZ

 IQÉéà∏d á∏«Ñ©ŸG ¿ƒµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¥ƒ°ùdG á∏M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGó©ŸGh πFGƒ°ùdGh ™FÉ°†Ñ∏d äÉæMÉ°ûdÉH …ÈdG π≤ædG

 á«Hƒæ÷G ´ƒHQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T  á¶aÉfi ,  »Ñ«°†ŸG  áj’h  ,  hÉæ°S  418  :  Ü.Q  757  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«æeÉ°†J - á∏eÉ°ûdG ôgGƒ÷G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á````«∏NGódG á````¶aÉfi , π```FÉª°S á````j’h , 615 : Ü.Q 117 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«∏gC’G π°UGƒàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , πHÉ≤dG áj’h 419 : Ü.Q 110 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132869 : 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

 Ω.Ω.¢T á«dÉãŸG ¥QRC’G ºéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 112 : Ü.Q 3185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. É¡JGP IóMƒdG AGõLCG øe áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG äÉéàæŸG Ö«côJ

 ∫ÉªYCÓd §°ShC’G ¥ô°ûdG ∑Éeóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132900 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Ohô£dG ∞«∏¨J , ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG QƒgõdG ™«H

h.¢T.¢T IQÉéà∏d á«°Tƒ∏ÑdG óªfi »∏Y ≈∏«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªŒ õcôe

 π«ªéà∏d ≈ë°Vh ΩCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IóYÉ°üdG ™jQÉ°ûª∏d è«∏ÿG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 áãjó◊G á«gGõdG á∏«Ñ©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 ∫ÉªYCÓd RƒØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«f’ó«°üdG OGƒª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG Qƒ°U IQÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. â«cƒŸGh OÉé°ùdGh ‹õæŸG çÉKC’G ™«H

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

 ,  á```«∏NGódG á````¶aÉfi , π````FÉª°S á```j’h ,  620 : Ü.Q 490 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ùdG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d …Qƒ°üæe ádGó°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 132 : Ü.Q 902 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133169 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG

»ŸÉ©dG ∫Éª÷G ñƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §``````≤°ùe  á``````¶aÉfi  ,  ô````°TƒH  á````j’h  ,  320  :  Ü.Q  264  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG á«HGôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 118 : Ü.Q 27 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ∫É«ÿG ±É«WCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , »cRG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e , ≈¡≤e

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

 á¶aÉfi  ,  ô°TƒH  áj’h  ,  á«YÉæ°üdG  ÓZ  312  :  Ü.Q  45  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdGh äGhGô°†î∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

h.¢T.¢T IóëàŸG ¿É°ùMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 π«¨°ûJ  äÓÑc  ,  äGQÉ«````°ù∏d  äÉ```jQÉ£H  ,  äÉ````ÑcôŸG  áYô°S  »`a  á«µ«JÉeƒJhCG  ºµ–  Iõ¡LCG
 IOÉ«b π«é°ùJ Iõ¡LCG , äGQÉ«°ù∏d á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– ΩÉ¶æH áMÓe Iõ¡LCG , äÉcôëª∏d
 π«¨°ûJ ¢ü«î°ûJ Iõ¡LCG , Úé°ùcCG äÉ°ù› , äÉÑcôª∏d äÉà°SƒeÒK , á«ªbôdG äGQÉ«°ùdG
 ƒjó«`a π«é°ùJ Iõ¡LCG , äÉÑcôª∏d AGƒg ¢ù› , äÉÑcôª∏d á«`Ø∏N ájDhQ äGÒeÉc , äGQÉ«°ùdG

 . äÉØãµeh äGQÉ«°S äÉ«FGƒg , äÉÑcôª∏d

 …O »J ∫EG , ƒc ¢ùcQƒàf ¬«c ¢SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - »é¨fƒ«L , »°S - ¿hƒ°S , ƒZ - ¿É¨fÉL , hôjGO - ƒ¨°ùfƒ«L , 795 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGô≤ÁódG ÉjQƒc , (≠fhO - Gƒ¨fƒj ) ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , hO

2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
»°S ∫G ∫G Rô°ûàæ«`a »H »°S ¢SG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 1801 ¬jG ΩG , ¿ôHh , âjÎ°S ¿ÉØ«dƒ°S 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

Ω.Ω.P.¢T ¬«`aÉc ¢ûJG hCG …O : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60329 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh ( Ò©°ûdG ÜGô°T ) IÒÑdG
 π```ª©d iô````NCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG
 

√ƒcQÉ°ûeh …ó«æ÷G ¿Éª©f ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , ¿ÉªY , Úª«eôdG ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG  ,  ƒ````ZÉ°ùdGh  É````cƒ«HÉàdG  ,  RQC’G  ,  á«YÉæ£°U’G  Iƒ¡≤dGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
  

√ƒcQÉ°ûeh …ó«æ÷G ¿Éª©f ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , ¿ÉªY , Úª«eôdG ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥````«bódG  ,  ƒ````ZÉ°ùdGh  É````cƒ«HÉàdG  ,  RQC’G  ,  á«YÉæ£°U’G  Iƒ¡≤dGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dG
 πëædG π°ùY , ôµ°ùdG , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 ,  (πHGƒàdG)  äÉ°ü∏°üdGh  πÿG ,  ∫OôÿG ,  í∏ŸG  ,  õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG ,  Oƒ°SC’G  π°ù©dGh
 ,  ≥FÉbQ  âjƒµ°ùH  ,  ¢ûg  âjƒµ°ùH  ,  âjƒµ°ùÑdG  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  ,  äÉjƒ∏M ,  è∏ãdG  ,  äGQÉ¡ÑdG
 , áµ∏Y , π«eGôµdÉH äÉjƒ∏Mh áJ’ƒcƒ°T , ∂«c , (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , Ö«∏◊G áJ’ƒcƒ°T
 , QÉ°TƒH , ÜƒÑ```◊G É```¡°SÉ°SCG áØ«`ØN äÉÑLh , πcCÓd áë```dÉ°U äÉ```é∏ãe , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd è```dÉ©ŸG í```ª≤dG , QÉ```£aE’G ÜƒÑM , IQòdG ≥FÉbQ , ¿ƒ````ë£e ¿É```aƒ°T
 QGOhÉ÷G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd á÷É©ŸG ¿Éaƒ°ûdG , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ¥ƒë°ùŸG Ò©°ûdG

. …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©ŸG
 

»à«cÒ°T Ωƒ«fƒfCG âjQÉé«J »`a »jÉfÉ°S Gó«L ¬J’ƒµ«°S ødƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

4 : hG ¿G.OÉcƒdƒf 83412 »°ù«÷ƒH »jÉfÉ°S õjÉæLQhG.4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ö«àfÉjRÉZ πeÉµà«¡«°S                                     

2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. Iƒ¡≤dG πFGóHh , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸGh , IOQÉÑdG Iƒ¡≤dGh , Iƒ¡≤dG
 

 ËÎ°ùcG äÉcô°T áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …RÉZ / πeÉc ó«¡°T , 5/8 ºbQ , ¿Ó«H πjÉf ´QÉ°T , QÉæ«H »∏‚G »M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ÜÉàæY

2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 ,  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »∏Lh  π≤°Uh  ∞«¶æJ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ
  

»∏«b óªfi ó«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒ°S , ≥°ûeO , IõŸG , áÑjôZ äÓ«`a , ¿É«ª¨dG AÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 Ö∏©dG , âbƒdGh øeõdG ¢SÉ«b äGó©eh äGhOCG , â«bƒàdG äÉYÉ°S , IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG , äÉYÉ°ùdG
 É¡©«ªL , IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG ™«ª÷ ΩRGƒ∏dGh äÉYÉ°ùdG ≥``jOÉæ°Uh AGõ```LC’Gh äÉ```¶aÉ◊G hCG

. 14 áÄØdG øª°V
 

 É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc õ‚ódƒg ƒµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - ƒ°ûJ , Ωƒ°T - 4 Gõæ«Z , 5 - 11 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
 Ö∏©dG , âbƒdGh øeõdG ¢SÉ«b äGó©eh äGhOCG , â«bƒàdG äÉYÉ°S , IÒÑµdG äÉYÉ°ùdG , äÉYÉ°ùdG

. IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG ™«ª÷ ΩRGƒ∏dGh äÉYÉ°ùdG ≥jOÉæ°Uh AGõLC’Gh äÉ¶aÉ◊G hCG
 

 õ‚ódƒg ƒµ«°S º°SÉH ôLÉàJh) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc õ‚ódƒg ƒµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
(ø°ûjQƒHQƒc

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - ƒ°ûJ , Ωƒ°T - 4 Gõæ«Z , 5 - 11 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

. ÚLÉ©ŸGh äÉfÉgódG
 

IOhóëŸG á«YÉæ°üdG ÚLÉ©ŸGh äÉÑjòŸGh äÉfÉgódG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11478 ¢VÉjôdG , 34972 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

»à«cÒ°T º«fƒfCG èæjódƒg õjó∏j : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 / QGOƒµ°ShCG 6/1 : ƒf ∑Écƒ°S …RÉªµ«°T ≈ª°û«°T ≈°ù«dÉgÉe ≈∏µ«°ù«c : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG

2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 âjƒµ°ùH) ≥FÉbQ øe ¿ƒµe âjƒµ°ùH , ¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG , âjƒµ°ùÑdG , áJ’ƒcƒ°ûdG , äÉjƒ∏◊G
. ∂©µdG hCG ∂«µdG , ( ôØjh

 
 »à«cÒ°T º«fƒfCG èæjódƒg õjó∏j : º``````````````````````````````````°SÉH

á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 /QGOƒµ°SCG 1/6 : ƒf ∑Écƒ°S …RÉªµ«°T ≈ª°û«°T »°ù«dÉgÉe »∏µ°ù«c : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 É«côJ , ∫ƒÑæ£°SEG
2019/3/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 AÉe ,  Qƒ£©dG πª°ûJ) Ò¨dG ídÉ°üd ™∏°ùdGh ™FÉ°†ÑdG øe á©°SGh á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 ,  ¿ƒHÉ°U ,  QƒîH ,  ájô£Y äƒjR  ,  ¥ô©∏d  IOÉ°†e íFGhôdG  äÓjõe ,  É«fƒdƒc ,  É«fƒdƒµdG
 ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  ÒZ  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe
 ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , (»ÑW ÒZ) ábÓ◊G ó©H Ée Ëôch º°ù∏H , ábÓM Ëôc , ô©°ûdÉH
 øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd (á«ÑW ÒZ ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , á«ÑW ÒZ √ÉØ°ûdÉH
 áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi ∫ÓN øe , ™∏°ùdGh ™FÉ°†ÑdG ∂∏J AGô°Th ºFÓe πµ```°ûH É¡```àæjÉ©e

. á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG hCG äÉLƒdÉàµdG hCG
 

Ω.Ω.P.¢T ¿ƒNO ∂°SÉØfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »`aGh õcôe ∂∏e , 109 : ºbQ πfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. …É°ûdG äÉéàæeh …É°ûdG
 

óàª«d âØjGôH …É°ûJ »à°ùjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , Ω’É‚ÉeÉKƒc , OÉ‚’ÉaÉc.hCG.»H ΩƒJÉª«∏«f , 84/14.È‰ „ó∏«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , ’GÒc , 686693 - Ω’ƒ«cÉfQEG

2019/4/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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128070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWEG
 Ö«HÉfCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d á«∏NGO Ö«HÉfCG , äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ äGQÉWEG , á«FGƒg
 , äGQÉWE’G ¢ù«Ñ∏J IOÉYE’ äÉ°SGóe , äGQÉWEÓd IÒÑc ÒeÉ°ùe , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGO

. á«∏NGódG äGQÉWE’G ìÓ°UEG OóY
  

 …O »J ∫G , ƒc ÜhôL ¿ƒ∏jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , „hófÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

128071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWEG
 Ö«HÉfCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d á«∏NGO Ö«HÉfCG , äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ äGQÉWEG , á«FGƒg
 , äGQÉWE’G ¢ù«Ñ∏J IOÉYE’ äÉ°SGóe , äGQÉWEÓd IÒÑc ÒeÉ°ùe , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGO

. á«∏NGódG äGQÉWE’G ìÓ°UEG OóY
 

 …O »J ∫G , ƒc ÜhôL ¿ƒ∏jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , „hófÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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128072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«LQÉN áØ∏ZCG , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äGQÉ«°S äGQÉWEG
 Ö«HÉfCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó∏d á«∏NGO Ö«HÉfCG , äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ äGQÉWEG , á«FGƒg
 , äGQÉWE’G ¢ù«Ñ∏J IOÉYE’ äÉ°SGóe , äGQÉWEÓd IÒÑc ÒeÉ°ùe , á«FGƒ¡dG äGQÉWEÓd á«∏NGO

. á«∏NGódG äGQÉWE’G ìÓ°UEG OóY
  

 …O »J ∫G , ƒc ÜhôL ¿ƒ∏jÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ú°üdG , „hófÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæØdG , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , âbDƒŸG AGƒjE’Gh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ
  

 âjÉH »ã∏g ÉjÒàaÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 12870 : Ü.¢U ¿ÉªéY : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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130325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉjƒ∏◊Gh ÚµeÉf äÉéàæe ™jRƒJh ≥jƒ°ùJh IQÉŒ òaÉæeh áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG äÓfi
 áJ’ƒcƒ°ûdGh  ΩÉ©£dGh  áé∏ãŸG  iƒ∏◊Gh  º``jôc  ¢ù```jB’Gh  âjƒµ°ùÑdGh  õÑÿGh  äÉæ```é©ŸGh
 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN  ,  á«FGò¨dG  äÉéàæŸG  áeóNh  IõgÉ÷G  á````ª©WC’G  ´GƒfCG  ™````«ªLh
 á«cÓ¡à°S’G áª©WC’G ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«`a âfÎfE’G ô```ÑY »°VGÎa’G ¥ƒ°ùàdG ∫ÓN øe
 äÉeóÿG , ÖàµŸG ∞FÉXh , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’G , áaÉ«°†dGh ºYÉ£ŸGh

. 35 áÄØdG »`a áLQóŸG

óàª«d âØjGôH ÉjófCG ΩGôjódÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Úe  ,  â°ùà°ùjG  ∫ÉjÎ°SófCG  ∞«àjQƒHCG  -  ƒc  ¿Ég  ƒe  3¢ûJG  /1»H  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , »¡∏jOƒ«f , OhQ GÒKÉe

2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

131203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ¥OÉæØdG) áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe äÉeóN , âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , äÉjÒàaÉµdG äÉeóN , ∫õædG õéM , ∫õædG äÉeóN , (∫õædGh
 óFGƒŸG äÉ°VÉ«Hh óFGƒŸGh »°SGôµdG ÒLCÉJ , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN
 Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  äÉYÉªàL’G  ±ôZ  ÒLCÉJ  ,  »¡£dG  Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  á«LÉLõdG  ÊGhC’Gh
 ¿ƒeOÉ≤dG IQGOEG) âbDƒŸG øµ°ù∏d äÉeóN , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN , IAÉ°VE’G
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 Ò`aƒJh …QƒØdG  õé◊Gh  õé◊G  äÉeóNh âbDƒŸG  øµ°ùdGh  ¥OÉæØdG  äÉeóN ,  (øjQOÉ¨ŸGh
 ó≤©d áeRÓdG ≥aGôŸGh äÓ«¡°ùàdG áaÉc Ò`aƒàH á°UÉÿG ¥OÉæØdG äÉeóN , ¬æY äÉeƒ∏©ŸG
 ∫ÉªYC’G ¢VQÉ©eh πª©dG äÉ°TQhh á«ÑjQóàdG äÉ°ù∏÷Gh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG
 óbÉ©àdG äÉeóN , áaÉ«°†dG äÉeóN , ÚHGƒÑdG äÉeóN , äGô°VÉëŸGh á«ª°SôdG äÉYÉªàL’Gh
 ºYÉ£ŸG äÉeóNh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ ≈∏Y
 Ωó≤J »àdG (QÉH ∑Éæ°ùdG) äÉeóNh »gÉ≤ŸG äÉeóNh …hÉ¡≤dG äÉeóNh á©jô°ùdG äÉÑLƒ∏d
 ΩÉ©£dG  Ò°†–  äÉeóN  ,  äÉHhô°ûŸGh  ΩÉ©£dG  Ëó≤Jh  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  áØ«`ØN  äÉÑLh

 . ∫ÉØWC’G áfÉ°†M äÉeóN , çGóMC’Gh äÉÑ°SÉæŸG áeÉbE’ §«£îàdG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh

Ω.Ω.P π«ÑYR ¿h : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 333888 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 áHGƒÑdG ájôb ,  1 ≥HÉW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

131204 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 äGQÉ≤©dG ÖJÉµe , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
 ÖJÉµŸG  ÒLCÉJ  ,  ∫GƒeC’G  QÉ```ªãà°SG  ,  ≥≤````°ûdG  ÒLCÉJ  ,  äGQÉª©dG  IQGOEG  ,  á«æµ°ùdG  ≥≤°ûdGh
 , äGQÉéjE’G π«°ü– , äGQÉ≤©dG ä’Éch äÉeóN , πª©dG AÓeõd ÖJÉµŸG ÒLCÉJ , (äGQÉ≤Y)
 äGQÉ≤©dG äÉeóNh ájQÉéàdG áFõéàdG äGQÉ≤Y äÉeóN , äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
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 , á«æµ°ùdG äGQÉ≤©dGh áFõéàdG äGQÉ≤Yh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh ¬«LƒJh IQGOEG , á«æµ°ùdG
 á«bóæØdG ≥≤°ûdGh ≥≤°ûdÉH á≤∏©àŸGh ÉgÒ`aƒJ ºàj »àdG äGQÉ≤©dG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ äÉeóN
 á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸGh ¥OÉæØdGh á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸGh á«ë°üdG äÉ©éàæŸGh ÖJÉµŸGh äÓ«`ØdGh
 äÓ«`ØdGh ≥≤°ûdG IQGOEG äÉeóN , øjôLCÉà°ùŸG IQGOEG äÉeóN , ¥ƒ°ùàdG iôbh ¥ƒ°ùàdG õcGôeh
 äÉeóN , á«dÉŸG äÉeóÿG , äGQÉ≤©dG ÚªãJ äÉeóN , äGQÉ≤©dG Iô°ùª°S äÉeóN , IôLCÉà°ùŸG
 º««≤àdG  äÉeóN  ,  …QÉ≤©dG  πjƒªàdG  äÉeóN  ,  ájQÉ≤©dG  ≥jOÉæ°üdG  äÉeóN  ,  QÉªãà°S’G
 äÉeóN  ,  ájQÉ≤©dG  äÉµ∏àªŸG  ßaÉfi  IQGOEG  äÉeóNh  äGQÉ≤©dG  IQGOEG  äÉeóN  ,  …QÉ```≤©dG
 äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  ÚeCÉJ  äÉeóN  ,  ájQÉ≤©dG  Iô°ù```ª°ùdG  äÉ```eóN  ,  …QÉ```≤©dG  QÉªãà°S’G
 ájÉ¨d äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SGh º««≤J äÉeóN , »°VGQC’G ∑Óªà°SG äÉeóN , »°VGQC’G ôjƒ£J
 õFGƒ÷G èeGôHh á«dÉŸG èeGÈdG , ÒLCÉàdG äÉjÉ¨d »°VGQC’G ∑Óªà°SG , QÉªãà°S’Gh ôjƒ£àdG
 èeGôH Ò`aƒJh IQGOEGh ò«`ØæJh º«¶æàH á£ÑJôŸG á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG  äÉeóÿG ,  ájõ«`ØëàdG
 IõØëŸG õFGƒ÷G èeGÈH á≤∏©àe áª«b äGP ºFÉ°ùb hCG äGóæ°S QGó°UEG , A’ƒ∏d IõØëŸG õFGƒ÷G
 Ò`aƒJ , á«MÉ«°ùdG äÉµ«°ûdG QGó°UEG , áWÉ°SƒdG äÉeóÿG Ò`aƒJ , á«dÉŸG ájÉYôdG , A’ƒ∏d
 äÉeóÿG ∂∏J  ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  É¡«`a  ÉÃ äÉeóÿG ∂∏J  ™«ªéH á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY

 Ω.Ω.P π«ÑYR ¿h : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 333888 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 áHGƒÑdG ájôb , 1 ≥HÉW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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131205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 ¥OÉæØdG) áeÉbE’G ÚeCÉJ ÖJÉµe äÉeóN , âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , äÉjÒàaÉµdG äÉeóN , ∫õædG õéM , ∫õædG äÉeóN , (∫õædGh
 óFGƒŸG äÉ°VÉ«Hh óFGƒŸGh »°SGôµdG ÒLCÉJ , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN
 Iõ¡LCG  ÒLCÉJ  ,  äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJ  ,  »``¡£dG  Iõ```¡LCG  ô```«LCÉJ  ,  á«LÉLõdG  ÊGhC’Gh
 ¿ƒeOÉ≤dG IQGOEG) âbDƒŸG øµ°ù∏d äÉeóN , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG äÉeóN , IAÉ°VE’G
 Ò`aƒJh …QƒØdG  õé◊Gh  õé◊G  äÉeóNh âbDƒŸG  øµ°ùdGh  ¥OÉæØdG  äÉeóN ,  (øjQOÉ¨ŸGh
 ó≤©d áeRÓdG ≥aGôŸGh äÓ«¡°ùàdG áaÉc Ò`aƒàH á°UÉÿG ¥OÉæØdG äÉeóN , ¬æY äÉeƒ∏©ŸG
 ∫ÉªYC’G ¢VQÉ©eh πª©dG äÉ°TQhh á«ÑjQóàdG äÉ°ù∏÷Gh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG
 óbÉ©àdG äÉeóN , áaÉ«°†dG äÉeóN , ÚHGƒÑdG äÉeóN , äGô°VÉëŸGh á«ª°SôdG äÉYÉªàL’Gh
 äÉ```eóNh  á```«JGòdG  á``eóÿG  ºYÉ£eh  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,  äÉHhô°ûŸGh  ΩÉ©£dG  Ò`aƒJ  ≈∏Y
 (QÉH  ∑Éæ°ùdG)  äÉeóNh »``gÉ≤ŸG  äÉ``eóNh …hÉ¡≤dG  äÉeóNh á©jô°ùdG  äÉÑLƒ∏d  ºYÉ£ŸG
 Ò°†– äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG Ëó≤Jh Ò`aƒJ äÉeóN , áØ«`ØN äÉÑLh Ωó≤J »àdG
 áfÉ°†M  äÉeóN  ,  çGóMC’Gh  äÉÑ°SÉæŸG  áeÉbE’  §«£îàdG  äÉeóN  ,  äÉHhô°ûŸGh  ΩÉ©£dG

 . ∫ÉØWC’G

 Ω.Ω.P π«ÑYR ¿h : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 333888 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 áHGƒÑdG ájôb ,  1 ≥HÉW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 äGQÉ≤©dG ÖJÉµe , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
 ÖJÉµŸG  ÒLCÉJ  ,  ∫GƒeC’G  QÉªãà°SG  ,  ≥≤°ûdG  ÒLCÉJ  ,  äGQÉª©dG  IQGOEG  ,  á«æµ°ùdG  ≥≤°ûdGh
 , äGQÉéjE’G π«°ü– , äGQÉ≤©dG ä’Éch äÉeóN , πª©dG AÓeõd ÖJÉµŸG ÒLCÉJ , (äGQÉ≤Y)
 äGQÉ≤©dG äÉeóN h ájQÉéàdG áFõéàdG äGQÉ≤Y äÉeóN , äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 , á«æµ°ùdG äGQÉ≤©dGh áFõéàdG äGQÉ≤Yh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh ¬«LƒJh IQGOEG , á«æµ°ùdG
 á«bóæØdG ≥≤°ûdGh ≥≤°ûdÉH á≤∏©àŸGh ÉgÒ`aƒJ ºàj »àdG äGQÉ≤©dG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ äÉeóN
 á«YÉæ°üdG ≥WÉæŸGh ¥OÉæØdGh á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸGh á«ë°üdG äÉ©éàæŸGh ÖJÉµŸGh äÓ«`ØdGh
 äÓ«`ØdGh ≥≤°ûdG IQGOEG äÉeóN , øjôLCÉà°ùŸG IQGOEG äÉeóN , ¥ƒ°ùàdG iôbh ¥ƒ°ùàdG õcGôeh
 äÉeóN , á«dÉŸG äÉeóÿG , äGQÉ≤©dG ÚªãJ äÉeóN , äGQÉ≤©dG Iô°ùª°S äÉeóN , IôLCÉà°ùŸG
 º««≤àdG  äÉeóN  ,  …QÉ≤©dG  πjƒªàdG  äÉeóN  ,  ájQÉ≤©dG  ≥jOÉæ°üdG  äÉeóN  ,  QÉªãà°S’G
 äÉeóN  ,  ájQÉ≤©dG  äÉµ∏àªŸG  ßaÉfi  IQGOEG  äÉeóNh  äGQÉ≤©dG  IQGOEG  äÉeóN  ,  …QÉ≤©dG
 ôjƒ£J äÉeóN , äGQÉ≤©dG ÚeCÉJ äÉeóN , ájQÉ≤©dG Iô°ùª°ùdG äÉeóN , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G
 ôjƒ£àdG ájÉ¨d äGQÉ≤©dG ∑Óªà°SGh º««≤J äÉeóN , »°VGQC’G ∑Óªà°SG äÉeóN , »°VGQC’G
 õFGƒ÷G  èeGôHh  á«dÉŸG  èeGÈdG  ,  ô````«LCÉàdG  äÉ````jÉ¨d  »```°VGQC’G  ∑Ó`````ªà°SG  ,  QÉ```ªãà°S’Gh
 èeGôH Ò`aƒJh IQGOEGh ò«`ØæJh º«¶æàH á£ÑJôŸG á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG  äÉeóÿG ,  ájõ«`ØëàdG
 IõØëŸG õFGƒ÷G èeGÈH á≤∏©àe áª«b äGP ºFÉ°ùb hCG äGóæ°S QGó°UEG , A’ƒ∏d IõØëŸG õFGƒ÷G
 Ò`aƒJ , á«MÉ«°ùdG äÉµ«°ûdG QGó°UEG , áWÉ°SƒdG äÉeóÿG Ò`aƒJ , á«dÉŸG ájÉYôdG , A’ƒ∏d
 äÉeóÿG ∂∏J  ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  É¡«`a  ÉÃ äÉeóÿG ∂∏J  ™«ªéH á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY
 

 Ω.Ω.P π«ÑYR ¿h : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 333888 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG ‹ÉŸG »HO õcôe , 6 áHGƒÑdG ájôb ,  1 ≥HÉW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131958 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 ,  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »∏Lh  π≤°Uh  ∞«¶æJ
 áHô°ûe πjOÉæe , øjó«∏d ¿ƒHÉ°U , π«°ù¨∏d πFGƒ°S , ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ
 Iô¡£e äÉÑcôe hCG Iô¡£e á«FÉ«ª«c OGƒÃ áHô°ûe πjOÉæe , á«°üî°T Ò¡£J äGô°†ëà°ùÃ
 ≥«MÉ°ùe , ¿ƒHÉ°üdG ¥ƒë°ùe , ™«ª∏J ¥ƒë°ùe , IóMGh IôŸ á«°üî°ûdG áaÉ¶æ∏d Ωóîà°ùJ
 , π«°ù¨dG É°ûf , π«°ù¨∏d ¿ƒHÉ°U , »µdGh π«°ù¨∏d ô°UÉb , π«°ù¨dG ñÉ°ShCG  äÓjõe , π«°ùZ
 ,  ¢TÉªb äÉjô£e ,  íFGhQ  πjõe ≈∏Y …ƒà– áeÉª≤dG  ÊGƒ°U äÉØ¶æe ,  ™≤ÑdG  äÓjõe
 ,  ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe ,  πFÉ°S  πµ°ûH  ¥ÉÑWC’G  π«°ù¨d  äÉØ¶æe ,  ¥ÉÑWC’G  π«°ù¨d  äÉØ¶æe
 äÉNÉîH  ,  ¢VGôZC’G  ™«ª÷ ∞«¶æJ  äGô°†ëà°ùe  ,  ∞«¶æJ  äÉNÉîH  ,  §°û```ch  ,  ∑ô```ah
 ,  ΩÉªM  ≥«MÉ°ùe  ,  ‹õæŸG  ∫Éª©à°SÓd  ∞«¶æJ  äÉNÉîH  ,  á°ûªbC’G  ≈∏Y  ∫Éª©à°SÓd  ∞«¶æJ
 ñÉ°ShCG  äÓjõe  ,  ¿GôaCG  äÉØ¶æe  ,  êÉLõdG  ∞«¶æJ  äGô°†ë````à°ùe  ,  …QÉ```éŸG  íà``Ød  OGƒ``e
 ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , íFGhQ πjõe ™e OÉé°S äÉØ¶æe , OÉé°S ƒÑeÉ°T , â«dGƒàdG »°Sôc
 äGô°†ëà°ùe , äÉ«°VQC’G ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe , äÉ«°VQC’G ™ª°T , äÉ«°VQCG ™ª∏e , OÉé°ùdG
 ´ƒª°T , •ÓÑdG ≈∏Y ¥’õfÓd á©fÉe πFGƒ°S , äÉ«°VQC’G π≤°U äÉÑcôe , äÉ«°VQC’G §°ûµd
 äÉØ¶æe , çÉKCG ™ª∏e , äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd ôHƒæ°üdG äƒjR , •ÓÑdG ≈∏Y ¥’õfÓd á©fÉe
 ,  ∞«¶æà∏d  π«°ù¨dG  GOƒ°U ,  (∞¶æe) (IôjÉ£àe ájƒ∏b IOÉe) É«fƒeCG  ,  äÉ°ThôØŸG  á°ûªbCG
 ,  á«dõæe  äÉjÉ¨d  (¿GƒdCG  äÓjõe)  Iô°UÉb  äGô°†ëà°ùe  ,  IQÉ°üb  ìÓeCG  ,  IQÉ°üb  GOƒ°U

 . ¢†««ÑàdGh π°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , ÆƒHóŸG ó∏÷G ô°üb äGô°†ëà°ùe

 ∂fEG ¢SófGôH ô∏«JCG ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ófGôZ , ¿hÉJ êQƒL , OhQ ∫Éà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc øÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 9008 -1 …Gh »c øÁÉc

2019/10/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG 
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ÈY ¿ÓYE’G ,  á«éjhÎdG ¿ÓYE’G äÉeóN , øjôNBÓd ¿ÓYE’G ,  ∫ÉªYC’G IQGOEG  ,  ¿ÓYEG
 äÉeƒ∏©ŸGh  Ió```jGõŸGh  ™````«ÑdG  ,  AGô````°ûdG  ,  äÉjÎ°ûŸÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  âfÎfE’G
 ∞JÉ¡dGh ô```Jƒ«ÑªµdG äÉµÑ°Th ôJƒ«ÑªµdG ÈY AÉæÑdGh äÉeóÿGh ™∏°ùdÉH á≤∏©àŸG ¢UôØdGh

 . ójôH âfÎfE’G hCG âfÎfE’Gh

Ω.Ω.P IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ™jQÉ°ûŸG IQGOE’ á°übÉæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , (41) Qhó``````dG , ƒ````µÑ«c êô````H , ó```«dƒdG ø```H ó`````dÉN ´QÉ````°T , ¥ô```°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (11) Öàµe

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Qƒ£©dG

(h.¢T.¢T) ÂÉ¨dG ¬`∏dGóÑY óFGQ Qƒ£©∏d GQƒ°SÉ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  (216) π````fi , â````jƒµdG  äGQÉ````≤Y ™```ª› , (8) á```©£b ,  á```∏Ñ≤dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , »°VQC’G QhódG

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 , øjOGõL , ój ÖFÉ≤M , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ÖFÉ≤M , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M
 ä’ÉªM , ∫ÉØWC’G πª◊ ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , ∫ÉØWC’G ¬«Lƒàd áæYCG

. äÓ¶e , ∫ÉØWCG
 

óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1…Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 §FÉ°SƒdG , áeÉY á«fÉ°ùfEG á«ªgCG äGP ™«°VGƒe ≈∏Y É¡©«ªL …ƒà– á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCG
 á∏é°ùŸG  äƒ°üdG ™WÉ≤eh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤e …CG  ,  á«ªbôdG
 á«fhÎµdE’G  á«°üî°ûdG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  »`a  áXƒØëŸG  äÉeƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  É≤Ñ°ùe
 ÊÉ°ùfEG  ΩÉªàgG  äGP  äÉYƒ°VƒÃ  É¡©«ªL  õ«ªàJ  »àdGh  ,  ádƒªëŸG  á«µ∏°SÓdG  Iõ¡LC’Gh
 äÉµÑ°T ÈY ÉªgÒ`aƒJ ºàj πjõæà∏d á∏HÉb á«Jƒ°U ™WÉ≤eh ƒjó«`ah äƒ°U iƒàfi , ΩÉY
 É¡∏ch  ,  ƒjó«`a  äÓ«é°ùJh  á«fƒjõØ∏J  ¢VhôY  ≈∏Y  …ƒà–  »àdG  ä’É°üJ’Gh  ôJƒ«ÑªµdG
 á÷É©e »`a É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH ,  ΩÉY ÊÉ°ùfEG  ΩÉªàgG äGP äÉYƒ°VƒÃ õ«ªàJ
 äƒ°üdG  iƒàfi  ≥aóJh  ñÉ°ùæà°SGh  á©LGôeh  Ö©∏dGh  á÷É©eh  º«¶æJh  ∫ÉÑ≤à°SGh  π≤fh
 ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG ∂dP »`a ÉÃ IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ƒjó«`ØdGh
 èeÉfôH  ,  ΩÉ©dG  ÊÉ°ùfE’G  ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒŸG  É¡©«ªL  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  äÉØ∏ŸGh
 π«¨°ûJ hCG / h åëÑdG hCG / h ¢Vô©dh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG Iõ¡LCG π«¨°ûJ »`a ºµëà∏d ôJƒ«Ñªc
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 §``FÉ°SƒdG  iƒ```àfih  iôNC’G  á«ªbôdG  Qƒ°üdGh  ΩÓaC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG
 Úeóîà°ùª∏d  í```ª°ùj  …ò````dGh  ,  »````∏YÉØàdG  ¬«`aÎ∏d  ôJƒ«Ñªc  èeÉfôH  ,  iôNC’G  IOó©àŸG
 AGOCGh ¢VôY Ö«JôJh QÉ«àNG  ≥jôW øY π«¨°ûàdGh ´Éªà°S’Gh IógÉ°ûŸG áHôŒ ¢ü«°üîàH
 , ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH , …ô°üÑdG »©ª°ùdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG ô°UÉæY
 Ö©∏dGh á÷É©eh º«¶æJh ∫ÉÑ≤à°SGh π≤fh á÷É©e »`a É```¡eGóîà°S’ ô```Jƒ«ÑªµdG è````eGôH
 ∂dP  »`a  ÉÃ IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  iƒàfi ≥aóJh  ñÉ°ùæà°SGh  á©LGôŸGh

 . ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉØ∏ŸGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG

 »°S ∫G ∫G , ¢ùcQƒà«f ¢ùÑjôµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  37932 »°ù«æ«J  ,  π∏«`Ø°ùcƒæc ,  OôØ«dƒH π∏jÒ°T 9721 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

131655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 â```fÎfE’G  È```Y  á«``FôŸGh  áYƒª°ùŸGh  á«Jƒ°üdG  äÓ«é°ùàdG  π≤f  …CG  ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN
 IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉµÑ°T hCG á«YÉæ°üdG QÉªbC’G hCG á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdG hCG πHÉµdG äÉµÑ°T hCG
 »©ª°ùdG ∫ÉéŸG »`a äÉeƒ∏©ŸG π≤f , âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG åH äÉeóN , á«∏YÉØàdG
 äÉeóN »FÉ°†ØdG åÑdG , πHÉµdG ÈY ÊƒjõØ∏àdG åÑdG , ÊƒjõØ∏àdG åÑdG äÉeóN , …ô°üÑdG
 §FÉ°SƒdG  iƒàfi Ëó≤Jh  å```ÑdGh  »````fhÎµdE’G  ∫É````°SQE’G  á````©«ÑW »`a  á∏≤æàŸG  §FÉ°SƒdG
 Ö°ùM ƒjó«`ØdG π≤f äÉeóN , âfÎfE’G ÈY åÑdG äÉeóN â°SÉcOƒH äÉeóN , á«¡«`aÎdG
 Ò`aƒJ , ôJƒ«ÑªµdG »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG π≤æd âfÎfE’G ÈY äÉjóàæe Ò`aƒJ , Ö∏£dG
 Úeóîà°ùŸG ÚH πFÉ°SôdG π≤æd á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒdh âfÎfE’G ≈∏Y á°TOQO ±ôZ

 . áeÉ©dG áë∏°üŸG ∫É› »`a
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 »°S ∫G ∫G , ¢ùcQƒà«f ¢ùÑjôµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG  ,  37932 »°ù«æ«J  ,  π∏«`Ø°ùcƒæc ,  OôØ«dƒH π∏jÒ°T 9721 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

131656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 áYRƒŸG  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G ∫É› »`a IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  èeGôH »gh ,  á«¡«`aÎdG äÉeóÿG
 á«¡«`aÎdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , π≤ædG §FÉ°Sh øe IOó©àe ∫Éµ°TCG ÈY áØ∏àfl äÉ°üæe ÈY
 á«fƒjõØ∏J èeGôH Ò`aƒJ , á«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T ÈY Iôªà°ùŸG á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdÉH á≤∏©àŸG
 èeGôH  êÉàfEG  ,  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG  êÉàfEG  ,  ΩÉ©dG  ÊÉ°ùfE’G  ΩÉªàg’G  ∫É›  »`a  Iôªà°ùe
 , ΩÉ©dG ÊÉ°ùfE’G ΩÉªàg’G ∫É› »`a (OTT) ¬«`aÎdG èeGôH áªb ≈∏Y IOó©àŸG §FÉ°SƒdG
 …CG , »```ª«∏©àdGh »```¡«`aÎdG iƒ```àëŸGh è``eGÈdG Ò```aƒJ á©«ÑW »`a á«¡«`aÎdG äÉeóÿG
 »`a á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äÉeƒ°SôdGh ™WÉ≤ŸGh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG
 äÉµÑ°Th á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G ÈY , áeÉ©dG á«fÉ°ùfE’G áë∏°üŸG ∫É›

 . á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ôJƒ«ÑªµdG

»°S ∫G ∫G , ¢ùcQƒà«f ¢ùÑjôµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  37932 »°ù«æ«J  ,  π∏«`Ø°ùcƒæc ,  OôØ«dƒH π∏jÒ°T 9721 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«bO , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG
 ,  iôNC’G  õÑÿG  äÉéàæeh  õÑÿG  πFGóHh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  ø```e  áYƒæ°üe  äGô°†ëà°ùeh
 äÉ````éàæe ,  äÉ````jƒ∏◊Gh  äÉ````æé©ŸGh  â```jƒµ°ùÑdG  ,  ÜƒÑ```◊G  ø```e  áYƒæ°üe áØ«`ØN äÉÑLh
 ,  õÑ``îŸG  äÉ```éàæe ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  ≈∏Y …ƒà– »àdG  äÉéàæŸG  hCG  áJ’ƒcƒ°ûdGh  áJ’ƒcƒ°ûdG
 , äÉfÉ◊Gh , á¡cÉØdG áµ©c áØ«`ØN äÉÑLh , RQC’G áµ©c áØ«`ØN äÉÑLh , RQCÓd áØ«`ØN äÉÑLh
 äGô°†ëà°ùe , áØØéŸG ¬cGƒØdGh äGô°ùµŸGh ÜƒÑ◊G øe èjõe ≈∏Y …ƒà– á```Ø«`ØN áÑ```Lh
 , IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dG , π°ù©dG , áXƒH , Gõà«Ñ∏d äGô°†ëà°ùeh Gõà«ÑdG , ∂©µdG ™æ°üd
 áÁôc , è∏ãdG , πHGƒàdG , (äGQÉ¡ÑdG) äÉ``°ü∏°üdG , π```ÿG ∫Oô```N , í```∏e , õ```ÑÿG ¥ƒ```ë°ùe

 . øgó∏d á∏HÉ≤dGh hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG »àdGh áJ’ƒcƒ°ûdG

»H ¬jG èjGÒ`Ø°S ÓjQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , ⁄ƒ¡cƒà°S 85 113 - …EG ¢SG , 43 ¿ÉJÉé«éæ«°ùdÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

131771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ,  ∂©µdG  ,  ∂«µdG  áæ«éY  ,  ∂©µdG  ,  õÑÿG  ,  âjƒµ°ùÑdG  ,  Rƒ∏dG  ¿ƒé©e  ,  Rƒ∏dG  äÉjƒ∏M
 ,  âjƒµ°ùÑdG  ,  äÉjƒ∏◊G  ,  á©æ£°üe) Iƒ¡≤dG  ,  Iƒ¡≤dG  ,  hÉcÉµdG  äÉ```éàæe  ,  á`````J’ƒcƒ°ûdG
 , äÉæé©ŸG , ôFÉ£ØdG , ôFÉ£ØdG , Ëôc ¢ùjB’G , π°ù©dG , (Ëôc ¢ùjBG) áÁôµdG , âjƒµ°ùÑdG

 . πaƒdG äÉàjƒµ°ùH , áJ’ƒµ«°ûdG iƒ∏M , ôFÉ£ØdG , RQƒa »à«ÑdG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 øjódG ó©°S »∏Y óªfi ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áµ∏ªŸG ,  …Oƒ©°ùdG â«ÑdG Üôb , ÚKÓãdG ´QÉ°T ,  É«∏©dG ,  ¢VÉjôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

131789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ,  áé∏ãe  ôFÉ°üY  ,  á¡cÉØdG  äÉHhô°ûe  ,  ¬cGƒa  Ò°üY  ,  á°VÉfƒª«∏dG  Ò°üY  ,  á°VÉfƒª«d
 Ióª› äÉHhô°ûe , IóªéŸG ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG á¡µæH á¡cÉØdG º©£H äÉHhô°ûe
 , á¡µæŸG √É«ŸG , ábÉ£dG äÉHhô°ûe , ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG , ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG , ∫ƒëµdG øe á«dÉN

 . Üô°û∏d √É«e

»°S ∫CG ∫CG õ«JôHhôH ófGôH ¿EG - ∞jGQO RÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  73104 ÉeƒgÓchCG ,  »à«°S ÉeƒgÓchCG ,  ∞jGQO ¢ûæ«H ÊƒL 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2019/9/29 : 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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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
. ¢†HGƒædG ≥jOÉæ°Uh ÖJGôŸG

 
 ∂fG , â«°Sƒ°SCG ∂jó«H - ¬jG -ôjP : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 08540 »°SÒLƒ«f , ¿ƒà°ùæjôH , Qƒ∏a ófG 2 , â°ùjG OhQ è«dƒc 103 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
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

132265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

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

âjƒµdG , 13047 IÉØ°üdG , 4618 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

âjƒµdG , 13047 IÉØ°üdG , 4618 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

132278 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 è````eGôH ,  ô`````Jƒ«ÑªµdG  è```eGôH º``«ª°üJ ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH äGQÉ°ûà°SG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  á›ôH
 äGQÉ°ûà°SG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  ΩÉ¶f º«ª°üJ ,  (áfÉ«°U) ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH ,  (Ö«côJ) ôJƒ«ÑªµdG
 èeGÈdG , (ôJƒ«ÑªµdG) èeGÈdG º«ª°üJ , (ôJƒ«ÑªµdG ÒLCÉJ) èeGÈdG , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH

 . (ôJƒ«ÑªµdG ÒLCÉJ)

 óàª«d èæjódƒg ÜhôL ΩG …Gh …G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , ( 1905 ) Ö````àµe , ( 19 ) ≥````HÉ£dG GRÓ````H , É````æjQÉe »`````HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . ∂«Jƒ«HhôH äÓªµe , ágÉeEÓd äGô°†ëà°ùe , ∫É°üeC’G , á«FGò¨dG äÓªµŸG

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 31699 »cƒdhCG …O . ófG . ≠«dƒH 1 , õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , ( GQÉaÉf ) »cƒdhCG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

132282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ΩódG ∫hÒà°ù«dƒc •ôa êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°U äÉéàæe , ájhOCG

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 31699 »cƒdhCG …O . ófG . ≠«dƒH 1 , õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , ( GQÉaÉf ) »cƒdhCG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 êÓ©d á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG  ,  ÚeÉà°ù«¡dG  äGOÉ°†e ,  á```«f’ó«°U äÉ````éàæe ,  á````jhOCG

 . á«°SÉ°ù◊G

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 31699 »cƒdhCG …O . ófG . ≠«dƒH 1 , õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , ( GQÉaÉf ) »cƒdhCG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

132284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ÜÉ°üàf’G ∞©°V êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°U äÉéàæe , ájhOCG

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 31699 »cƒdhCG …O . ófG . ≠«dƒH 1 , õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , ( GQÉaÉf ) »cƒdhCG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . ΩódG §¨°V ´ÉØJQG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°U äÉéàæe , ájhOCG

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 31699 »cƒdhCG …O . ófG . ≠«dƒH 1 , õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , ( GQÉaÉf ) »cƒdhCG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

132286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ΩódG §¨°V ´ÉØJQG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°U äÉéàæe , ájhOCG

 ¬jG ¢SG , ÉØæ«°S RƒjQƒJGQƒH’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 31699 »cƒdhCG …O . ófG . ≠«dƒH 1 , õ«dÉa ó«°ùfƒµjQ …O É«°ù«`aGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉÑ°SCG , ( GQÉaÉf ) »cƒdhCG

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†```ëà°ùe) ¥ô```©àdG  äGOÉ````°†e ,  AGƒ¡``∏d  ájô£Y äGô°†ëà°ùe ,  ábÓ◊G  ó©H  ∫ƒ°ùZ
 , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd â°ù«d ΩÉªëà°S’G ìÓeCG , (á«°SÉ°SCG äƒjR) ájô£Y íFGhQ , (π«ªéàdG
 , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe º≤WCG , â«dGƒàdG ¿ƒHÉ°U ∂©c , π«ªŒ á©æbCG
 QƒgõdG øe äÉØ£à≤e , ájô£Y äƒjR , ±É```L ƒ```ÑeÉ°T , (π«```ªŒ äGô°†```ëà°ùe) äÉ````Áôc
 ,  QƒîH  ,  (Qƒ£©dG)  ÒîÑJ  äGô°†ëà°ùe  ,  ÖLGƒ◊G  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  (Qƒ£©dG)
 äGô°†ëà°ùe ,  êÉ«µŸG  ,  √ÉØ°ûdG  ôªMCG  ,  √ÉØ°ûdG  äÉ©ª∏e ,  (π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe) º≤WCG
 π÷G êÉ```°ùe , GQÉµ```°SÉe , êÉ```«cÉŸG ádGREG äGô°†```ëà°ùe , π```«ªéàdG äGô°†```ëà°ùe , π«ªéàdG
 ,  Qƒ£©dG ,  íFGhôdGh Qƒ£©dG äƒjR , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd

 . (á«°SÉ°SC’G äƒjõdG) ÚHôJ , ƒÑeÉ°ûdG , Qƒ£©dG

 á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùŸGh ájhOCÓd ÉØ°üdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , ¢VÉjôdG 11461 : Ü.Q 2769 : Ü.¢U , õ∏ŸG , á©eÉ÷G ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©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

132342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 (º«¶æJ) ¢VQÉ©ŸG , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ™∏°ùdG QÉ¡XEG , á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG IQGOE’G IóYÉ°ùe
 ¢VôY , äÉ©«Ñª∏d èjhÎdG hCG ¿ÓYE’G áLò‰ , ≥jƒ°ùàdG , á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd
. ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ ∫É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG

 
 á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùŸGh ájhOCÓd ÉØ°üdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 áµ∏ªŸG , ¢VÉjôdG 11461 : Ü.Q , 2769: Ü.¢U , õ∏ŸG , á©eÉ÷G ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©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
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ÉæØ«°T QÉLCG º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , á«°VQÉ©dG , 3 á©£b , 52 ≈æÑe , 4 πfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

132715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 , ∫ÉØWC’G πjOÉæe , á«ë°üdG πjOÉæŸG , º«≤©àdG πjOÉæe , º«KGô÷G ó«Ñe , äÉª≤©ŸGh äGô¡£ŸG 
 . ∫ÉØWC’G äÉ°VÉØM , ¥QƒdG äÉ°VÉØM

 π«∏N óFGQh Oƒªfi πeCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , ¿ÉªY , á«dÉª°ûdG ÉcQÉe , á∏jÉª°ûdG …ó¡ŸGóÑY ´QÉ°T : ¿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
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 Íd , ô°ü◊G π«Ñ°S ≈∏Y ¢ù«d h ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG , óª›
 äÉeóN , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh

 . õHÉîŸGh ∂°ûµdG

 …O »J ∫G , ƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG …ÓjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - 23 hQ - ƒ«¨¨fhO , 22 - 32 ,  êó∏H ƒ«¨¨fhO »°S »L , ƒg - 502 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc , ∫ƒ«°S , ƒZ - ƒHÉe , π«L

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

132718 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ójÈdG ≥jôW øY ¿ÓYE’G , äÉfÓYE’G ≥```°üd , ¿Ó```YE’Gh ájÉYódG
 OGô````«à°S’G ä’É```ch , ¿Ó````YE’Gh á````jÉYódG OGƒe ô°ûf , ô°TÉÑe πµ°ûH

 ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ≈∏Y  âfÎfE’G  ÈY  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  ôjó°üàdGh
 . ájÉYódG , á«LQÉÿG äÉfÓYE’G

 Ω.Ω.¢T GófÉH - …ôjO ÜGQCG - ¿ÉÑdC’G äÉéàæŸ á«Hô©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô°üe , IôgÉ≤dG , á«eÉ£≤dG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG 29/1 á©£b : ¿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
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132722 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 . á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh »Hƒ°SÉ◊G OÉà©dG ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

 äÉ«›È∏d ó∏«°T ¿ódƒb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG , ó◊G 115 ™ª› , 1527 ≥jôW , 2004 ≈æÑe , 133 πfi : ¿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

132723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 á«FÉ«ª«µdG  äÉjÉØædG  IQGOEGh  øjõîJ ™FÉ°†ÑdG  øjõîJ ™FÉ°†ÑdG  π≤f  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG  π≤f
 äÉjÉØædG  π≤fh  á«YÉæ°üdG  á«FÉ«ª«µdG  äÉjÉØædG  ø```e  ¢ü```∏îà∏d  Ö````«JÎdGh  ,  á````«YÉæ°üdG

 . É¡H ìô°üŸG ¢ü∏îàdG ™bGƒe ≈dEG É¡æe äGódƒŸG øe á«YÉæ°üdG á«FÉ«ª«µdG

 ∂fG õæ«°Sƒdƒ°S QÉØ«fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õjƒæ«∏dEG  ,  ±hôL RôfhGO  ,  200  âjƒ°S  ,  …GƒcQÉH  QófÓjÉg  3075  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60515

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
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG »eó≤eh ájô°û◊G äGó«ÑŸGh á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG ∫É› »`a ™jRƒàdG äÉeóN
 ≥«Ñ£J hCG ΩGóîà°SG AÉæKCG ΩGóîà°SÓd á«bGƒdG á©æbC’Gh á«bGƒdG ¢ùHÓŸGh äÉaB’G äGó«Ñeh
 Ò`aƒJ  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG  ¿hõfl IQGOEG  äÉeóN ∫É› »`a  á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸG  ¿hõfl IQGOEG
 äÉ©«ÑŸG  ÜÉ°ùM  äÉeƒ∏©e  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  AÓª©∏d  ôaƒJ  âfÎfE’G  ≈∏Y  á«fhÎµdEG  áHGƒH
 Ö°ùM  äÉéàæª∏d  ‹É◊G  ™bƒŸG  á©«ÑW  »`a  π≤ædG  á«à°ùLƒd  äÉeƒ∏©eh  ,  º¡H  á°UÉÿG
 äÉjhÉª«µdG ∫É› »`a ∂dP πc , èàæŸG èjhôJ äÉeƒ∏©eh , ¿hõîŸG IQGOEG äÉeƒ∏©eh , Ö∏£dG

 . á«FÉ«ª«µdG äÉéàæŸGh

 ∂fG õæ«°Sƒdƒ°S QÉØ«fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 õjƒæ«∏dEG  ,  ±hôL RôfhGO  ,  200  âjƒ°S  ,  …GƒcQÉH  QófÓjÉg  3075  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 60515

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

132726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 IÒ°üb ¿É°üªb , π«≤ãdG ´ƒædG øe ¿É°üªb , ácƒÑëŸG ¢ùHÓŸG , äGõæµdG Gójó–h ¢ùHÓŸG
 , äGQƒæàdG , äGôaƒ∏ÑdG , ¿É°üª≤dG , äGRƒ∏ÑdG , ∞WÉ©e , π∏M , IÒ°üb π«WÉæH , ΩÉªcC’G
 , ÅWÉ°ûdG ¢ùHÓe , ÜÉ©dCÓd ä’òH , IóMGh á©£b øe ä’òH , õæ«÷G , π«WÉæÑdG , πjhGô°ùdG
 ¢ùHÓe , ä’É°ûdG , áë°ThC’G , ä’òÑdG , äÉ````jQó°üdG , Iô````¡°S ¢ù```HÓe , á````bô©ŸG Iô````à°ùdG
 ,  ¬«`aÎdG  ¢ùHÓe ,  ΩƒædG  á©æbCG  ,  äÉeÉé«ÑdG  ,  ΩƒædG  ¢ùHÓe ,  ∫õæŸG  ¢ùHÓe ,  ÅWÉ°ûdG
 ¢ùHÓŸG  ,  á«àëàdG  ¢ùHÓŸG  ,  Qó``°üdG  ä’É```ªM ,  ó`````««≤àdG  ¿É````°üªb ,  á````«°VÉjôdG  ¢ùHÓŸG
 ä’ÉªM , ¿ƒ∏£æÑdG ä’ÉªM áeõMCG , ÜQGƒ÷G á£HQCG áeõMCG , ÜQGƒ÷G á```£HQCG , á«∏NGódG
 Ωó≤dG  ¢ùHÓe , AÉ°ùæ∏d á«°VÉjQ ¢ùHÓe , ÜQGƒ÷G ,  ≥æ©dG  äÉ£HQ ,  ÒcÉ°ûH ,  ¿ƒ∏£æÑdG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ,  áÑbôdG  á∏jƒW ájòMCG  ,  áÑbôH ájòMCG  ,  áØ«`ØÿG á«°TÉª≤dG  ájòMC’G  ,  ájòMC’G  Gójó–
 É¡d ó∏L ’ ájòMCG , á«°TÉª≤dG ájòMC’G , ¬«`aÎdG ájòMCG , á«°VÉjôdG ájòMC’G , ∫OÉæ°üdG
 , á«FÉ°ùf äÉ©Ñb , á«£ZCG , äÉ©Ñ≤dG Gójó– ¢SCGôdG á«£ZCG , ±ÉØNCG , ºYÉf ó∏L øe áYƒæ°üe
 , áë£°ùe äÉ©Ñb , (áë£°ùe Iôjóà°ùe äGƒ°ùæ∏b) äÉ¡jÒÑdG , É¡d áaÉM ’ IÒ¨°U äÉ©Ñb

 . ºFÉª©dG

 óàª«d ÜhôL ôJQƒH - CG - âf GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ±G »L 7 12ƒ«∏HO ¿óæd , …Gh ∫ÉjQG , ó∏«`Øà°ùjh , ¢ù«`ahCG è«∏a GP 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉ£jôH

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

132727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ,  iôNC’G  äÓeÉ◊Gh  ßaÉëŸG  ,  ÖFÉ≤◊G  ,  á©àeC’G  ,  »°ûŸG  »°üY ,  »°SÉª°ûdGh  äÓ¶ŸG
 , áæjõdG ¢SÉ«cCG , A≈WGƒ°ûdG ÖFÉ≤M , ÖFÉ≤◊G , á©àeC’G , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U Gójó–
 Ö«÷G ßaÉfi , áeõMC’G , IÒ¨°üdG ÖFÉ≤◊G , ájó∏÷G ß```aÉëŸG , á````jôØ°ùdG Ö````FÉ≤◊G
 äÉ¶aÉM , Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷G hCG Oƒ∏÷G äÉ¶aÉM , ô¡¶dG ÖFÉ≤M , ¢ùHÓŸG ÖFÉ≤M , ájó∏÷G
 ój ÖFÉ≤M , ∞àµdG Ö```FÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H »∏eÉM , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H
 ÖFÉ≤M , ô¡¶dG ÖFÉ≤M , Ö«÷G Öàc , ¢†HÉ≤ŸG ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ≥jƒ°ùà∏d IÒÑc
 ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M ,  ô```Ø°ùdG  äÉYƒª› ,  IÒÑµdG  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤Mh ,  ¥ƒ°ùàdG  ÖFÉ≤M ,  ôØ°ùdG
 ´ÉÑJ ¢VÉMôe ¢SÉ«cCG  ,  áZQÉa ´ÉÑJ ÖFÉ≤M , áZQÉa ´ÉÑJ ÖFÉ≤Mh QOƒÑdG Ö∏Y , IÒ¨°üdG
 , á©àeC’G áeõMCG , á©àeC’G Qƒ«°S , äGóæà°ùŸG äÉ¶aÉM , áZQÉa áYÉÑe êÉ«µe ¢SÉ«cCG , áZQÉa
 , ßaÉëŸG , á«∏«ªéàdG ÖFÉ≤◊G , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , á©àeC’G äÉ``bÉ£H , á«```°VÉjôdG Ö````FÉ≤◊G
 Gójó– äÉfGƒ«ë∏d ¢ùHÓŸGh •É«°ùdG , êhô°ùdG , ÖFÉ≤◊G , á∏°SGôŸG ÖFÉ≤M , äÉØ∏ŸG ÖFÉ≤M
 . äÉfGƒ«◊G π≤æd ÖFÉ≤M , ∞WÉ©ŸG , ¥GƒWC’G , ájó∏÷G OhÉ≤ŸG , OhÉ≤ŸG , äÉfGƒ«◊G º≤WCG

alamat37.indd   17 12/19/19   8:07 AM

-206-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d ÜhôL ôJQƒH - CG - âf GP : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ±G »L 7 12ƒ«∏HO ¿óæd , …Gh ∫ÉjQG , ó∏«`Øà°ùjh , ¢ù«`ahCG è«∏a GP 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH
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

132728 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«`a áYƒÑ£e äGô°ûf ,  iƒ≤ŸG  ¥QƒdG  øe ≥jOÉæ°U ,  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh ¥QƒdG
 ,  äÉÑ«àc  ,  äGQƒ°ûæe  ,  ¬«`aÎdÉH  á∏°üdG  äGP  äÉYƒ°VƒŸGh  á«`aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdG  ,  AÉjRC’G
 , ÖàµdG äGô°TDƒe , ÖàµdG ófÉ°ùe , Qƒ°üdG äÉeƒÑdCG , äÉ¶MÓŸG ôJÉaO , äÉÁƒ≤J , äÉLƒdÉàc
 , ÖàµdG , IÉ«◊G Üƒ∏°SCGh ôØ°ùdG , AÉ```jRC’ÉH á```≤∏©àŸG äGQƒ°ûæŸG , äÓéŸG , áYƒÑ£e OGƒ````e
 , ájQÉÑNE’G äGô°ûædG , ∞ë°üdG , á```jQhO äGQƒ````°ûæe , á```dOC’G , äÉÑ````«àµdG , ø````jhÉæ©dG ôJÉaO
 , ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , äÉbÉ£H , á«`aGôZƒJƒa Qƒ°U , äÉ≤°ü∏ŸG , π≤æ∏d Ió©ŸG Qƒ°üdG
 ∞«∏¨àdG äÉjhÉM , á≤°U’ ∞«∏¨J áWô°TCG , ∞«∏¨àdG OGƒe , ∞«∏¨à∏d ∂«à°SÓÑdG øe AÉ°ûZ
 , ÉjGó¡dG ∞«∏¨J äÉjhÉM , iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒe , ábÉ£ÑdG øe
 , ÉjGó¡dG ∞«∏¨J , á«bQƒdG ∞«∏¨àdG äÉjhÉM , iƒ≤ŸG ¥QƒdG ø``e á``Yƒæ°üŸG ∞`«∏¨àdG OGƒe
 øe ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG  ¢SÉ«cCG  ,  ∞«∏¨à∏d áYÉ≤a äGƒÑY ,  á«bQƒdG ÉjGó¡dG ∞``«∏¨J á```Wô°TCG
 á«µ«à°SÓH ¢SÉ«cCG , ÉjGóg ¢SÉ«cCG , ∞«∏¨à∏d á«bQh äÉØ∏¨e , äÉØ∏¨e , ∞«∏¨àdG ¥Qh , ¥QƒdG
 äÉYƒæ°üeh ¢SÉ«cCG , ∞«∏¨à∏d iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe äÉjhÉM , ∞«∏¨à∏d á«bQh áHôLCG , ∞«∏¨à∏d
 , Oƒ≤æ∏d ∂HÉ°ûe , ∂«à°SÓÑdG hCG iƒ≤ŸG ¥QƒdG , ¥QƒdG øe øjõîJh ∞«∏¨J , ∞«∏¨àdG OGƒeh
 , á«Ñàµe äGhOCG , äÉ≤°ü∏e , ájójôH äÉbÉ£H , äÉ«eƒj , ÉjGó¡dG äÉbÉ£H , Ö«MôJ äÉbÉ£H

 . πjOÉæe , (áHÉàµdG äGhOCG) áHÉàµdG äGó©e , ΩÓbCÓd äÉ¶aÉM , ΩÓbCG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d ÜhôL ôJQƒH - CG  - âf GP : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ±G »L 7 12ƒ«∏HO ¿óæd , …Gh ∫ÉjQG , ó∏«`Øà°ùjh , ¢ù«`ahCG è«∏a GP 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH
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

132729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 πµ```°T  »````a  äÉ```eƒ∏©e  ≈```∏Y  …ƒ```à–  »àdGh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  äÉØ∏e
 äÉµÑ°ûdGh ôØ°ùdG , ¬«`aÎdG , áaÉ≤ãdG , IÉ«◊G Üƒ∏°SCG , QÉÑNC’G , AÉjRC’G ∫É› »`a ÊhÎµdEG
 äGQƒ`````°ûæŸG , πjõæà∏d á∏HÉb ƒjó«`a ™WÉ≤e , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e , á«YÉªàL’G
 ,  áaÉ≤ãdG  ,  IÉ«◊G  Üƒ∏°SCG  ,  QÉÑNC’G ,  AÉjRC’G ä’É```› »````a  πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  á````«fhÎµdE’G
 ,  πjõæàdG  ,  π«ªëàdG  øe øµªà∏d  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh  ôØ°ùdG  ,  ¬``«`aÎdG
 , §````HôdG , IAGô≤dGh π«é°ùàdG , øjhóàdG , äÉeÓ©dG ™°Vh , ¢VôY , ô```°ûf ≈```dEG ∫ƒ``°UƒdG
 äÉµÑ°T  ÈY  iôNCG  á````≤jô£H  á````«fhÎµdE’G  äÉ``eƒ∏©ŸG  hCG  §`````FÉ°SƒdG  ô````«`aƒJ  hCG  á````cQÉ°ûŸG
 ,  QÉÑNC’G  ,  AÉjRC’ÉH  á≤∏©àŸG  á«fhÎµdE’G  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  ä’É°üJ’Gh  ôJƒ«ÑªµdG
 ™e  ΩGóîà°SÓd  á```«YÉªàL’G  äÉµÑ```°ûdGh  ô```Ø°ùdG  ,  ¬```«`aÎdG  ,  á````aÉ≤ãdG  ,  IÉ«```◊G  Üƒ```∏°SCG
 èeGôH , á«≤«Ñ£J èeGôH , ó©H øY á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äGó©Ÿ á«fhÎµdE’G äÉ≤«Ñ£àdG
 äGQƒ°ûæŸG , ádƒªëŸG ó©H øY ä’É°üJ’G Iõ¡LCG , á«›ôH äÉ≤«Ñ£J , á«∏YÉØàdG ôJƒ«ÑªµdG
 õ«ªàj  »≤«Ñ£J  èeÉfôH  ,  É¡∏jõæJ  øµÁ »àdG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  ,  É¡∏jõæJ  øµÁ »àdG
 ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG »eóîà°ùŸ QÉ©°TEG äÉ¡«ÑæJ ôaƒj »≤```«Ñ£J è````eÉfôH , »YÉæ£°U’G AÉcòdÉH
 äGhOCGh Iõ¡LCG ,  AÉjRC’ÉH ≥∏©àe »≤«Ñ£J èeÉfôH , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dGh á«Mƒ∏dG Iõ¡LC’Gh
 IôØ°ûŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H ,  IôØ°ûŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H ,  »FÉªæ«°ùdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG
 , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , äƒ°üdG äGÈµe , (USB) »ŸÉ©dG »∏°ù∏°ùàdG πbÉædG Iõ¡LCG , É«°ù«WÉæ¨e
 äGQÉWEG , á````«°ùª°ûdG äGQÉ¶````ædGh äGQÉ````¶æ∏d äÉ```¶aÉM , ƒ````jOGôdG Iõ````¡LCG , ¿PC’G äÉ````YÉª°S

alamat37.indd   19 12/19/19   8:07 AM

-208-



(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉ°Só©dG  äÉ¶aÉM  ,  á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶æ∏d  á«fó©e  Qƒ«°S  ,  á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædGh  äGQÉ¶ædG
 ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LC’  äÉ¶aÉMh  á«£ZCG  ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡∏d  äÉ¶aÉMh  á«``£ZCG  ,  á≤°UÓdG
 ájô°üH  äGQÉ¶f  ,  äGÒeÉµ∏d  äÉ¶aÉMh  á«£ZCG  ,  ádƒªëŸG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  á«Mƒ∏dG
 äÉYÉ°S , ádƒªëŸG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , MP3 äÓ¨°ûŸ äÉ¶aÉM , á«°ùª°T IQÉ¶f , (äGQÉ¶f)
. á«°VÉjôdG äGPƒÿG , √ÓYCG  IQƒcòŸG ™∏°ùdG ™«ª÷ äÉ≤ë∏ŸGh äGõ«¡éàdG , AGõLC’G , ΩGhódG

 
 óàª«d ÜhôL ôJQƒH - CG - âf GP : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ±G »L 7 12ƒ«∏HO ¿óæd , …Gh ∫ÉjQG , ó∏«`Øà°ùjh , ¢ù«`ahCG è«∏a GP 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«fÉ£jôH
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

132910 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 OGƒŸG , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG , ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸG , ∫ÉØWC’G ™°Vô∏d AGòZ , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd É¡Ø««µJ ” »àdG á«FGò¨dG
 äGô°û◊G IOÉHEG äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SC’G ™ª°T äGô¡£eh , ¿Éæ°SC’G ±É≤jE’ äGOÉª°†dG OGƒe

 . ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£ØdG h

»L ¬jEG π«à«ªæjRQG GOÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , πÑ«∏a OÉH 61118 , 18-2 á°SGÎ°T GOÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133000 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ójóéàdGh ájÉª◊G  ,  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ øeCG  ,  (Computer virus) ájÉª◊G  äÉeóN
 øeCG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  ájÉª◊  ôJƒ«ÑªµdG  øeCG  äGójó¡J  π«∏–  ,  (äÉfÉ«ÑdG  IOÉ©à°SG)
 á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG , áµÑ°ûdG ≈dEG  ´hô°ûŸG ÒZ ∫ƒ°UƒdG øe ájÉªë∏d ôJƒ«ÑªµdG
 ôjƒ£Jh º«ª°üJ h »YÉæ°üdG åëÑdGh π«∏ëàdG äÉeóN h É¡H Ú≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdGh

 . äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG

 (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

132470 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 

Ω.Ω.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d õµ«c Êƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  IôjO  ,  ô``jô¨dG  ó````ªMCG  Iô```¡e á````î«°ûdG  ∂∏e ,  204 :  ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¢ü«°ü≤dG

2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ÊGhÈdGh …ó°TGôdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 510 : ºbQ Öàµe , ¢ùeÉÿG QhódG , ádÉ°UC’G êGôHCG , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S
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(1323) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

Ω.Ω.P. ¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d õµ«c Êƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  IôjO  ,  ôjô¨dG  óªMCG  Iô¡e  áî«°ûdG  ∂∏e  ,  204  :  ºbQ  Öàµe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¢ü«°ü≤dG

2019/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°SÓd ÊGhÈdGh …ó°TGôdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 , 510 : ºbQ Öàµe , ¢ùeÉÿG QhódG , ádÉ°UC’G êGôHCG , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S

130727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äÓªµe äÉéàæe , á«ªM OGƒeh ájòZCG , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe , á«ÑW ÜÉ°ûYCG
 . á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«FGòZ

 óàª«d õéæjódƒg ∫ÉHƒ∏L Éj’Éª«g : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góf’ôjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 45472
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 850  فـي 2007/11/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جبل انرتنا�سيونال 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الن�سر للمالب�س واملن�سوجات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : م�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 407 �سارع قنال املحمودية ال�سرة الإ�سكندرية , م�سر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : م�سر
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2008/11/26 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7445
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/11/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 819 فـي 2006/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مايتاغ بروبرتيز , ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ادمريال كوربوري�سن اوف اأمريكا انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1160 ان دبليو 163 ار درايف ميامي اف ايه 33169 , الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7749

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2000/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 672 فـي 2000/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مايتاغ بروبرتيز , ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ادمريال كوربوري�سن اوف اأمريكا انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1160 ان دبليو 163 ار درايف ميامي اف ايه 33169 , الوليات 

املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 41048

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 829 فـي 2006/8/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : تياجنني بايب )جروب( كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تياجنني بايت كوربوري�سن 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 396 جينتاجن رود دوجنلي دي�سرتيكت تياجنني , ال�سني

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82163

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فـيما�س ري�سيبي جروب ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سامي فاهد داود و�سركاه

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب 1134 ام ال�سماق 11821 عمان , الأردن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الأردن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/8م

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 82164

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فـيما�س ري�سيبي جروب ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سامي فاهد داود و�سركاه

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب 1134 ام ال�سماق 11821 عمان , الأردن

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الأردن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/8/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2410

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2404

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل- �سرتيت 10, 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2415

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36534

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

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

-216-



اجلريدة الر�سمية العدد )1323(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2398

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/11م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2399

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2418

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 21192

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : باير اكتنجزل�سافت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : باير انتيليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�س

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : الفريد - نوبل - �سرتيت 10 , 40789 مونهامي اأم رهاين , اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 37109

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نوفارتيز ايه جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األكون انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رولوي�س - ديفري 6 رو لوي�س - ديفري 6 , �سي ات�س - 1701 

فريبورج , �سوي�سرا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/3م

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 37111

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 808 فـي 2006/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : نوفارتيز ايه جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : األكون انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رولوي�س - ديفري 6 رو لوي�س - ديفري 6 , �سي ات�س - 1701 

فريبورج , �سوي�سرا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/10م
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البنـك املركـزي العمانـي 

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فــي ال�سلطنــة حتـى نهايـة �سهـــر نوفمرب 2019م قـد بلــغـت : 1٫639٫344٫223/125 ريـــال عمانـــي 

) مليارا و�ستمائة وت�سعة وثالثني مليونا وثالثمائة واأربعة واأربعني األفا ومائتني وثالثة 

وع�سرين ريـــال عمانيا ومائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع عمان للعبوات الفارغة �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�سنـــع عـــمان  يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - 
 ,  1380761 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  الفارغة  للعبوات 
ال�سركـــة  متثيــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2019/9/30م  املـــــوؤرخ  ال�سركــــاء  لتفـــاق  وفقــا 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي  

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلديثة ملواد البناء �ش.م.م

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع احلديثة 
وفقــا   , بالرقــــم 1210461  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  وامل�سجلــة لدى   , �ش.م.م  البناء  ملواد 
لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/11/25م , بحل وت�سفية ال�سركة اعتبارا من 2019/11/26م , 
وللم�سفـي وحده حـــق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيـة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي  

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالدة الدولية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة القالدة الدولية 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1022532 , 
وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/12/5م , وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي 
التـــي تتعلــق  , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمـــور  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي  

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجال الرقمي العاملي �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املجال الرقمي  يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - 
العاملي �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1247058 , وفقــا لتفاق 
الت�سفـيـة  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيـــــل  وحـــده  وللم�سفــــي   , 2019/10/31م  املوؤرخ  ال�سركـاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمـــــور التـــي تتعلـــــق باأعمـــــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي  

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء الكربى العاملية �ش.م.م

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سحراء الكربى 
العاملية �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1070748 , وفقــا لتفاق 
الت�سفـيـة  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيـــــل  وحـــده  وللم�سفــــي   , 2019/12/10م  املوؤرخ  ال�سركـاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمـــــور التـــي تتعلـــــق باأعمـــــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي  

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط مريدن جلوبال �ش.م.م
 , بت�سفـيــة �سركة م�سقط مريدن جلوبال �ش.م.م  اأنـه يقوم  اأم  اأم كي  تلي  بيكر  يعلــن مكتب 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1151245 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 
2019/4/11م , وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمـــــور التـــي تتعلـــــق باأعمـــــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
روي - بناية م�سندم - الطابق الثاين - جناح )ب( - مكتب رقم : 201  

�ش.ب : 994 ر.ب : 100 
هاتف رقم : 24797441 - 24787144 فاك�ش رقم : 24796660

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
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدار للم�ساريع وتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
�سركــة املدار للم�ساريع وتقنية املعلومات �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري 
 , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيــل  وحــــده  وللم�سفـي   , بالرقـم 1041563 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
�ش.ب : 23 ر.ب : 133

هاتف رقم : 94872045
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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة التقنية ال�ساملة �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلــة لدى   , ال�ساملة �ش.م.م  التقنية  املدينة  �سركــة 
وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1113788
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 23 ر.ب : 133
هاتف رقم : 94872045

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
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد راأ�س اجلنز للتجارة - ت�سامنية

راأ�س اجلنـــز  يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة روافــــد  اأنـه  املرهوبي لتدقيق احل�سابات  يعلــن مكتب 
وفقــا   ,  1267372 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/11/4م , 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 : 145 ر.ب : 411
هاتف رقم : 94410445

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 االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غرب لوى احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلــن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة غــــرب لـــوى احلديـــثة 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1210436 , 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 :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 236 ر.ب : 612
هاتف رقم : 93025280

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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اأمين بن علي بن �سعيد احل�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقة العاملية لالإن�ساءات - تو�سية
يعلــن اأمين بن علي بن �سعيد احل�سيني اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الثقة العاملية للإن�ساءات - 
تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1068930 , وفقــا التفاق ال�سركـاء 
املوؤرخ 2019/11/30م , 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 :
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1186 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99799707

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن حممد بن حمدان اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو رتاج العاملية - تو�سية
يعلــن �سيف بن حممد بن حمدان اجللنداين اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع اأبو رتاج 
العاملية - تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1208659 , وفقــا التفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2019/11/19م , 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 :
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99538642
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن �سامل بن �سهيل تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عهد الريف للتجارة - ت�سامنية 

 - للتجـــارة  الريـــف  عهـــد  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـه  تبوك  �سهيل  بن  �سامل  بن  يعلــن علي 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1074029 , وفقــا التفاق ال�سركـاء 
املوؤرخ 2019/7/16م , 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 :
�ص.ب : 40 ر.ب : 211 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن را�سد بن عبيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج الوطنية لالإن�ساءات والنقل �ص.م.م 

الوطنيـــة  �سركــة اخلليــــج  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـه  الكلباين  بن عبيد  را�سد  بن  يعلــن حممــد 
  ,  1083110 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  والنقل  للإن�ساءات 
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 :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 597 ر.ب : 131
هاتف رقم : 99313151 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن حمد بن مبارك الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكونزايت لل�سيارات �ص.م.م 

يعلــن خالد بن حمد بن مبارك الريامي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الكونــزايت لل�ســيارات 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1263415 , وللم�سفـي وحــــده حـــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 2327 ر.ب : 130
هاتف رقم : 94157157 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�ساه نواز علي اأكرب البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو علي البلو�سي الوطنية - تو�سية 

يعلــن �ساه نواز علي اأكرب البلو�سي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع اأبو علي البلو�ســي 
وفقــا   ,  1215064 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , تو�سيـــة   - الوطنية 
التفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2018/2/14م , 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 :
�ص.ب : 3043 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96131302 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سليمان بن حممد بن �سليمان الهما�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت املبتكر �ص.م.م 

املبتكر  البيت  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـه  الهما�سي  �سليمان  بن  �سليمان بن حممد  يعلــن 
اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1310823 , وللم�سفـي وحــــده  �ش.م.م  , وامل�سجلــة لدى 
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 :
هاتف رقم : 99352655 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن عبداللـه بن را�سد ال�سريقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي �سرغ للتجارة �ص.م.م 

يعلــن نا�ســر بــن عبداللـــه بــن را�ســـد ال�سريقـــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة روا�ســي �ســرغ 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1082545  , وفقــا التفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2019/1/9م , 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 :
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 43 ر.ب : 317
هاتف رقم : 92788021 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله , خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�صباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفالح للتنمية واال�صتثمار �ش.م.م

واال�ستثمار  للتنمية  الفالح  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنـه  الزدجايل  اأحمد  بن  �سباح  يعلــن 
, وللم�سفـي وحــــده  بالرقــــم 1026781  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلــة لدى   , �ش.م.م 
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 :
اخلو�ش - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99331179 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأر�ش للنفط والغاز �ش.م.م

يعلــن �سباح بن اأحمد الزدجايل اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة االأر�ش للنفط والغاز �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1013369 , 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 :
اخلو�ش - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 2292 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99331179 

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�صفــي
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يو�صف بن عامر بن حممد ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلربة لالإن�صاءات - تو�صية

يعلــن يو�سف بن عامر بن حممد ال�سواعي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اخلربة لالإن�ساءات - 
تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1082492 , وفقــا التفاق ال�سركـاء 
املوؤرخ 2018/3/15م ,  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 :
هاتف رقم : 99771096 

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�صفــي

نا�صر بن �صعيد بن �صامل احلامتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركةحمود بن �صعيد احلامتي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلــن نا�سر بن �سعيد بن �سامل احلامتي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة حمود بن �سعيد احلامتي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1041065 , 
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 :
هاتف رقم : 99212432 

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�صفــي
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول والربجميات �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة العاملية للحلول 
، عـن  بالرقم 1076804  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، والربجميـــات �ش.م.م 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سادق بن عبدالر�سا بن علي العبدواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحار اخل�سراء �ش.م.م

م�ساريع �سحار  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العبدواين  علي  بن  بن عبدالر�سا  �سادق  يعلـن 
اخل�سراء �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1533886 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرمرة لالأعمال اخل�سبية �ش.م.م

يعلـن �سادق بن عبدالر�سا بن علي العبدواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة املرمـــرة للأعمـــال 
اخل�سبية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1578855 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

خمي�ش بن �سليمان بن م�سلم العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الربع اخلايل �ش.م.م

يعلـن خمي�ش بن �سليمان بن م�سلم العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة بهجة الربع اخلايل 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1224483 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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مظاهر بن حممد بن عبدالر�سا العبدواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرحيق املختوم للتجارة - تو�سية

يعلـن مظاهر بن حممد بن عبدالر�سا العبدواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة م�ساريع الرحيق 
املختوم للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1044766 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفدك العاملية �ش.م.م

يعلـن مظاهر بن حممد بن عبدالر�سا العبدواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة م�ساريع الفدك 
انتهــــاء  ، عـن  بالرقم 1086856  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلــــة لدى   ، العاملية �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن اخلليج العربي للتجارة العامة �ش.م.م

يعلـن مظاهر بن حممد بن عبدالر�سا العبدواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة ركن اخلليج 
العربي للتجارة العامة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1199235 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرمرة ال�ساملة �ش.م.م

يعلـن مظاهر بن حممد بن عبدالر�سا العبدواين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة املرمرة ال�ساملة 
اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ،  1087973 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سيف بن حمود الإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم العا�سمة للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سيـــف بـــن حـــمود الإ�سماعيلـــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة جنـــوم العا�سمـــة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1744399 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد الإ�سماعيلي و�سريكه للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سيـــف بـــن حـــمود الإ�سماعيلـــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة اأحمد الإ�سماعيلي 
و�سريكه للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1502425 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدليل احلديثة �ش.م.م

بـــن حـــمود الإ�سماعيلـــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة م�ساريع الدليل  اأحمد بن �سيـــف  يعلـن 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1003795 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة ال�سياح للتجارة �ش.م.م

ال�سيـــاح  بـــن حـــمود الإ�سماعيلـــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة رو�ســــة  اأحمد بن �سيـــف  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 3303080 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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ب�سماء بنت حميد بن �سالح ال�سيابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فرو�ش الواقع للتجارة - ت�سامنية

الواقع  فرو�ش  ل�سركـــــة  امل�سفية  ب�سفـتها  ال�سيابية  �سالح  بن  حميـــد  بنت  ب�سمـــاء  تعلـن 
عـن   ،  1015459 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــية

حممد بن عبداللـه بن حممد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحرنا لل�سحافة والن�سر �ش.م.م

يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد الغيلين ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة بحرنـــا لل�سحافــة 
والن�سر �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1238358 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

جمال بن �سعيد بن حممد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز املنجرد للتجارة - تو�سية

يعلـن جمال بن �سعيد بن حممد املطاعني ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة رموز املنجرد للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1180898 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اأبو بكر بن �سامل بن علي امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احلرير الذهبية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اأبــو بكــر بــن �سالــم بن علــي امل�سيخــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــــة خـــط احلريــر الذهبيـــة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1311837 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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حممد بن اأحمد بن عبداللـه املجيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن جمال للتجارة �ش.م.م

بــن جمــال للتجارة  اأحمد بن عبداللـه املجيني ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة  يعلـن حممد بن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 3189775 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سوت العرب لالأ�سرطة ال�سمعية واملرئية - ت�سامنية

يعلـن حممد بن اأحمد بن عبداللـه املجيني ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــــة �سوت العرب للأ�سرطة 
ال�سمعية واملرئية - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 3175227 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامية �ش.م.م

 ، ال�ساميــــة �ش.م.م  ل�سركـــــة  امل�سفي  ب�سفـته  املجيني  اأحمد بن عبداللـه  بن  يعلـن حممد 
وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1575651 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

حبيب بن جمعة بن قا�سم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مرمي الزدجايل للتجارة - تو�سية

الزدجايل  اأبو مرمي  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  الزدجايل  قا�سم  بن  بن جمعة  يعلـن حبيب 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1110610 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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وليد بن زاهر بن �سليمان ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخوة املتحدة �ش.م.م

يعلـن وليد بن زاهر بن �سليمان ال�سق�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الأخوة املتحدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1052149 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيقونة احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن وليد بن زاهر بن �سليمان ال�سق�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الأيقونة احلديثة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1084702 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الأعمال للتجارة �ش.م.م

يعلـن وليد بن زاهر بن �سليمان ال�سق�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة مدينة الأعمال للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1012465 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

عبدالرحمن بن حاج بن �سامل الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع اخلريات للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية

يعلـن عبدالرحمن بن حاج بن �سامل الهنائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة نبع اخلريات للم�ساريع 
عـن   ،  1226439 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - ال�ساملة 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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�سعيد بن حمود بن حماد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التعاون للنقل الربي - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن حمود بن حماد العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة التعــاون للنقـــل البـــري - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 5150329 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سعيد بن م�سعود بن �سعيد اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليحيائي املتحدة للتجارة - ت�سامنية

املتحــدة  اليحيائـــي  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  اليحيائي  �سعيد  بن  م�سعود  بن  �سعيد  يعلـن 
عـن   ، بالرقم 1068070  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانــة  وامل�سجلــــة لدى   ، ت�سامنيـــة   - للتجــارة 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

حممد بن �سامل بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوا�سر ب�سياء للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �سامل بن حممد ال�سكيلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة كوا�سر ب�سياء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1041575 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

يحيى بن مبارك بن علي ال�سلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر غال للتجارة واخلدمات - ت�سامنية

يعلـن يحيـــى بـــن مـــبارك بـــن علـــي ال�سلتـــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سقــــر غــــل للتجـــارة 
واخلدمـــات - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1519735 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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�صليمان بن حمفوظ بن جمعة ال�صلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هند�صة الدار العاملية �ش.م.م

يعلـن �سليمان بن حمفوظ بن جمعة ال�سلتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة هند�سة الدار العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1163907 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغرار �ش.م.م

يعلـن �سليمـــان بن حمفـــوظ بن جمعــة ال�سلتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الغـــــرار �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1689622 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

�صعيد بن �صليمان بن �صويعد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة ال�صرح احلديثة للتجارة - تو�صية

يعلـن �سعيد بن �سليمان بن �سويعد املقبايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة واحة ال�سرح احلديثة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1159465 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نهاية ال�صحراء للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن �سليمان بن �سويعد املقبايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة نهاية ال�سحراء للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1253320 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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فاطمة بنت �سليمان بن حممد �آل حممد
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مناهل �ل�سمال للتجارة �ش.م.م

تعلـن فاطمة بنت �سليمان بن حممد اآل حممد ب�سفـتها امل�سفية ل�سركـة مناهـــل ال�سمـــال 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 3210464 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�سفــية

توفيق بن عبد �حل�سني بن جمعة �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملوزع �لع�سري �ش.م.م

الع�سري  املوزع  امل�سفي ل�سركـة  اللواتي ب�سفـته  يعلـن توفيق بن عبد احل�سني بن جمعة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1683276 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة �سندوق �ل�سرق �الأو�سط للتنمية �القت�سادية و�لتجارة �ش.م.م

يعلـن توفيق بن عبد احل�سني بن جمعة اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سندوق ال�سرق 
االأو�سط للتنمية االقت�سادية والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري 

بالرقم 1046832 ، عـن انتهــــاء اأعــمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�سفــي
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