
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1325(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بالت�سديـــــــق علـــــى امليزانيــــــة العامـــــــة للدولـــــة  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقــــــم 2020/1 
لل�سنـــة املاليــــة 2020م .

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
                 ديـوان البـالط ال�سلطانـي

�ســادر فـــي 2019/12/31 بت�سكيــــل جملــــ�س اإدارة  قـــــــــــرار ديوانــــــي رقــــــــــــم 2019/31 
الهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي .

                                  هيئــة تنظيـــم االت�ســــاالت
�سادر فـي 2019/12/26 باإ�ســدار لئحــــة تنظيـــم  قــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2019/116 

الرتاخيـــ�س الراديويـــة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة

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

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

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 9 جمادى الأولى 1441هـ                                             املـوافـــــق 5 ينـــــــــــــــايـــر 2020م
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم اجلديد الدويل �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدي�سم خلدمات التاأمني - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب امل�ستقبل الوطنية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء الر�سيل الوطنية للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فليك�سنكلو�سر للم�ساريع �س.م.م .

اإعالن عن بـــدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركــــــة الرابطـــــة اخلليجيــــــة املتحــــــدة للهند�ســــة 
واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل بن تركي لال�ستثمار �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بريبا املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأزهران الوطنية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سارق واجلهاز للطاقة والت�سالت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العجمي للتجهيزات الفنية والتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة احلد للتجارة �س.�س.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوري الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم احلا�سر للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سعيد وعبداللـه املتكاملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الأن�سب للم�ساريع املتكاملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وعبداللـه اجلنيبي للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه اجلنيبي و�سريكه للخدمات �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم احلافر للم�ساريع �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيارق الدقم للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة �ساطي اجلازر للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار الزمامي �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ل�سركة بوارق هيماء للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان هيماء للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد هيماء للتجارة �س.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلافر املتكاملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وعبداللـه غدير للم�ساريع �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان اجلازر للتجارة �س.م.م .
بن حممد  عبدالعزيز  اأبناء  وماهر  عارف  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

البلو�سي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجان اجلازر للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع ظهر للتجارة املتكاملة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وعبداحلميد للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف للت�سوق �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة همايل الدقم للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلامعي والغالبي للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات اخلليج لالأثاث �س.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ح�سون الوادي ال�سرقي �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املنارة امل�سيئة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة في�سل بن �سامل بن �سعيد الزيدي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة الإلكرتونيات �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البانو�س التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار احللة للتجارة �س.م.م .
ال�سبحي  �سعيد  بن  �سليمان  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سماعيل وحممد اأبناء العجمي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سوار العالية احلديثة  للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات �سحار الزاهية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج الطريف للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية خلدمات الهند�سة البحرية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكونزايت لل�سيارات �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو براءة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/1

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2020م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2020م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

علــى جميـــع الــوزارات والوحــدات الحكوميـــة تنفـيــذ اأحكــام هــــذا املر�ســــوم ، كـــــل فـي حـــدود 

اخت�سا�ســـه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول ينايـــر 2020م .

�سـدر فـي : 5 من جمادى الأولى �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 1 من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2020م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول : الإيرادات :
500 5    )1(  �سافـي اإيرادات النفط

200 2    )2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   
450 2    )3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(
150     )4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(
400     )5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

700 10    اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :
     امل�سروفــات اجلاريـــة :

450 3    )6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   
590 4    )7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

360     )8(  م�سروفات اإنتاج النفط   
190     )9(  م�سروفات اإنتاج الغـــــاز   
380     )10( م�سروفات �سراء الغـــــاز  

860     )11( خدمة الديـــن العـــام   

830 9      جملة امل�سروفات اجلارية 

 امل�سروفـــات ال�ستثماريــــة :
200 1    )12( امل�سروفـات الإمنائيـة   

100     )13( امل�سروفـات ال�ستثمارية لل�سركات احلكومية
800     )14( م�سروفات اإنتاج النفط   
500     )15(  م�سروفـات اإنتـاج الغـاز   

600 2      جملة امل�سروفات ال�ستثمارية 

جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2020م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�ساهمــات ونفقــات اأخــرى :

15   )16( م�ساهمات فـي م�ؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

500   )17(   دعم قطاع الكهرباء

185   )18( الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلك�مية

30   )19( دعم ف�ائد القرو�ض التنم�ية والإ�سكانية

40   )20( دعم املنتجات النفطية

  770   جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى

200 13      اإجمايل الإنفــاق العــام  

)2500(                 ثالثا : العجـــز ) اأول - ثانيا ( 

 ثالثا : و�سائــل التمويـــل :

)21( �سافـي القرتا�ض  اخلارجي : 

- القرو�ض املت�قع ا�ستالمها

- القرو�ض املت�قع �سدادها

    1 970
      )470(

 1 500

)22( �سافـي القرتا�ض املحلي : 

- القرو�ض املت�قع ا�ستالمها

- القرو�ض املت�قع �سدادها

    1 130

      )630(

     500

500     )23( مت�يل من الحتياطيات

500 2    جملــة و�سائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2020م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

440 6    ديوان البـالط ال�سلطانـي10100
1     مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

5     الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

003 1    وزارة ال�سوؤون القانونيـة10400
052 29    وزارة املاليـــة 10500
000 650    جهاز ال�سرائب10504
280 8    وزارة اخلارجيــة10600
209     وزارة الداخليــة10700
558     وزارة الإعـــــــالم10800
145 19    وزارة التجارة وال�سناعة10900
000 13    وزارة النفـط والغــاز11000
962 7    وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100
512 2    وزارة العــــــدل 11200
415 52    وزارة ال�سحـــــة11300
208 2    وزارة الرتبية والتعليم 11400
260 1    وزارة التنمية الجتماعية 11500
48     وزارة الرتاث والثقافـة11600
500 19    وزارة النقـــل 11700

007 76    وزارة الإ�سكـــــــــــان11900

520 26    وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

2     اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200
623 20    مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار12300
7     حمافظة م�سقط12400
153 1    جملــــ�س املناق�ســـات12700

6     جملـ�س ال�ســورى13000

7     وزارة اخلدمة املدنية13100
340 5    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700
30     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000
476 185    موازنات الفائ�س والدعم14200
554     وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000
51     معهد الإدارة العامة 15200

119 2    وزارة التعليم العايل15500

36     املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

400     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

2     جمل�س الدولة16000

20     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

330 7    الدعاء العام16200

197     الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

284 13    وزارة ال�سياحة16700

2     جمل�س البحث العلمي16800

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

680     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900
000 283    وزارة القوى العاملة17600

30     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700
440 3    وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800
419     الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300
460     الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400
408     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500
2     املركز الوطني للت�سغيل18900
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

240 10    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

372 98    الهيئة العامة للطريان املدين19400
214     حمكمة الق�ساء الإداري19500
95     الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600
500 29    الهيئة العامة للتعدين19700
252     املتحـــف الوطنـــي19900

847 81    بلدية م�سقط80500

600     وزارة الدفــــــاع20400

20600
677 247    �سرطة عمان ال�سلطانية

000 280    �سرطة عمان ال�سلطانية )الإدارة العامة للجمارك(
000 210    وزارة املالية )متويل موؤ�س�سات اأخرى(40500
000 50    احتياطــــي خم�ســــ�س19000

000 450 2   الإجمالـــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

15300

)1( قطاع اخلدمات العامة :

1          مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء

5          الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

003 1         وزارة ال�سوؤون القانونية10400

052 29         وزارة املاليــــــة 10500

000 650         جهـاز ال�سرائب10504

280 8         وزارة اخلارجيـــــة10600

2          اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

153 1         جملــــ�س املناق�ســــــات12700

6          جملـ�س ال�ســـورى13000

30          وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

2          جملــ�س الدولـــة16000

20          جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

30          هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

419          الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

003 690         جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

20400

)2( قطــاع الدفــاع :

600  وزارة الدفــــــاع

600   جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700

)3( قطـاع الأمـن والنظـام العـام :
209          وزارة الداخليـة

512 2         وزارة العــــــدل  11200
7          حمافظة م�سقط12400
330 7         الدعاء العــام16200
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

240 10         )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
214          حمكمة الق�ساء الإداري19500

20600
677 247         �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة

000 280         �سرطة عمان ال�سلطانية )الإدارة العامة للجمارك(
189 548         جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

11300
)4( قطـــاع التعليــــم :

وزارة ال�سحـــة
15          ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

208 2         وزارة الرتبية والتعليم11400
340 5         جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700
51          معهد الإدارة العامة15200
119 2         وزارة التعليـم العايل15500
2          جمل�س البحث العلمي16800
680          املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900
وزارة القوى العاملة   17600

000 3         ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (
408          الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

823 13         جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300
)5( قطاع ال�سحة :

400 52         وزارة ال�سحـــة

400 52         جملـة قطـاع ال�سحـة

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :
260 1         وزارة التنمية الجتماعية 

7          وزارة اخلدمة املدنية13100

000 280         وزارة القوى العاملة    )قطاع العمل(17600

2          املركز الوطني للت�سغيل18900

269 281         جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10107
)7( قطاع الإ�سكــان :

440 6         ديوان البالط ال�سلطاين  )بلدية �سحار(

007 76         وزارة الإ�ســـكان11900

من 12101
اإلى 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 
520 26         ) قطـــــاع البلديـــــات الإقليميـــــة (

من  12301
اإلى 12306

و 12308 
623 9         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

000 11         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

440 3         وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

847 81         بلدية م�سقط80500

877 214         جملــة قطــاع الإ�سكــان

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10800

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

558وزارة الإعــــــــالم

48وزارة الرتاث والثقافـة11600

554وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

400وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

197الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

460الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

252املتحــف الوطنـــي19900

469 2جملـة قطـاع الثقافـة وال�سـوؤون الدينيـة

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود :

000 13وزارة النفط والغاز

000 13جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

962 7وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

962 7جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 

11700
)11( قطاع النقل والت�سالت :   

500 19         وزارة النقـــل       

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

476 185هيئة تنظيم الت�سالت14222

372 98         الهيئة العامة للطريان املدين19400

348 303جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت

10900

)12( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

145 19 وزارة التجارة وال�سناعة

36املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

284 13وزارة ال�سياحة16700

95الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

500 29الهيئة العامة للتعدين19700

060 62جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى

40500

)13( الأخــــــرى :

000 210وزارة املالية  )متويل موؤ�س�سات(

000 210جملــة قطــاع الأخـرى

000 50         احتياطـــي خم�ســــــ�س19000

000 450  2       الإجـمـــــالـــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

000 550    �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

000 100    �سرائب ور�سوم حملية101011
000 280    ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031
800 49    ر�سوم البلدية على الإيجارات111041
000 62    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

000 17    رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

000 65    رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

000 33    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051
000 33    ر�ســوم امتياز مرافق541051
000 28    ر�سوم حملية خمتلفة551051
000 75    ر�سوم تراخي�س خدمات الت�سالت561051

200     ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة621051

000 280    �سريبة جمركيــــــة111061

000 573 1   جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

131081

ب - اإيرادات غري �سريبية :

000 12    اإيرادات بيـع امليــاه
215     اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

000 80    اإيرادات املطــــارات161081

050 1    اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2020م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

000 80    اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت181081

000 16    فائ�س الهيئات العامة211081

000 22    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

000 200    اأربـاح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081

700 44    فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081

000 63    ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

000 63    ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

500 117    تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101

000 18    اإيرادات تعديـــــن111121

200     مبيعات مواد غذائيــة211121

335     اإيرادات زراعية خمتلفة221121

000 45    اإيرادات طبيــــــة241121

000 56    اإيرادات متنوعـة 261121

000 8    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

000 827    جملــة الإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

000 50    ج - احتياطـي خم�سـ�س ) اإيـراد غيـر مـوزع (

000 450 2   الإجمالـــــــــي ) اأ + ب + ج (

تابع جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2020م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10500

اإيرادات راأ�س مالية :

قطـــاع اخلدمـــات العامــة :

000 125    وزارة املاليــــــــــة   

000 125    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

10107

11900

قطـــاع الإ�سكــان :

ديوان البالط ال�سلطاين )بلديـــة �سحــار(

وزارة الإ�سكـــــــان 

700

24 300

000 25    جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

000 150    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

40500

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

الأخـــرى :

000 400وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 400جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 400اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية وال�سرتدادات الراأ�س مالية

ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

11

213

215

217

1

1

1

اإيرادات راأ�س مالية :

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

اإيرادات اأخرى

    4 500

    25 500

       120 000

000 150    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

11

11

430

431

1

1

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

ا�سرتدادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

وغريها

بيع ا�ستثمارات فـي هيئات وموؤ�س�سات عامة

    20 000
    380 000

000 400    اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )1/3(
تقديــرات الإيــرادات الــراأ�س ماليـــة 

وال�سرتدادات الراأ�س مالية لل�سنة املالية 2020م )ح�ســب البنــود(
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

039 140     425      614 139     ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 10100

717 290     942      775 289     �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي16600

216 5     48      168 5     الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء10200

538 1     9      529 1     مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

365 4     31      334 4     وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة10400

028 15     57      971 14     وزارة املاليــــــــة 10500

914 3     13      901 3     جهاز ال�سرائب10504

896 70     452      444 70     وزارة اخلارجيــــــة10600

773 35     52      721 35     وزارة الداخليــــــــة10700

834 9     36      798 9     وزارة الإعـــــــالم10800

218 16     25      193 16     وزارة التجــارة وال�سناعـــة10900

542 4     1      541 4     وزارة النفــــط والغـــــــــــاز11000

246 53     56      190 53     وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 11100

312 18     43      269 18     وزارة العــــــــــدل 11200

319 684     062 2     257 682     وزارة ال�سحــــــــة11300

915 171 1    890 1     025 170 1    وزارة الرتبيـة والتعليــم11400

101 144     150      951 143     وزارة التنمية الجتماعيـة11500

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

562 10     3      559 10     وزارة الرتاث والثقافـــة11600

854 14     74      780 14     وزارة  النقـــــــــل11700

474 41     15      459 41     وزارة الإ�سكــــــان 11900

564 98           564 98     وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

679            679      اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

161 96     94      067 96     مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار12300

113 4     7      106 4     حمافظة م�سـقط12400

725 2     11      714 2     جملـــــــ�س املناق�ســــات12700

393 7     4      389 7     جملـــــــ�س ال�ســـــــورى13000

522 6     5      517 6     وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة13100

133 219     480 1     653 217     جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

902 18     200      702 18     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

192 119     192 119     موازنات الفائ�س والدعم 14200

918 29     25      893 29     وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة15000

127 1           127 1     معهــــــد الإدارة العامــــة15200

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

571 59     331      240 59     وزارة التعليم العايل15500

622 243     622 243     ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي احلكومة العمانيني15600

890 10     890 10     املجل�س الأعلى للتخطيط15700

958 13     958 13     منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة15800

638 85     172      466 85     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

275 9     20      255 9     جملـــــــ�س الدولــــــــــــــــة16000

944 18     944 18     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

598 20     11      587 20     الدعــــــاء العــــــــام16200

668 10     55      613 10     الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

055 12     18      037 12     وزارة ال�سياحة16700

917 5     43      874 5     جمل�س البحث العلمي16800

120 9     163      957 8     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

520 157     344      176 157     وزارة القـــــــوى العاملــــــة17600

171 5     31      140 5     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

772 14     10      762 14     وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

831 12     15      816 12     الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

798 40     79      719 40     الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

059 1     1      058 1     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500
586 10     586 10     هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600
153 4     16      137 4     املركز الوطني للت�سغيل18900
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

177 46     95      082 46     )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

663 1     6      657 1     م�سروع جامعة عمان )امل�سروفات التاأ�سي�سية(19300
544 22     11      533 22     الهيئة العامة للطريان املدين19400
306 4     12      294 4     حمكمة الق�ساء الإداري19500
091 3     40      051 3     الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600
891 2     891 2     الهيئة العامة للتعدين19700

580 1     580 1     املتحف الوطني19900

الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار 80100
174 4     174 4     وتنمية ال�سادرات

449 86     932      517 85     بلدية م�سقط80500

469      469      مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار80600
105 19     27      078 19     وزارة التقنية والت�سالت80800

113 309     113 309     احتياطــــي خم�ســــــــــ�س19000

000 590 4   642 10    358 579 4   الإجمالــــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة :

697 103    306     391 103    ديوان البالط ال�سلطاين 

027 280    883     144 279    �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

216 5    48     168 5    الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

538 1    9     529 1    مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

365 4    31     334 4    وزارة ال�سوؤون القانونية10400
028 15    57     971 14    وزارة املاليـــــــــــــة 10500
914 3    13     901 3    جــهــاز ال�ســـرائـب10504
763 70    450     313 70    وزارة اخلارجيـــــة10600

679          679     اللجنة العليا لالحتفالت بالعيـد الوطني12200

725 2    11     714 2    جملــ�س املناق�ســـات12700

393 7    4     389 7    جملـــ�س ال�ســــورى13000

902 18    200     702 18    وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

294 7    20     274 7    جملـــــ�س الدولـــــــة16000

944 18         944 18    جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

171 5    31     140 5    هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

831 12    15     816 12    الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

487 558    078 2    409 556    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

19500

)2( قطاع الأمن والنظام العام :

306 4    12     294 4    حمكمة الق�ساء الإداري

773 35    52     721 35    وزارة الداخلية10700

036 17    42     994 16    وزارة العـــــدل 11200

113 4    7     106 4    حمافظة م�سقط12400

598 20    11     587 20    الدعـــــــاء العــــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

177 46    95     082 46    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

003 128    219     784 127    جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

10119

)3( قطـــاع التعليـــــم :

004 3    2     002 3    ديوان البالط ال�سلطاين )جملـ�س التعليم(

133     2     131     وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(10690

276 1    1     275 1    وزارة العدل )املعهد العايل للق�ساء(11205

وزارة ال�سحـة 11300

668 17    59     609 17    )املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

707 168 1   890 1    817 166 1   وزارة الرتبية والتعليم11400

133 219    480 1    653 217    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفـى اجلامعي13700

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

127 1    127 1    معهد الإدارة العامــة15200

571 59    331     240 59    وزارة التعليم العالــي15500

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية  15902

278 4    12     266 4    ) كليــــــة العلـــــــــوم ال�سرعيـــــــــــــــة (

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16502

009 1    14     995      ) مراكز تدريب ال�سناعات احلرفـية (

917 5    43     874 5    جمل�س البحث العلمي16800

120 9    163     957 8    املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة     17600

392 117    176     216 117    ) قطاع  التعليم التقني والتدريب املهني (

059 1    1     058 1    الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

م�ســــروع جامعـــــة عمـــــــان 19300

663 1    6     657 1    ) امل�سروفات التاأ�سي�سية (

057 611 1   180 4    877 606 1   جملــة قطـــاع التعليــم

11300

)4( قطـــاع ال�سحـــة :

651 666    003 2    648 664    وزارة ال�سحــــــة

651 666    003 2    648 664    جملــة قطــاع ال�سحــة

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)5( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

101 144    150     951 143    وزارة التنمية الجتماعية
522 6    5     517 6    وزارة اخلدمة املدنية13100

842 15         842 15    موؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي 15600

622 243    احلكومة العمانيني
     

    243 622

958 13         958 13    منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة15800

128 40    168     960 39    وزارة القوى العاملة )قطاع العمل(17600

153 4    16     137 4    املركز الوطني للت�سغيل18900

326 468    339     987 467    جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10100
10105

 )6( قطـــاع الإ�سكان :
   ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :

839 5    29     810 5    -  مكتب حفظ البيئة

532 18    51     481 18    -  بلديـــة �سحــــــار10107

-  مكتـــب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 10111

297     297     لل�ســـــوؤون البيئيـــــــة

474 41    15     459 41        وزارة الإ�سكــــــــــــان11900

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12101  
اإلى 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 
700 93    700 93    ) قطاع البلديات الإقليمية (

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 12107
864 4    864 4    ) قطاع موارد املياه (

من 12301  
اإلى 12306
  و 12308

620 64    620 64    مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 12307
541 31    94     447 31    ) بلديـــــة ظفـــــــــار (

000 95    000 95    الهيئة العامة للمياه14225
772 14    10     762 14    وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800
449 86    932     517 85     بلدية م�سقط80500

088 457    131 1    957 455    جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115

)7( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين 

) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 
952 1    6     946 1    لل�سوؤون الثقافـية (

690 10    59     631 10    �سوؤون البالط ال�سلطاين16604
834 9    36     798 9    وزارة الإعالم10800
وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403

208 3    208 3    ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

562 10    3     559 10    وزارة الرتاث والثقافة11600

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

762 2    762 2    موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن14204

918 29    25     893 29    وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

360 81    160     200 81    وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15901

جملــــ�س الدولـــــــــة 16003

981 1    981 1    )اللجنة الوطنية لل�سباب(

659 9    41     618 9    الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16501

798 40    79     719 40    الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

580 1    580 1    املتحـــــف الوطنـــــي 19900

304 204    409     895 203    جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

11000

)8( قطاع الطاقة والوقود :

542 4    1     541 4    وزارة النفط والغاز

542 4    1     541 4    جملة قطاع الطاقة والوقود

10118

)9( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

300 3    14     286 3    )م�سروع زراعة املليون نخلة(

246 53    56     190 53    وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

546 56    70     476 56    جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11700
)10( قطاع النقل والت�سالت :

854 14    74     780 14    وزارة النقـــل 
105 19    27     078 19    وزارة التقنية والت�سالت80800
544 22    11     533 22    الهيئة العامة للطريان املدين19400

503 56    112     391 56    جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت

10120

)11( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :
- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

258     1     257     ل�سوؤون التخطيط القت�سادي
160 3    16     144 3     - وحدة دعم التنفيذ واملتابعة10121
218 16    25     193 16    وزارة التجارة وال�سناعة10900
579 1    579 1    الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي14202
890 10    890 10    املجل�س الأعلى للتخطيط15700
055 12    18     037 12    وزارة ال�سياحـــــــة16700
586 10    586 10    هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600
009 4    009 4    �سنــــــدوق الرفــــــــــد14226
الهيئـــة العامــة لتنميـة املوؤ�س�ســــات 19600

091 3    40     051 3    ال�سغرية واملتو�سطة
891 2    891 2    الهيئة العامة للتعدين19700
174 4    174 4    الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات80100
469     469     مركز حماية املناف�سة ومنع الحتكار80600

380 69    100     280 69    جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى
113 309    113 309     احتياطـــي خم�ســـ�س19000

000 590 4   642 10    358 579 4   الإجمالـــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2020م
)األف ريال عماين(
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- 1 -

ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــرار ديوانـــي

رقـــم 2019/31

بت�سكيـل جملــ�س اإدارة الهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي

ا�ستنــادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/48 باإن�ساء جمل�س التعليم واعتماد نظامه ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�سكــل جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي على النحو الآتي :

- �سعـادة الدكتـــور عبداللــــــــه بــــن حممــــــــــد ال�سارمـــــــــي                                رئي�ســـــــــــــــــــــــــــــــا

- الدكتــــــورة ثويبـــــة بنــــت اأحمــد بـــن عي�ســـى الربوانيــة                                  ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

- الدكتــــــــــور �سليمــــان بــن حممـد بــن �سليمــان البلو�سـي                                   ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا 

- الدكتـــــــور اأحمـــد بــــن �سليمان بن فا�ســـــــل احلرا�ســــي                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

- الدكتــــــــــورة ريــمــــــــــا بنـــــــــت من�ســـــــــــــــــــور الزدجاليـــــــــــة                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا 

- الدكتــــــــــــــــــــــور حمـــــــــــد بــــــــــــن ها�ســــــــــــــــــــــــم الذهــــــــــــــــــب                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

- الدكتـــــــــــــــــور عمــــار بــن حممــــد بـــن �سالــــــم العجيلــــي                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

- الدكتــــــور اأحمــد بـــــــن �سالــــــم بــــن عبــــداللـه العبــــــري                               ع�ســـــــــــــــــــــــــــــــوا

- الرئيـ�س التنفيـذي للهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي                                    ع�سـوا ومقررا
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املــادة الثانيــــة

ميار�س املجل�س اخت�سا�ساته املن�سو�س عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 .

املــادة الثالثــــة

للمجل�س فـي �سبيل ممار�سته لخت�سا�ساته ال�ستعانة مبن يراه منا�سبا .

املــادة الرابعــة

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

�صـدر فـي :   4 مـن جمـادى الأولى 1441هـ

املـوافــــق : 31 مـن دي�سمبــــــــــــــــر 2019م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيــــــــــــر ديـــــــــــــوان البــــــــالط ال�سلطانــــــــي

                                                                               رئيـــــــــــــــــــــــ�س جملـــــــــــــــــــــــــ�س التعليـــــــــــــــــــــــــــم

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

هيئــة تنظيـــم االت�صــــاالت

قــــــــرار
رقـــم 2019/116

باإ�صــــدار الئحــــة تنظيـــم الرتاخيـــ�ص الراديويـــة

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30 ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144 ، 

واإلى القـرار رقـم 2008/90 بتنظيم ترخي�ص ت�سغيل املحطات واالأجهزة الراديوية ،
اأ�سعارها  الراديوية وحتديد  وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة  واإلى الئحة تنظيم ت�سجيل 

ال�سادرة بالقرار رقم 2008/133 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم الرتاخي�ص الراديوية باأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار رقــم 2008/90 امل�ســـار اإليـــه ، كــــما يلغـــى كـــل مـــا يخالـــف الالئحــــة املرفقــــة ، 
اأو يتعار�ص مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي : 29 من ربيع الثاين 1441هـ
املوافـــــق : 26 من دي�صمبـــــــــر 2019م 

حممـد بن حمد الرحمي
رئيـــــــــــ�ص جملـــــــــــــــــــــ�ص اإدارة 
هيئــــــة تنظيـــــم االت�ســـــاالت
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الئحــة تنظيـــم الرتاخيـــ�ص الراديويــة

الف�صــل االأول 

تعريــفات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 (

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

1 - الهيئــة : 
هيئة تنظيم االت�ساالت .

2 - املحطة الراديوية : 
مر�سل اأو اأكرث اأو م�ستقبل اأو اأكرث موجود فـي موقع حمدد ، لتاأمني خدمة االت�سال 

الراديوي اأو الفلك الراديوي اأو البث االإذاعي .

3 - اأجهزة االت�صاالت الراديوية : 
االأجهــــزة واملعــدات وملحقاتهـــا امل�ستخــدمــة اأو املعـــدة لال�ستخــدام فـي االت�ســاالت 

الراديوية .

4 - الرتخي�ص الراديوي : 
موافقة �سادرة من الهيئة للمرخ�ص له بت�سغيل حمطة راديوية اأو ا�ستخدام اأجهزة 

ات�ساالت راديوية برتددات حمددة ، اأو االحتفاظ باأجهزة االت�ساالت الراديوية .

5 - املرخ�ص له : 
كل �سخ�ص طبيعي ، اأو اعتباري حا�سل على الرتخي�ص الراديوي .

6 - الطيف الرتددي : 
تقل  التي  الكهرومغناطي�سيــة  املوجـــات  ترددات  عبـــارة عن  مـــورد طبيعي حمـــدود 
عن )3000( ثالثة اآالف جيجاهريتز ، وتنت�سر فـي الف�ساء دون موجه ا�سطناعي .

7 - اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي : 
الرتددي  الطيف  توزيع  جلنة  من  املعتمدة  الفنية  املعايري  تت�سمن  التي  اخلطة 

امل�سكلة وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت .
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8 - امل�صتخدم : 

كل �سخ�ص طبيعي ، اأو اعتباري حا�سل على موافقة الهيئة الإدارة اأو ت�سغيل املحطة 
الراديوية اأو اأجهزة االت�ساالت الراديوية .

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املحطات الراديوية واأجهزة االت�ساالت الراديوية .

املــادة ) 3 (

انتهاكات حلقوق  اأي  اأو   ، باإر�سالها  يقوم  ر�سالة  امل�ستخدم م�سوؤوال عن حمتوى كل  يكون 
الن�ســر واحلقـوق االأخــرى املرتبطـــة بها وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه ، 

اأو اأي قانون اآخر . 

املــادة ) 4 (

يجـــوز للهيئــــة - فـي حـــاالت االإغــــاثة والطــــوارئ اأو ملقت�سيــــات امل�سلحـــة العامـــة - �سحب 
اأي ترددات خم�س�سة . 

املــادة ) 5 (

ال يجـــوز الأي �سخـــ�ص اأن يديل باأي معلومــــــات عن حمتـــــوى اأي اإ�ســــارة اأو ر�ســــالة و�ســـلت 
اإلى علمــه ب�سبب ا�ستعمــاله اأو ا�ستعمــال غيــره حمطـــة راديويــة اأو جهـــاز ات�ســال راديـــوي ، 

اإال بناء على اأمر من املحكمة املخت�سة .

املــادة ) 6 (

يجب اأن تكون املحطات الراديوية واأجهزة االت�ساالت الراديوية التي ي�ستخدمها املرخ�ص 
له مطابقة للمعايري الدولية اخلا�سة بكفاءة ا�ستعمال الطيف الرتددي ، ومتت املوافقة 

على نوعيتها من قبل الهيئة .
اأجهزة  ا�ستخدام  اأو  الراديوية  املحطات  ت�سغيل  يت�سبب  اأال  يجب   ، االأحوال  جميع  وفـي 
االت�ساالت الراديوية فـي حدوث تداخالت �سارة على اأي حمطة راديوية اأخرى ، اأو ت�سوي�ص 

زائد عن القدر امل�سموح به عامليا .
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الف�صــل الثانــي

الرتخيــ�ص الراديـــوي

املــادة ) 7 (

ال يجوز ت�سغيل املحطات الراديوية وا�ستخدام اأجهزة االت�ساالت الراديوية اإال بعد احل�سول 

على ترخي�ص راديوي .

املــادة ) 8 (

يقدم طلب احل�سول على الرتخي�ص الراديوي اإلى الهيئة ، وفقا للنموذج املعد لذلك .

املــادة ) 9 (

فـيه خالل )30(  والبت   ، الراديوي  الرتخي�ص  بدرا�سة طلب احل�سول على  الهيئة  تقوم 

، ويعترب م�سي هذه  املطلوبة  امل�ستندات  كافة  تاريخ تقدميه م�ستوفـيا  ثالثني يوما من 

الرف�ص  التظلم من قرار  الطلب  ، ويجوز ملقدم  الهيئة رف�سا للطلب  رد من  املدة بدون 

مبوجب طلب كتابي يقدم اإلى رئي�ص الهيئة مو�سحا به اأ�سباب التظلم ، خالل )60( �ستني 

يوما من تاريخ اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار ، ويجب البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني 

يوما من تاريخ تقدميه ، ويعترب م�سي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة رف�ص للتظلم .

املــادة ) 10 (

القرار رقم 2008/133  فـي  املن�سو�ص عليها  الراديوي وفقا للمدد  تكون مدة الرتخي�ص 

امل�سار اإليه ، وي�سدر بعد �سداد الر�سوم املقررة .

املــادة ) 11 (

مع مراعاة اأحكام املـــادة الثامنة من القرار رقم 2008/133 امل�سار اإليه ، يجدد الرتخي�ص 

الراديوي تلقائيا ، ما مل يطلب املرخ�ص له وقفه اأو اإلغاءه ، قبل تاريخ انتهائه .

وال تلتزم الهيئة باإخطار املرخ�ص له بالر�سوم الواجب �سدادها ، ويتم اإ�سدار الرتخي�ص 

بعد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ) 12 (

انتهاء  تاريخ  قبل  الراديوية  االت�ساالت  اأجهزة  ا�ستخدام  وقف  طلب  له  للمرخ�ص  يجوز 

الرتخي�ص الراديوي ، �سريطــــة احل�ســــول على ترخيــــ�ص راديـــــوي باالحتفـــاظ لكل جهـــــاز 

على حدة .

املــادة ) 13 (

الراديوية  االت�صاالت  باأجهزة  باالحتفاظ  الراديوي  الرتخي�ص  على  للح�صول  ي�صرتط 

امل�سار اإليه فـي املادة )12( من هذه الالئحة ، االآتي :

1 - تقدمي طلب على النموذج املعد لذلك .

2 - �سداد الر�سوم املقررة .

وفـي جميع االأحوال ، ي�سدر الرتخي�ص ملدة �سنة قابلة للتجديد ملدة اأق�ساها )3( ثالث �سنوات .

املــادة ) 14 (

يجوز للمرخ�ص له طلب اإلغاء الرتخي�ص الراديوي ، قبل تاريخ انتهاء الرتخي�ص الراديوي ، 

على اأن يلتزم ب�سداد ر�سوم االإلغاء املقررة .

باأجهزة  باالحتفاظ  الراديوي  الرتخي�ص  اإلغاء  طلب  الر�سوم  هذه  �سداد  من  وي�ستثنى 

االت�ساالت الراديوية ، الإعادة ا�ستخدامها .

املــادة ) 15 (

للهيئة اأن تخ�س�ص الرتددات اأو حزم الرتددات املنا�سبة لطالب الرتخي�ص الراديوي ، ولها 

اأن تعيد تخ�سي�سها ، وفقا ملا تن�ص عليه اخلطة الوطنية لتوزيع نطاقات الطيف الرتددي 

اأو ملقت�سيات امل�سلحة العامة .

املــادة ) 16 (

يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص الراديوي اأو اإلغاوؤه ، فـي اأي من احلاالت االآتية :

وفقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة .- 1

بناء على طلب املرخ�ص له .- 2

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

الف�صــل الثالــث

التزامـــات املـــرخ�ص لـــه

املــادة ) 17 (

يجب على املرخ�ص له االلتزام باالآتي :
1 - ، لها  التي خ�س�ست  االأغرا�ص  له لتحقيق  املخ�س�سة  الراديوية  الرتددات  ا�ستخدام 

وعدم الت�سرف بها ، اأو باأجهزة االت�ساالت الراديوية املرخ�سة له الأي جهة اأخرى ، 
�سواء بالتنازل اأو التاأجري اأو االنتفاع اأو غريها ، اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية 

م�سبقة من الهيئة .
ا�ستخدام الرتددات وت�سغيل املحطة الراديوية طبقا لل�صروط واملعايري واملوا�صفات - 2

الفنية املعتمدة من الهيئة ، ووفقا للرتخي�ص الراديوي ال�سادر للمحطة . 
وموقع - 3 الفنية  واملوا�صفات  واملعايري  ال�صروط  على  تعديالت  اأي  اإجراء  عدم 

ومنطقــة خـــدمة املحطـــة الراديويـــة اأو اأي بيـــانات اأخرى حمددة فـي التـــرخي�ص 
الراديوي اأو ا�ستبـــدال اأجهـــزة ات�ســــاالت راديوية باأجهـــزة اأخرى اإال بعد احل�ســـول 

على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة .
عدم ال�سماح لغري العاملني لديه باإدارة اأو ت�سغيل املحطة الراديوية اأو ا�ستخدام - 4

كتابية  موافقة  على  احل�سول  بعد  اإال   ، املرخ�سة  الراديوية  االت�ساالت  اأجهزة 
م�سبقة من الهيئة ، واأن يكون هذا اال�ستخدام فـي نطاق منطقة اخلدمة امل�سموح 

بها ، با�ستثناء حاالت االإغاثة والطوارئ .

املــادة ) 18 (

يجب على املـــرخ�ص له التخل�ص - على نفقتـــه اخلا�ســـة - من اأجهـــزة االت�ســـاالت الراديويــة 
خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإلغاء الرتخي�ص الراديوي اأو ا�ستبدال االأجهزة ، على اأن 

يتم التخل�ص منها باإحدى الطرق التالية بعد احل�سول على موافقة الهيئة :
1 - بيع االأجهزة اأو التنازل عنها اإلى مرخ�ص له اآخر اأو متعامل باأجهزة االت�ساالت 

الراديوية اأو م�ستورد لها . 
2 - ت�سدير االأجهزة اإلى خارج ال�سلطنة ، وموافاة الهيئة مبا يثبت خروجها .

3 - اأي طريقة اأخرى تراها الهيئة منا�سبة .
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املــادة ) 19 (

يجب علـــى املرخ�ص له تقييد ا�ستعمــــال املحطــــة الراديويــــة ، اأو غلقهــا ، اأو وقفهــا موؤقتــا ، 
بناء على طلب الهيئة ، وللمدة التي حتددها ، وذلك فـي احلاالت االآتية :

 1- االإخـــالل باأي من �صـــروط الرتخي�ص الراديــوي اأو االلتزامــات املن�صــو�ص عليهـــا 

فـي هذه الالئحة .

 2- خمالفة االتفاقيات االإقليمية والدولية التي �سادقت اأو ان�سمت اإليها ال�سلطنة .

املــادة ) 20 (

يجـــوز للهيئـــة بنـــاء علــى طلـــب املرخــ�ص له ت�سلم اأجهـــزة االت�ســاالت الراديويـــة امللغــــاة ، 

اأو امل�ستبدلة من املرخ�ص له ، والت�سرف فـيها دون اأن يكون للمرخ�ص له احلق فـي طلب 

ا�سرتجاعها اأو التعوي�ص عنها .

املــادة ) 21 (

اإلغـــاء التـــرخي�ص  اأ�سهــــر مـــن تاريـــخ  يجــــوز للمــرخ�ص له ، قبــل انتهــــاء مـــدة )6( �ستـــة 

الراديــــوي ، اأو ا�ستبدال اأجهزة االت�ساالت الراديوية ، اأن يتقدم اإلى الهيئة بطلب ترخي�ص 

اأو امل�ستبــدلة ، وفـي حالة رف�ص الطلب ، يجب  راديوي الإعادة ا�ستخدام االأجهزة امللغاة ، 

عليه التخل�ص من هذه االأجهزة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ رف�ص الطلب ، اأو املدة 

املتبقية من ال�ستة اأ�سهر ، اأيهما اأكرب .

وت�ســري فـي �ســاأن الرتخي�ص الراديوي الإعــادة ا�ستخدام اأجهــزة االت�ســاالت الراديوية امللغــاة 

اأو امل�ستبدلة ، اأحكام الرتخي�ص الراديوي الأول مرة .

املــادة ) 22 (

املن�سو�ص  اأي من اجلزاءات  توقيع  الالئحة  اأحكام هذه  فـي حالة خمالفة  للهيئة  يجوز 

عليها فـي املــــــادة )51 مكررا( من قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار اإليه .
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

87067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. äÉeGóîà°S’G ™````«ª÷ äÉ«°VQC’G ÜÉ```°ûNCG , á```©eÓdG IOÉ```ŸG , á```æjõdG QÉéMCGh ∂```«eGÒ°Sh äÉ```WÓH

 á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ‹É«N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 866 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

103324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¥ÓM

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   1 1/2/20   9:00 AM
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104266 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G Öàµe

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd OhóM ÓH ¿ƒ°Sóæ¡e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/8/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108245 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áFõéàdÉH ìGôaC’G ÚJÉ°ùa ™«H äÉeóN

 IQÉéà∏d IõjõYh ¿ÉæM ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   2 1/2/20   9:00 AM
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109901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J

IQÉéà∏d á«fGhÈdG πjóg ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGôFÉ£dG ìÓ°UEGh áfÉ«°U äÉeóN

Ω.Ω.¢T ÊGóª◊G ¢SGôa ƒHCG IQÉŒ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3347 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   3 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dõæe Iõ¡LCGh äÉ«fhÎµdE’G ™«H

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AGÒÑ¨dG ±ƒ¡c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

á≤jô©dG RƒæµdG ™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
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   4 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

™jQÉ°ûŸGh äÉeóî∏d π°†aC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°U

 π«ªéà∏d ≥dCÉàdG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   5 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe

Ω.Ω.¢T á«æWƒdG Iójó÷G ºbódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412 : Ü.Q 69 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ácô°ûdG QÉ©°T

Ω.Ω.¢T á«æWƒdG Iójó÷G ºbódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412 : Ü.Q 69 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   6 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉ«dÉªµdGh ÉjGó¡dG ™«H

Ω.Ω.¢T á«æWƒdG Iójó÷G ºbódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412 : Ü.Q 69 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127206 : 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 ó¡©e

IQÉéà∏d »FÉ«ë«dG ó«ªM øH ¢VƒY øH ¢ù«ªN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 514 : Ü.Q 101 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   7 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ‹É«N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , IOÉ©°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131430 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÓØ◊G äÉéàæe ≥jƒ°ùJh ™«H

Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d ¢SÉWôb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 130 : Ü.Q 987 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   8 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131513 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á°†¡ædG Aƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §```≤°ùe á````¶aÉfi , äGô```eÉ©dG á```j’h , 112 :  Ü.Q 751 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«ªbôdG áYÉÑ£dG , äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG áª¶fCG , ÚWÉ£ÿG äÓfi

 IQÉéà∏d »æ°ù◊G ¿ÉØ∏N øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 114 : Ü.Q 1817 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

alamat-81.indd   9 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉµH á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ‹É«N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131619 : 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 á∏eÉ°ûdG ‹É«N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   10 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«ªbôdG áYÉÑ£dG

Iõ«ªàŸG áHGò÷G IQó≤dG : 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
2019/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh áæjõdG ±Éæ°UCGh äÉMƒ∏dGh π«KÉªàdG πãe QÉéMC’G äÉéàæe ™æ°U

 á«ŸÉ©dG ø°SGôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   11 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T AÉæÑdG äÉeóNh äGõ«¡Œ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 112 : Ü.Q 1006 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 á«æWƒdG áæjóŸG êÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG 111 : Ü.Q 3004 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   12 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ±É÷G π«°ù¨dG

Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d á«dhódG OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG 133 : Ü.Q 1286 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæØdG

Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà∏d á«dhódG OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG 133 : Ü.Q 1276 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   13 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG ™«H

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d ¥ô°ûŸG ó¡©dG õeQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG äÉeóN

 á«æeÉ°†J - ôjƒ£àdGh ÖjQóà∏d Úµ“ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

alamat-81.indd   14 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132378 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’Gh á«YÉæ°üdG ±GôWC’G π«gCÉJ , á°ü°üîàe õcGôe

Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ¢SÉ£°ù≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äGQÉ«°ùdG AGô°Th ™«H

 IQÉéà∏d »FÉæ¡dG ¢ù«ªN øH óªfi øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ô°TƒH  áj’h  ,  ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  áæjóe  111  :  Ü.Q  89  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi

2019/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   15 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T áaÉ«°†dG äÉeóÿ ¥ƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 133 : Ü.Q 437 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d ¿É› ¿É£Ñb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   16 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóàdG äÉeóN

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Üô©dG AGôë°U IOQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 112 : Ü.Q 2201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

IQÉéà∏d AÉªædG ´Ób : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   17 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G ™æ°U

 IQÉéà∏d …ôª°ûdG º«µ◊G óÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«dõæŸG Iõ¡LC’G ™«H

 á∏eÉ°ûdG ¿É«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  QÉ``````ØX  á```````¶aÉfi  ,  á```````dÓ°U  á```````j’h  ,  214  :  Ü.Q  74  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   18 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ™Ñ°ùdG •É≤ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 134 : Ü.Q 203 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e

 IQÉéà∏d »°†e áª‚ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   19 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132763 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG áæjóŸG äÉeÉg : 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

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ÉjGó¡dGh  äÉ«°†Ø∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG

. (õHÉîŸG πª°ûJ ’) ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   20 1/2/20   9:00 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T »Hô©dG Ò°ùcE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉeõ∏à°ùeh Ö«°SGƒ◊G ™«H

 ΩOÉ≤dG π«÷G É«LƒdƒæµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 124 : Ü.Q 97 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á°UÉN á°SQóe

 Ω.Ω.¢T á°UÉÿG è«∏ÿG IQO á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 133 : Ü.Q 609 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T (IôM á≤£æe ácô°T) áeÉ©dG IQÉéà∏d π«°UC’G OôeõdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi , QÉë°U áj’h ,  QÉë°üH Iô◊G  á≤£æŸG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. á«Yƒ£J ∫ÉªYCG

 ´.´.Ω.¢T ≥jƒ°ùà∏d á«fÉª©dG §ØædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe  á¶aÉfi  ,  ô°TƒH  áj’h  ,  Ωô≤dG  116  :  Ü.Q  92  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

IQÉéà∏d …ôØæ°ûdG π«∏é°S ó«©°S ⁄É°S øH ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°üdG äÉØ¶æŸG ™æ°U

h.¢T.¢T QÉªãà°SÓd ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , 132 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉµe

áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d ôaÉ°ùŸG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1402 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d á«ª«gGôHE’G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , πFÉª°S áj’h , 620 : Ü.Q 540 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe , IÉeÉëŸG ÖJÉµe

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d á«°Tƒ∏ÑdG áªWÉa Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG ä’hÉ≤e , á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûª∏d øeGõàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¥ƒ°ùdG á∏M 124 : Ü.Q 201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. (Úd’ódG ÖJÉµe) äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh

Ω.Ω.¢T äGQÉ≤©∏d ï«°ûdG á«fGƒjO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ô°†NC’G RQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 êÉLõdGh äÉ``«°VQC’Gh Ö°ûÿGh á``jòMC’G Ú```LÉ©eh äÉ``©ª∏eh , á``«YÉæ°üdG äÉ``Ø¶æŸG ™``æ°U
 ™æ°U  ,  ƒ°û◊Gh  ¥QƒdG  ∂dP  »`a  ÉÃ  »∏÷G  ≥«MÉ°ùeh  É¡YGƒfCG  áaÉµH  çÉKC’G  hCG  ¿OÉ©ŸGh
 ájô£©dG äGô°†ëà°ùŸG ™æ°U , ∞«¶æàdG hCG π«°ù¨dG »`a á«dÉ©ØdG äGP äGô°†ëà°ùŸG hCG OGƒŸG
 ΩGóîà°SÓd ájô£©dG äGô°†ëà°ùŸG ™æ°U , ∞«¶æàdG hCG π«°ù¨dG »`a á«dÉ©ØdG äGP ΩGóîà°SÓd

. QƒîÑdG õ«¡Œh ™æ°U , â«dGƒàdG hCG É«fƒdƒµdG AÉe hCG Qƒ£©dG : πãe »°üî°ûdG

 ™jQÉ°ûŸGh á«ªæà∏d è«∏ÿG ¿É°Sôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U

 Ω.Ω.¢T äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤àd è«∏ÿG ÈY : 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
2019/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

133160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. »æa êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T äÉ«dÉ©Ø∏d IôFGódG ácô°T : 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
2019/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133164 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 OGô``«à°S’G ÖJÉ````µe , äGhGô``°†ÿGh ¬cGƒ`Ø∏d á∏`ª÷ÉH ™``«ÑdG , äGhGô``°†ÿGh ¬cGƒ```ØdG ™``«H

. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch , ôjó°üàdGh

 Ω.Ω.¢T º¡µjô°Th ∞jRƒeh Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

Iõ«ªàŸG πÑ≤à°ùŸG ∫ÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. (äÉ«dó«°üdG) á«f’ó«°üdG OGƒª∏d ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T äÉ°ü°üîàdG Oó©àe ‹hódG ∑GQOEG ≈Ø°ûà°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG áj’h , èëŸG 130 : Ü.Q 1840 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133219 : 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

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th …Oô› óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 QÉªãà°S’Gh ∫ÉªYCÓd äÉjBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , …ÈY áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133271 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d »°ùjƒ©dG ¬`∏dGóÑY ô°üf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 418 : Ü.Q 3990 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d á«FÉæ¡dG AÉjôK : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 457 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d áaô©ŸG ≥fhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉ```àŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , É```¡YGƒfCÉH äÉ``YÉ°ù∏d á``°ü°üîàŸG ôLÉ```àŸG »`a áFõéàdÉH ™``«ÑdG
 á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©∏d  á°ü°üîàŸG

. ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133310 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏«≤ãdG äGó©ŸGh á«£ØædGh á«fóŸG á«°Sóæ¡dG AÉæÑdGh ó««°ûàdG äGó©eh ä’B’ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

Ω.Ω.¢T á«YÉæ°üdG äGójQƒàdGh á«Hô©dG §ØædG ∫ƒ≤M : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1930 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d º¡dCG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 170 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG Üô°ûdG √É«e

IQÉéà∏d ÊÓ«¨dG Ö«gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 411 : Ü.Q 511 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

IQÉéà∏d á«µàdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 705 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«côJ ä’ƒcCÉe º©£e

áãjó◊G øjôëÑdG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1034 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ‹õæŸG çÉKCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
 ™``«ÑdG , á```Yƒæ°üŸG á```«dõæŸG »```fGhC’Gh äGhOCÓd á````°ü°üîàŸG ô````LÉàŸG »````a á````FõéàdÉH ™````«ÑdG
 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  äÉ°VÉ«ÑdGh  ∞°TGô°ûdGh  äÉ«fÉ£Ñ∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH
 Iõ¡LC’Gh çÉKCÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòà∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a
 ôFÉà°ùdGh ôFÉà°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , á∏ª©à°ùŸG á«FÉHô¡µdGh á«fhÎµdE’G
 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ‹õæŸG çÉKCÓd á```°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »````a á```FõéàdÉH ™«ÑdG , á«µÑ°ûdG

. â«cƒŸGh OÉé°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG

h.¢T.¢T á«æWƒdG QƒÑ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á```æWÉÑdG ∫É``ª°T á``¶aÉfi , QÉ``ë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. ΩÉNQh QÉéMCG

Ω.Ω.¢T á«dhódG §≤°ùe ¥ô°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th ≥jRQ óªfi óªfi ¬`∏dGóÑY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 966 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉ≤à°ûeh ΩÉNôdGh ∂«eGÒ°ùdG ™«H

 äÉÑ«£°ûàdGh IQÉéà∏d ôª≤dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 528 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133619 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG ájófC’G

h.¢T.¢T …QÉé¡dG äÉbGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd √Écô°Th óªfi ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. äÉØ¶æŸG áYÉæ°U

h.¢T.¢T QÉªãà°SÓd ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133669 : 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

Ω.Ω.¢T á«°SÉŸG º°ù∏ÑdG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-81.indd   39 1/2/20   9:00 AM

-85-



(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ôNB’G ≈dEG äÉ«°VQC’Gh Ö°ûÿGh ájòMC’G äÉ©ª∏eh á«YÉæ°üdG äÉØ¶æŸG ™æ°U

h.¢T.¢T QÉªãà°SÓd ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. äÉØ¶æŸG áYÉæ°U

h.¢T.¢T QÉªãà°SÓd ‹Ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 767 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áeÓ°ùdGh øeC’Gh ≥jô◊G AÉØWEG äGó©eh äGhOC’ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 äÓ› πª°ûJ iôNCG äÉYƒÑ£e …CGh á«dÉŸGh á«fÉªàF’G äÉfÉ«ÑdÉH ¢üàîJ õcôª∏d äÉYƒÑ£e
. ÉgÒZh á°üàfl

 
 á«dÉŸGh á«fÉªàF’G äÉeƒ∏©ª∏d ¿ÉªY õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 1161 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b ™«H

 
Ω.Ω.¢T ∞jô£dG ô°ùL AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2017/12/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G , ájQÉéàdG á£°ûfC’G IQGOEG , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

´.´.Ω.¢T äÉÑWôª∏d ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ 
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™∏°ùdG øë°Th OGÒà°SGh ôjó°üJ

 
 äÉeóî∏d á«ŸÉ©dG ìôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,  119 : Ü.Q 159 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG
 

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ORCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112  : Ü.Q 2201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123990 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdG ™«H , äGhGô°†ÿG ™«H , ádÉ≤H

 
IóYÉ°üdG iÈµdG ∫ÉeB’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125314 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d ∞∏«©ŸG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125862 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T á°†¡ædG AÉª°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’Gh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äGQGƒ°ù°ùcG ™«H
 

Ω.Ω.¢T äÉ«fhÎµdEÓd áæjóŸG º∏M : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ôLÉàeh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh äÉ«dÉªµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. áWÉ«ÿG ΩRGƒ∏d
 

 …QõdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 35 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130816 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e
 

 Ω.Ω.¢T ¬µjô°Th »°†«eôdG »∏Y øH Oƒ©°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«°SÉŸG É¡ŸG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 418  : Ü.Q 3990 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/9/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©Jh øëW
 

 á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d »°TÉ£ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG Öàµe

 
Ω.Ω.¢T …OGƒÑdG ájDhQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d …ôµ°ùŸG áÑ«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH 119 : Ü.Q 159 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JGójó“h á«ë°üdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
Ω.Ω.¢T ∂«eGÒ°ù∏d ácÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

Ω.Ω.¢T ∂«eGô°ù∏d ácÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   8 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132348 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ájQÉª©ŸG äGQÉ°ûà°SÓd ácÎ°ûŸG ¢VQC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  ô°TƒH  áj’h ,  ¢SƒHÉb  ¿É£∏°ùdG  áæjóe 115 :  Ü.Q  809  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi
2019/10/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132457 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«`aÉ≤ãdG äÉeóÿGh º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤J á£°ûfCG
 

ájQÉéàdG »µª∏dG ∞°Sƒj ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h 329 : Ü.Q 274 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   9 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬JÉéàæeh π°ù©dG ™ª°Th π°ù©dG êÉàfEGh πëædG á«HôJ

 
 á«æWƒdG »cREG ¥QGƒH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , »cREG áj’h 614 : Ü.Q 300 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132782 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d ‹ó¡ŸG ⁄É°S óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

2019/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   10 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh π«°üØJ

 
 á«ŸÉ©dG óHóH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132856 : 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 IQÉéà∏d á«ÑgòdG AÉNE’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   11 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
h.¢T.¢T ôjƒ£àdGh ∫ÉªYCÓd á°SÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IóëàŸG ádÓ°U ∫ƒ¡°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   12 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d ¥QRC’G äƒ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 616  : Ü.Q 47 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿OÉ©ŸG á÷É©e »`a áeóîà°ùŸG ä’B’G Ö«côJ
 

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th ∂«æµJ P’ƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   13 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d ΩÓ°ùdG å«Z ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d á«Hô©dG ΩôµdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , âjôªK áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   14 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G

 
 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«dhódG áª©ædG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG ∫hC’G §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   15 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d IÈ¨dG êÉJQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h ,  á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 112 : Ü.Q 5689 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe
2019/11/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ÉÑ°S
 

IQÉéà∏d ÉÑ°S ∞jódÉe ™jQÉ°ûe : 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

alamat41 .indd   16 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. É¡àfÉ«°Uh ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG

 
§≤°ùe ¿GƒjEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ∞«`ØîJh äGô°ùµŸG áÄÑ©Jh í∏ŸGh πHGƒàdG , hÉcÉµdGh Iƒ¡≤dGh …É°ûdGh ôµ°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
. ÚàdGh Öæ©dGh QƒªàdG

 
ôNÉØdG OÉ°ü◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 230 : Ü.Q 329 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   17 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133463 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
Ω.Ω.¢T ájQÉ≤©dG ™jQÉ°ûŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ°ù°SDƒª∏d á«fhÎµdEG á°üæe
 

 »Hô©dG ¿ÉªY ∂æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2010: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   18 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133548 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ágõædG ÜQGƒb ÒLCÉJ

 
áMÉ«°ù∏d ¥QRC’G §«ëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117  : Ü.Q 938 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. QÉîÑdÉH É¡«ch ±É÷G π«°ù¨dG
 

 IQÉéà∏d á«ÑcÉ°ùdG πFÉª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 618  : Ü.Q 94 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   19 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ±É÷G π«°ù¨dG

 
IQÉéà∏d ¿ÉLôŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y
 

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d πjÉ°ûf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1179 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   20 1/2/20   10:52 AM
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(1325) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »Ñ£dG ≥«°ùæàdG

Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd á∏eÉ°ûdG ájÉæ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 423 : Ü.Q 405 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

132307 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ™HGƒJh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äÉeõ∏à°ùe ™«H

 á∏eÉ°ûdG Iôjõ÷G øcQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , Iójó÷G ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat41 .indd   21 1/2/20   11:32 AM
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اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

�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 : 36278
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36279
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36280

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36281

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 804 فـي 2005/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 36282

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/6/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 62410

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 917 فـي 2010/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 108668

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1200 فـي 2017/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ناين وي�ست ديفـيلومبينت ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اأي بي جي - ناين وي�ست ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 بـــــرودواى الطابــــق 4 نيويـــورك ، نيـــويـــورك 10018 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/7/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117043

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117045

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117047

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117048

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 117051

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 26

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سل�سلة الذهبية للتوزيع 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رامز العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 248 ر.ب : 114 امل�سنعة ، حمافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/29م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105498

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/7/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1188 فـي 2016/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : العطوان للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة باملريا للتجارة �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ال�سناعيات اجلديدة ، ولية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 4518

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1998/5/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 616 فـي 1998/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اور�ساردز ترايدينغ ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : مايفـري بريفـيومز ليمتيد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : امر تران�س ميل لين واتفورد دبليو 7،24 جاي جي ، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/12/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/12/31م
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�إعـــــــــالن

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

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

م
رقم 

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

1999/8/30التجارة وال�سناعةال�سرين للمن�سوجات �س.م.م120828
1989/11/6التجارة وال�سناعةفيلماك بتي.ليمتد23227

322413
بريفيتي فان ميلي
 بينيولك�س بي.فـي

2000/5/6التجارة وال�سناعة

2009/10/28التجارة وال�سناعةاإنرجايزر براندز ، ال ال �سي459787

2010/12/1التجارة وال�سناعةريتيل رويالتي كومباين565744

1989/10/29التجارة وال�سناعةا�ستيال�س فارما انك63146

71395
بي اأر اف �سينغابور
 فوودز بيتي ليمتد

1989/6/15التجارة وال�سناعة

81397
بي اأر اف �سينغابور
 فوودز بيتي ليمتد

1989/6/15التجارة وال�سناعة

1989/12/17التجارة وال�سناعةكونتاكتم ليمتد93602

2010/1/16التجارة وال�سناعةليفتك �س.م.ح1060975
2010/1/16التجارة وال�سناعةليفتك �س.م.ح1160976
2009/11/8التجارة وال�سناعةالفاخر العاملية �س.م.م1259944

134459

ليو فارما�سيوتيكال برودكت�س 
ليمتد ايه/اأ�س 

)لوفينو�س كيمي�سك فابريك 
برودكت�سن�ساكتي�سيل�سكاب(

1990/7/18التجارة وال�سناعة

-117-



اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

م
رقم 

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

1989/12/9التجارة وال�سناعةميدا ايه بي143507

1521837
باير انتيليكت�سوال بروبرتي

 جي ام بي ات�س
2000/2/5التجارة وال�سناعة

1621717
�سركة رمي للمياه املعدنية 

الطبيعية �س.م.ل
2000/1/17التجارة وال�سناعة

1721512
مريك كون�سيومر

 هيلث كري ليمتد
1999/12/19التجارة وال�سناعة

2010/3/10التجارة وال�سناعة�سن �سلوريلال كورب1861752

2010/3/10التجارة وال�سناعة�سن �سلوريلال كورب1961751

2060728
ال�سركة العامة لل�سناعات 

2009/12/28التجارة وال�سناعةاجللدية �س.م.م

2160723
ال�سركة العامة لل�سناعات 

اجللدية �س.م.م
2009/12/28التجارة وال�سناعة

2009/12/20التجارة وال�سناعةمي�سيل ليمتد2260569

1990/1/28التجارة وال�سناعةلورييال233755

1990/1/1التجارة وال�سناعةلنكوم بارفان ايه بوتيه اند �سي243664

1900/1/1التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف  �سي فـي2561342

1990/2/14التجارة وال�سناعةكيكرز انرتنا�سيونال بي فـي263920

2003/10/6التجارة وال�سناعةوليهم�سون القاب�سة ايه ا�س ايه2731611

2009/12/5التجارة وال�سناعةاأموندي اأ�سيت ماجنيمينت2860307
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م
رقم 

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

2921810
اكزونوبل كوتنغز

2000/1/31التجارة وال�سناعة انرتنا�سيونال بي.فــي

303678
دولورجيت جي ام بي ات�س  اآند 

كو.كيه جي
1990/1/1التجارة وال�سناعة

2009/12/7التجارة وال�سناعةجمري الدولية3160368

3260369
جمري الدولية

 )�سركة ذات م�سوؤولية محدودة (
2009/12/7التجارة وال�سناعة

2009/12/7التجارة وال�سناعةجمري الدولية3360367

344468
تاكا�سو رابار برودكت�س ا�س دي 

1990/7/22التجارة وال�سناعةان بيه ات�س دي

3520827
�سركة ال�سرين للمنتجات 

الأ�سمنتية �س.م.م
1999/8/30التجارة وال�سناعة

3660306
�سيفلر تكنولوجيز ايه

 جي اند كو كيه جي   
2009/12/5التجارة وال�سناعة

3760322
جيجا - بايت تيكنولوجي 

كو.ليمتد
2009/12/6التجارة وال�سناعة

3860323
جيجا - بايت تيكنولوجي 

كو.ليمتد
2009/12/6التجارة وال�سناعة

2009/1/24التجارة وال�سناعةمي�سا ليمتد3955638
2009/1/24التجارة وال�سناعةمي�سا ليمتد   4055639
2009/1/24التجارة وال�سناعةمي�سا ليمتد4155640

4220478
هونغتا توباكو 

)جروب( كو ، ليمتد
1999/7/7التجارة وال�سناعة

-119-



اجلريدة الر�سمية العدد )1325(

م
رقم 

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

4320481
هونغتا توباكو

 )جروب( كو ، ليمتد   
1999/7/7التجارة وال�سناعة

443645
ال�سركة العامة

 لالإلكرتونيات والتجارة
1989/12/25التجارة وال�سناعة

453677
اورينت ووت�س

 اند�سرتيال كو ، ليمتد
1990/1/1التجارة وال�سناعة

1990/5/6التجارة وال�سناعةجابان توباكو اأنك464244
2000/4/10التجارة وال�سناعةغالهري ليمتد   4722262
2008/4/14التجارة وال�سناعةتيككينج تايرز ليمتد  4849759
2009/12/5التجارة وال�سناعةاأداجيو اأ�س ايه اأ�س4960313

2010/2/17التجارة وال�سناعةبرميري براندز اأي بي ال ال �سي5061447

2010/2/17التجارة وال�سناعةبرميري براندز اأي بي ال ال �سي5161446

2007/5/14  التجارة وال�سناعةماندارا �سبا ال ال �سي5244991

533573
اليكرتولك�س ايطاليا

 ا�س.بي.اأيه
1989/12/16التجارة وال�سناعة

543575
اليكرتولك�س ايطاليا

1989/12/16التجارة وال�سناعة ا�س.بي.اأيه

1989/12/16التجارة وال�سناعةاليكرتولك�س ايطاليا ا�س.بي.ا553576

5663165
انهوي جياجنهواي اوتوموبيل 

جروب كورب ، ال تي دي
2010/6/7التجارة وال�سناعة

1990/1/31التجارة وال�سناعةدوليو ، ا�س ايه573768
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م
رقم 

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

5861986
ليز ايريل بيوتي

 كومباين ليميتد
2010/3/29التجارة وال�سناعة

2009/6/17التجارة وال�سناعةاملايا الدولية �س.م.م5957738

2009/11/11التجارة وال�سناعة�سركة املايا الدولية �س.م.م  6059989

6122276
�سركة رمي للبطاريات ومعدات 

الطاقة �س.م.ع.م
2000/4/15التجارة وال�سناعة

6222542
�سركة رمي للبطاريات ومعدات 

الطاقة �س.م.ع.ع
2000/5/20  التجارة وال�سناعة

633697
�سركة رمي للبطاريات ومعدات 

الطاقة �س.م.ع.ع
1990/1/8التجارة وال�سناعة

6422277
�سركة رمي للبطاريات ومعدات 

الطاقة �س.م.ع.ع
2000/4/15التجارة وال�سناعة

6522278
�سركة رمي للبطاريات ومعدات 

الطاقة �س.م.ع.ع
2000/4/15التجارة وال�سناعة

663699
�سركة رمي للبطاريات ومعدات 

الطاقة �س.م.ع.ع
1990/1/8التجارة وال�سناعة

673722
رينولدز كون�سومر برودكت�س

 ال ال �سي
1990/1/13التجارة وال�سناعة

683723
رينولدز كون�سومر

 برودكت�س انك
1990/1/13التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

6923062
�سركة اأحمد محمد �سالح 

باع�سن و�سركاه
2000/12/7التجارة وال�سناعة

703940
�سو�ستيه دي�س بروديت�س

 ن�ستله ا�س اأ
1990/2/26  التجارة وال�سناعة

7121711
�سو�سيتي دى بروديت�س

 ن�ستلة اإ�س.اإيه
2000/1/15التجارة وال�سناعة

7221712
�سو�سيتي دى بروديت�س

 ن�ستلة اإ�س.اإيه
2000/1/15التجارة وال�سناعة

7361966
�سو�سيتي دى بروديت�س

 ن�ستلة اإ�س.اإيه
2010/3/28التجارة وال�سناعة

1990/3/7التجارة وال�سناعةن�ستلة ووترز743982

1990/3/7التجارة وال�سناعةن�ستلة ووترز   753983

2000/2/12التجارة وال�سناعةاأ�سا اأبلوى ايه بى7621943

2010/9/19التجارة وال�سناعةاأبوت اإنفور ماتيك�س كوربوراي�سن7764655

2010/7/27التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز7863938

2010/7/27التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز7963939

2010/12/12التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز8065864

2010/12/12التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز8165865
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م
رقم 

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

2010/12/18التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز   8265972

2010/12/18التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز8365973

1999/12/21التجارة وال�سناعةبريلتز انفي�ستمينت كوربوري�سن8421548

1999/12/21التجارة وال�سناعةبريلتز انفي�ستمينت كوربوري�سن8521549

1999/12/21التجارة وال�سناعةبريلتز انفي�ستمينت كوربوري�سن8621550

1999/12/21التجارة وال�سناعةبريلتز انفي�ستمينت كوربوري�سن8721553

1999/12/21التجارة وال�سناعةبريلتز انفي�ستمينت كوربوري�سن8821551

1999/12/21التجارة وال�سناعةبريلتز انفي�ستمينت كوربوري�سن8921552

2010/1/27التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي9061119

1989/12/20التجارة وال�سناعةداتا اأك�سي�س913629

2009/12/23التجارة وال�سناعةابل انك9260641

2009/12/23التجارة وال�سناعةابل انك9360642

2009/12/23التجارة وال�سناعةابل انك9460640

2010/1/25التجارة وال�سناعةماريوت ورلدوايد كوربوري�سن9561100

2010/1/25التجارة وال�سناعةماريوت ورلدوايد كوربوري�سن   9661101

9757031
يوتي اي ا�سيت ماجنمينت 

كمباين ليمتد
2009/5/9التجارة وال�سناعة
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم اجلديد الدويل �ش.م.م
يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبــون قانونيــون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة النجــم اجلديـــد 
الدويل �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1086428 , وفقــــا لتفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2019/11/21م , بحل وت�سفية ال�سركة اعتبارا من 2019/11/24م , وللم�سفـي 
وحــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي - اخلوير

�ش.ب : 338 ر.ب : 118
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 الدي�سم خلدمات التاأمني - تو�سية

يعلــن املكتب الإقليمي - حما�سبــون قانونيــون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة الدي�سم خلدمات 
التاأمني - تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1794639 , وفقــا لتفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2019/12/9م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي :
بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي - اخلوير

�ش.ب : 338 ر.ب : 118
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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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب امل�ستقبل الوطنية �ش.م.م
يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  �سركـــة �سباب امل�ستقبل الوطنية �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى 
حـــق متثيــل  وحــــده  وللم�سفـي   , املوؤرخ 2017/10/29م  ال�سركـاء  وفقــا لتفاق   ,  1290744
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
مقابل جمموعة اخلليلي - الغربة ال�سمالية 

�ش.ب : 756 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء الر�سيل الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
�سركـــة �سحراء الر�سيل الوطنية للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري 
حـــق  وحــــده  وللم�سفـي   , 2017/6/11م  املوؤرخ  ال�سركـاء  لتفاق  وفقــا   ,  1781340 بالرقـم 
كافـة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
مقابل جمموعة اخلليلي - الغربة ال�سمالية 

�ش.ب : 756 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فليك�سنكلو�سر للم�ساريع �ش.م.م

يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
�سركـــة فليك�سنكلو�سر للم�ساريع �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
حـــق متثيــل  وحــــده  وللم�سفـي   , املوؤرخ 2019/12/10م  ال�سركـاء  وفقــا لتفاق   ,  1323557
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
مقابل جمموعة اخلليلي - الغربة ال�سمالية 

�ش.ب : 756 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الرابطة اخلليجية املتحدة للهند�سة واملقاولت �ش.م.م
يعلــــن مكتــــب النخــبة لتدقيـــق احل�سابــــات وال�ست�ســــارات املاليــــــة والقت�ساديـــة اأنـه يقـــــوم 
بت�سفـيــة �سركـــة الرابطة اخلليجية املتحدة للهند�سة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى 
اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1146969 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/10/14م , 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
مقابل جمموعة اخلليلي - الغربة ال�سمالية 

�ش.ب : 756 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل بن تركي لال�ستثمار �ش.م.م

يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة 
�سركـــة في�سل بن تركي لال�ستثمار �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
حـــق متثيــل  وحــــده  وللم�سفـي   , املوؤرخ 2019/10/30م  ال�سركـاء  وفقــا لتفاق   ,  1063349
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
 مقابل جمموعة اخلليلي - الغربة ال�سمالية 

�ش.ب : 756 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24499858 - فاك�ش رقم : 24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بريبا املتحدة �ش.م.م

يعلــن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــــة 
�سركـــــة م�ساريـــع بريبـــا املتحـــدة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 
1062356 , وللم�سفــــي وحــــده حـــــق متثيـــــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـيـــــــة اأمــــام الغـيـــــر , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 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 املذهب لال�ست�سارات القت�سادية والإدارية واملالية ودرا�سات اجلدوى
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �ش.م.م
يعلــن مكتب املذهب لال�ست�سارات القت�سادية والإدارية واملالية ودرا�سات اجلدوى اأنـه يقوم 
بت�سفـيــة �سركـــة املها للمعدات والأجهزة الكهربائية �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل 
الـتجاري بالرقـم 1493108 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2019/8/28م , وللم�سفـي وحــــده 
حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
الوجلة - روي- �سكة رقم : 6331 - مبنى رقم : 2555 - الطابق الأر�سي

�ش.ب : 555 ر.ب : 119
هاتف رقم : 71123622 - فاك�ش رقم : 24835432

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 اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأزهران الوطنية �ش.م.م
يعلــن مكتـــب اخلبـــراء العامليون لتدقيــق احل�سابـــات وال�ست�ســـارات القت�سادية اأنـه يقـــوم 
بت�سفـية �سركـة الأزهران الوطنية �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
1007196 , وفقــا لتفاق ال�سركـاء املــوؤرخ 2019/12/11م , وللم�سفـي وحـــــده حـــــق متثيـــــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
�سناو - ولية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية 

�ش.ب : 151 ر.ب : 418
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 - فاك�ش رقم : 25771572

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 حممد جنا�سال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سارق واجلهاز للطاقة والت�سالت �ش.م.م
يعلــن مكتب حممد جنا�سال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
امل�سارق واجلهاز للطاقــة والت�سالت �ش.م.م , وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري 
 , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيــل  وحــــده  وللم�سفـي   ,  1289571 بالرقـم 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
اخلوير - حمافظة م�سقط - بناية بيت جمان - الطابق الأول - مكتب رقم : 101

�ش.ب : 1197 ر.ب : 133
هاتف رقم : 24483808 - فاك�ش رقم : 24484131

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

موؤ�س�سة العداد الذهبي للتجارة واملقاولت 
) مكتب املراجعة وتدقيق احل�سابات (

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العجمي للتجهيزات الفنية والتجارة �ش.م.م

 ) املراجعة وتدقيق احل�سابات  واملقاولت ) مكتب  للتجارة  الذهبي  العداد  تعلــن موؤ�س�سة 
اأنـها تقـــوم بت�سفـيــــة �سركــــة العجمي للتجهيزات الفنية والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى 
اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1608177 , وفقــا لتفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2019/10/15م , 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حـــق  وحــــدها  وللم�سفـية 

مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
خبة اآل خمي�ش - ولية ال�سويق

�ش.ب : 580 ر.ب : 315
هاتف رقم : 99373172

كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة احلد للتجارة �ش.�ش.و
يعلــن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مدينة احلد للتجارة 
�ش.�ش.و , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 3140407 , وفقــا لقرار مالكها 
املوؤرخ 2019/12/23م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي :
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121
هاتف رقم : 99228511 - فاك�ش رقم : 24454345 

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

علي بن �سيف بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوري الوطنية �ش.م.م
يعلــن علي بن �سيف بن علي العامري اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جوري الوطنية �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1754190 , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب : 5922 ر.ب : 130
هاتف رقم : 95951414 

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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عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم احلا�سر للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غديــر بـــن �سالــح اجلنيبـي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ن�سيــــم احلا�ســر 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقــــــم 1309983 , وللم�سفـــــي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 �سعيد وعبداللـه املتكاملة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالـــح اجلنيبــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــــة م�ساريـــع �سعيــد 
وعبداللـه املتكاملة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــــم 1310010 , 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 ن�سيم الأن�سب للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غديــر بن �سالـــح اجلنيبي اأنــــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركـــــة ن�سيـــم الأن�ســــب 
 ,  1309985 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  املتكاملة  للم�ساريع 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 �سعيد وعبداللـه اجلنيبي للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غديـــر بن �سالـــح اجلنيبــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة �سعيـــد وعبداللـه 
اجلنيبي للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1309939 , 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية هيماء - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 عبداللـه اجلنيبي و�سريكه للخدمات �ش.م.م

يعلــن عبداللـــه بن غديــر بن �سالح اجلنيبــي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركــة عبداللـه اجلنيبي 
 ,  1309973 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  للخدمات  و�سريكه 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 ن�سيم احلافر للم�ساريع �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالـــح اجلنيبــي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيــــة �سركــــــة ن�سيـــــم احلافـــــر 
للم�ساريع �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1309990 , وللم�سفـي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 بيارق الدقم للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة بيارق الدقم للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1309971 , وللم�سفـي وحــــده حـــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 جوهرة �ساطي اجلازر للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جوهرة �ساطي اجلازر 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1310008  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  للتجارة 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 م�ساريع دار الزمامي �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع دار الزمامي 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1310023 , وللم�سفـي وحــــده حـــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 بوارق هيماء للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة بوارق هيماء للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1309975 , وللم�سفـي وحــــده حـــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 اأغ�سان هيماء للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبــي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة اأغ�ســان هيمــــاء 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــــم 1309972 , وللم�سفـي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 اأجماد هيماء للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــــة اأجمــــاد هيمـــاء  يعلــن عبداللـــه بن غديــر بن �سالح اجلنيبي 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1309974  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  للتجارة 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية هيماء - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 م�ساريع احلافر املتكاملة �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غديـــر بن �سالح اجلنيبــي اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة م�ساريــع احلافــــر 
, وللم�سفـي  الـتجاري بالرقـم 1310016  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلــة لدى  املتكاملة �ش.م.م 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية هيماء - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 �سعيد وعبداللـه غدير للم�ساريع �ش.م.م

يعلــن عبداللـه بن غدير بن �سالح اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �سعيد وعبداللـه غدير 
للم�ساريع �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1309979 , وللم�سفـي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 ب�ستان اجلازر للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداللــــه بن غديـــر بن �سالح اجلنيبــي اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركــــة ب�ستـــان اجلــــازر 
وللم�سفـي   , بالرقـم 1309995  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  للتجارة 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2740 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92884459

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

ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عارف وماهر اأبناء عبدالعزيز بن حممد البلو�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلــن ماهر بن عبدالعزيز بن حممــد البلو�سي اأنــــه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركــــــة عــارف وماهـــر 
اأبناء عبدالعزيز بن حممد البلو�سي للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل 
الـتجاري بالرقـم 8049742  ,  وفقــا لتفاق ال�سركـاء املوؤرخ 2018/6/19م , وللم�سفـي وحــــده 
حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الربميي - حمافظة الربميي 

هاتف رقم : 95682800
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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عبداحلميد بن �سامل بن حممد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سجان اجلازر للتجارة �ش.م.م

يعلــن عبداحلميد بن �سامل بن حممد اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأ�سجان اجلازر 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1309999 , وللم�سفـي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2470 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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 ربوع ظهر للتجارة املتكاملة �ش.م.م

يعلــن عبداحلميــد بن �سالــم بن حممــــد اجلنيبــي اأنـه يقــــــوم بت�سفـيــــة �سركــــة ربـــوع ظهــر 
 ,  1310000 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  املتكاملة  للتجارة 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2470 ر.ب : 111
هاتف رقم : 98555594

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 �سعيد وعبداحلميد للتجارة �ش.م.م

يعلـــن عبداحلميـــــد بن �سالــــــم بــن حممــــد اجلنيبـــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة �سعيـــــــد 
وعبداحلميد للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1309917 , 
وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2470 ر.ب : 111
هاتف رقم : 93133334

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

�سيف بن خلفان بن را�سد النريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف للت�سوق �ش.م.م

يعلــن �سيف بن خلفان بن را�سد النريي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �سيــف للت�ســوق �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1056927 , وفقــا لتفـــاق ال�سركـــاء املوؤرخ 
2019/9/15م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :

املزارع - ولية قريات - حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 99474948

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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�سامل بن �سليم بن �سالح اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة همايل الدقم للتجارة �ش.م.م

يعلــن �سامل بن �سليم بن �سالح اجلنيبي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة همايــل الدقــم للتجـارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1310154 , وللم�سفـــي وحــــده حـــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  اجلميــع مراجعة  وعلـــى   , الغـيـر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2470 ر.ب : 111
هاتف رقم : 98777714

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 اجلامعي والغالبي للتجارة �ش.م.م

يعلــــن �سالـم بن �سليــم بن �سالـح اجلنيبـي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة اجلامعــي والغالبــي 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1310082 , وللم�سفـــي 
وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�سطى 

�ش.ب : 2470 ر.ب : 111
هاتف رقم : 98777714

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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ها�سم بن عبداللـه بن ها�سم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات اخلليج لالأثاث �ش.م.م 
يعلــن ها�سم بن عبداللـه بن ها�سم البلو�سي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مفرو�سات اخلليج 
لالأثاث �ش.م.م  , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1793519 , وفقــا لتفاق 
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 الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 161 ر.ب : 119

هاتف رقم : 99317876 
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

عبداللـه بن يو�سف بن عابد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ح�سون الوادي ال�سرقي �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن يو�سف بن عابد الرواحي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ح�سون الوادي 
ال�سرقي �ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 1070756 , وفقــا لتفاق 
ال�سركـاء املوؤرخ 2018/12/26م , وللم�سفـي وحــــده حـــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـر , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي :
�ش.ب : 248 ر.ب : 620

هاتف رقم : 99268644 
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 عمر الها�شمي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املنارة امل�شيئة - تو�شية

يعلـــن مكتب عمـــر الها�سمـي للمحامـــاة واال�ست�ســارات القانونيــة ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة 
م�ساريع املنارة امل�سيئة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1834142 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

نا�شر بن حممد بن مرهون املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة في�شل بن �شامل بن �شعيد الزيدي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة في�سل بن �سامل بن 
�سعيد الزيدي و�سريكه للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري 

بالرقم 8062994 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جزيرة االإلكرتونيات �ش.م.م

يعلـــن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة جزيرة االإلكرتونيات 
اأعــمال  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1691694 ، عـن انتهــــاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البانو�ش التجارية - ت�شامنية

يعلـــن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة البانو�ش التجارية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 8048053 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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�شامل بن خليفة بن علي ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار احللة للتجارة �ش.م.م
يعلـــن �سامل بن خليفة بن علي ال�سعيدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة اأ�سوار احللة للتجارة 
اأعــمال  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1187867 ، عـن انتهــــاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

حممد بن نا�شر بن �شعيد الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد بن �شليمان بن �شعيد ال�شبحي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن حممد بن نا�سر بن �سعيد الكندي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة حممد بن �سليمان بن 
الـتجـاري  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  ال�سبحي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية  �سعيد 

بالرقم 5066646 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإ�شماعيل بن علي بن ر�شاء العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شماعيل وحممد اأبناء العجمي - ت�شامنية

يعلـــن اإ�سماعيل بن علي بن ر�ساء العجمي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة اإ�سماعيــــل وحممــــد 
اأبناء العجمي - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1104381 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

حممد بن عبدالباقي بن داود الك�شري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شوار العالية احلديثة  للتجارة �ش.م.م
يعلـــن حممد بن عبدالباقي بن داود الك�سري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة االأ�ســوار العاليـــة 
احلديثة  للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1236527 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�شفــي
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في�شل بن اأحمد بن ح�شن احلمداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شات �شحار الزاهية للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن في�سل بن اأحمد بن ح�سن احلمداين ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــــة مل�سات �سحار الزاهية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1157665 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

خالد بن حممد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفالج الطريف للتجارة - ت�شامنية

يعلـــن خالد بن حممد بن علي املقبايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأفالج الطريف للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1041087 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

حممد بن م�شعود بن را�شد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية خلدمات الهند�شة البحرية - ت�شامنية

خلدمات  الوطنية  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـته  الغافري  را�سد  بن  م�سعود  بن  حممد  يعلـــن 
الهند�سة البحرية - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1000603 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

خالد بن حمد بن مبارك الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكونزايت لل�شيارات �ش.م.م

الكونـــزايت لل�سيـــارات  يعلـــن خالد بن حمد بن مبارك الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة 
اأعــمال  اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1263415 ، عـن انتهــــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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بدر بن عبداللـه بن �سليمان الرحيلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبو براءة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـــن بدر بن عبداللـه بن �سليمان الرحيلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــــة اأبو بـــراءة للتجــارة 

واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لـــدى اأمانــــة ال�ســجل الـتجــــاري بالرقـــم 1031992 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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