
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1331(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات

مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بتجديد ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية  مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــــــم 2020/3 

القطرية لالت�سالت )�ص.م.ع.ع( لتقدمي خدمات 

الت�سالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة

         وزارة العـــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2020/1/57 باإعـالن تعديل بع�ص مواد عقد تاأ�سي�ص 

�سركـة مدنيـة للمحامـاة .                                

                               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 بالرتخي�ص بالنتفاع .

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

رقم 
ال�سفحة

 الأحــد 6 رجــــــــــــب 1441هـ                                                        املـوافــــــق 1 مــــــــــــار�ص 2020م
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلذور للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شقالة الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرتاج العربي املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخبة املمتازة لال�شتثمار العقاري �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شا�ش الباطنة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دلة للتموين �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفا�شل للم�شاريع والتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البناء الرا�شخ للمقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخور الواعدة االأهلية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امليالدي العاملية للتجهيزات الفنية االآمنة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدى للخدمات العقارية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نقطة ال�شرق العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج بوليمر للعمليات وال�شيانة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بر�ش ال�شرق االأو�شط �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج العطاء املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القطن االأبي�ش �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحروقي واملعويل �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شل للمنتجات اخل�شبية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حوراء اخلابورة للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع قناديل ودام للتجارة - ت�شامنية .



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلاج �شالح حممد بت�شو واإخوانه - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية لالأمالك العقارية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زمردة الكامل والوافـي للتجارة �ش.م.م .
البادي  حميد  بن  �شعيد  بن  عبدالعزيز  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة درة �شحم الذهبية للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمق للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوفاق للت�شويق والتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شم�ش ال�شاطعة العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار للكهرباء - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء الدقم للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شيــل للتخزيــن �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شيل ل�شناعة احلديد �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأبو فا�شل احلمداين و�شريكه للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي بن �شعيد بن علي املقبايل و�شريكه 

للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الباهي للتجهيزات ال�شناعية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مايو للتجارة .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الو�شيط ال�شريع �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأزرق للتكنولوجيا �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيون التجارية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر اخلري الوطنية �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة احلويل لالإن�شاءات والتعمري - ت�شامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/3

بتجديد ترخي�ص من الفئة الأولى

لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ص.م.ع.ع(

لتقديم خدمات الت�سالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

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

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 30/ 2002 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يجدد الرتخيـــ�ش مـــن الفئــة الأولى لل�سركة العمانية القطريـــة لالت�ســـالت )�ش.م.ع.ع( 

لتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية , وفقا لأحكام الرتخي�ش املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من تاريخ 19 فرباير 2020م .

�سـدر فـي : 29 من جمادى الثانية �سنــة 1441هـ

املـوافــــق : 23 من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2020م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ص.م.ع.ع(
لتقديم خدمات الت�سالت العامة المتنقلة الأ�سا�سية

المحتويـــات
الجــزء الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة
املــــــادة )1( : تعريفات . 

املـــــادة )2( : املجـــال .

املـــــادة )3( : الربــط .
املـــــادة )4( : الإتاوة ور�سوم الرتخي�ش .

املـــــادة )5( : املـــدة .
املــــادة )6( : التعديل .
املــــادة )7( : الإلغـــــاء .
املــــادة )8( : النتهاء .
املــادة )9( : التجديد .
املـادة )10( : اللتزام .

املادة )11( : الإخطارات .
الجــزء الثانــي

ال�شــروط والمالحــق 
اأول : ال�شــروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة .
2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة .

3 - التزامات التو�سعة .
4 - خدمات الطوارئ .

5 - خدمات دليل املعلومات .
6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة . 

7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة . 
8 - اخلدمات الدولية . 

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

9 - التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني . 
10 - متطلبات جودة اخلدمة .

11 - خدمات ال�سيانة . 
12 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة . 

13 - اأ�سعار التجزئة .
14 - خدمات النفاذ والربط البيني . 

15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية . 
16 - اإ�سدار الفواتري . 

17 - الرتقيم . 
18 - الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ش الرتددات . 

19 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال الت�سغيل والتدريب . 
20 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة . 

21 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية . 
22 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة . 
23 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية . 

24 - اللتزام بتوفـري املعلومات . 
25 - اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية .

26 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
27 - ر�سوم الرتخي�ش والر�سوم ال�سنوية .

28 - حقوق الرتفاق .
29 - حتويل الرتخي�ش وانتقاله . 

30 - النزاعات . 
31 - الغرامات . 

ثانيا : املالحـــق : 
امللحــــق )اأ( تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات الت�سالت العامة .

امللحـــق )ب( التعمني .
امللحـــق )ج( الطيف الرتددي املخ�س�ش . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

الجــزء الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

تعريفــــات

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , مـــا مل يقتــ�ش �سيـــاق الن�ش 
معنى اآخر : 

1 - القانــون : 
قانون تنظيم الت�سالت .

2 - الهيئــة : 
هيئة تنظيم الت�سالت . 

3 - املرخ�ص له : 
ال�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ش.م.ع.ع( .

4 - التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص : 
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ش . 

5 - منطقة الرتخي�ص : 
�سلطنــة عمـــان . 

6 - التابــع : 
اأي �سخـــ�ش طبيعـــي اأو معنـــوي واقـــع حتـــت حتكـــم اأو �سيطـــرة �سخـــ�ش اآخــر طبيعــي 
اأو معنوي , ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر , �سواء من خالل حق امللكية حل�س�ش اأو اأ�سهم , 
اأو حـــق الت�سويـــت , اأو ملكيـــة �سنــدات اأو �سراكـــة اأو ملكية اأي م�سلحة اأخرى اأيا كان 

م�سدر هذه احلقوق .

7 - امل�سغل املرخ�ص : 
كل من يتم منحه ترخي�سا من الفئة الأولى لإن�ساء اأو ت�سغيل البنية الأ�سا�سية لنظام 
اأو لتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة عن طريق ا�ستغالل  عام لالت�سالت 

�سعة �سبكات الت�سالت العامة وفقا لأحكام القانون .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

8 - موفر اخلدمة : 

وفقـــا  الإ�سافـيـــة  العامــة  الت�سالت  خدمات  بتقدمي  ترخي�سا  منحه  يتم  من  كل 

لأحكام القانون .

9 - م�سغل ات�سالت دولية : 

اأي م�سغـــل لنـــظام ات�ســالت فـي بلد اآخر خمول ت�سغيل نظام ات�سالت دولية بغر�ش 

توفـري خدمات الت�سالت . 

10 - خدمات الت�سالت العامة املتنقلة : 

خدمة ات�سالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي اأثناء حتركهم , ويتم تقدميها 

عن طريق بث , واإر�سال اأو ا�ستقبال النب�سات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ش نطاق 

نظام  الراديوية من خالل  الت�سالت  بوا�سطة  وذلك   , الغاية  لهذه  ترددي حمدد 

ات�سالت معد لهذه الغاية . 

11 - اتفاقات املرا�سل الدولية : 

اأي اتفاق مكتوب , بني املرخ�ش له , وبني م�سغل ات�سالت دولية اآخر لتقدمي خدمات 

الت�سالت الدولية .

12 - اإجمايل الإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له : 

يحققها  التي  الإيرادات  , جميع  الطرفـية  الأجهزة  وتاأجري  بيع  عدا  فـيما   , ت�سمل 

املرخ�ش له خالل �سنة نتيجة بيع اأو تاأجري اخلدمات املرخ�سة , وي�سمل ذلك جميع 

الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�سة اأو الدفعات التي يت�سلمها من امل�سغلني 

املرخ�سني الآخرين , اأو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني اأو خدمات النفاذ , 

وجمــــيع الإيــــرادات اأو الدفعـــات التـــي يت�سلمهـــا مــن موفري خدمة اإعادة البيع , بعد 

خ�سم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�سغلني املرخ�سني الآخرين . 
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املــادة ) 2 (

املجــــال

يرخ�ش لل�سركة العمانية القطرية لالت�سالت )�ش.م.ع.ع( باإن�ساء وت�سغيل �سبكة ات�سالت 
عامة وتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�سادرة 

تنفـيذا له , واأحكام هذا الرتخي�ش . 
املــادة ) 3 (

الربـــط

يجوز للمرخ�ش له ربط اأنظمته املرخ�سة بـاأي نظام ات�سالت مرخ�ش وفقا لأحكام القانون .

املــادة ) 4 (

الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص

1 - يلتزم املرخ�ش له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون 
على اإجمايل اإيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ش , وحت�سب الإتاوة بناء 
على اإجمايل الإيرادات املحققة حتى )31( من دي�سمرب من ال�سنة , وتدفع قبل )30( 
من يناير من ال�سنة التالية , على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى , 

وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ش . 

التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط )27( من اجلزء  2 - يلتزم املرخ�ش له ب�سداد الر�سوم 
الثاين من هذا الرتخي�ش .

املــادة ) 5 (

املــــدة

مدة الرتخي�ش )15( خم�ش ع�سرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه . 

املــادة ) 6 (

التعديــــل

1 - للهيئة واملرخ�ش له التفاق كتابة على تعديل الرتخي�ش . 

2 - يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ش باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك . 
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املــادة ) 7 (

الإلغــــاء

يجــوز للهيئــة بقــرار م�ســبب اإلغـــاء الرتخيــــ�ش , اأو اأي مـــن احلقـــوق املمنوحـــة مبوجبـــه 
وفقا لأحكام القانون . 

املــادة ) 8 (

النتهــــاء

ينتهي الرتخي�ش فـي احلالت الآتية : 
1 - انتهاء مدته .

2 - اإذا انحلــــت ال�سخ�سيــــة القانونيــــة للمرخـــــ�ش لـــه , اأو دخــل مرحلـــة الت�سفـيــة , 
اأو الإفـــال�ش , اأو اتخذت �سده اأي اإجــراءات ق�سائيـــة ذات اأثـــر مماثـــل , اأو تنـــازل 

عن امللكية مل�سلحة دائنيه .

املــادة ) 9 (

التجديـــد

1 - يجوز جتديد الرتخي�ش عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات 
والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

الهيئة فـي موعد  تقررها  التي  2 - يكون جتديد الرتخي�ص خا�شعا للأحكام وال�شروط 
التجديد .

املــادة ) 10 (

اللتـــزام

, واأحكام  له بالأحكام وال�شروط املن�شو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص  1 - يلتزم املرخ�ش 
 , الهيئة  ال�سادرة عن  والإر�سادات  والتوجيهات  والأوامر  والقرارات  واللوائح  القانون 

كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�سلة .

2 - يلتزم املرخ�ش له بال�سماح لأي �سخ�ش خمول من الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع 
لتدقيق اأو فح�ش اأو اختبار اأي نظام .

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

املــادة ) 11 (

الإخطـــارات

1 - جميع الإخطارات واملخاطبات التي ت�سدرهــا الهيئــة للمرخـــ�ش لـــه تر�ســل بالربيــد 
على عنوانه امل�سجل ر�سميا اأو ت�سلم باليد ملن يحدده مع التوقيع بال�ستالم , وميكن 
تعديل اآلية ت�سليمها طبقا لأي اآلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية . 

2 - للهيئــة اإر�ســـال الإخطــارات العاجلــة اإلـــى املرخــ�ش له عــن طريق الربيد الإلكرتوين 
على اأن يلي ذلك اإر�سالها مكتوبة , وباملحتوى ذاته . 

3 - يحدد املرخ�ش له اأحد مديريه ل تقل درجته عن درجة كبار املديرين فـي الهيئة , تكون 
مهمـــته الت�ســـال بالهيئـــة , ومتابعــة تنفـيــذ جميـع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ش 

واأي قرارات اأخرى .

اجلـزء الثانـي 

ال�شـروط واملالحـق 

اأول : ال�شــروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة 

1 - 1 - يخول املرخ�ش له تقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة عن طريق 
الأنظمة املرخ�سة , وخدمات الت�سالت العامة الإ�سافـية التي تعتمد 
على خدمات الت�سالت املتنقلة على اأ�سا�ش غري ح�سري فـي منطقة 

الرتخي�ش . 

1 - 2 - يجوز للمرخ�ش له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�سة , 
كلهـــا اأو بع�ســـها , بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن , 
وفـي اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ش له تقدمي تلك اخلدمات 

بنف�سه . 

1 - 3 - يخول املرخ�ش له بيع اأو تاأجري اأجهزة الت�سالت الطرفـية و�سيانتها .
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2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة

2 - 1 - يتعـــني علــــى املرخـــ�ش له اأن ي�ســـعى اإلـــى ا�ستقطــاب التقنيات اجلديدة 
لتطوير اخلدمات املقدمــة و�سمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة .

2 - 2 - يتعـــني علـــى املرخـــ�ش له اأن ي�ســـعى اإلـــى ا�ستقطــاب اأحـــدث البتكارات 
واملنتجات واخلدمات مبا ي�سمن ا�ستفادة املنتفعني منها , ومبا يحقق 
التوافق الت�سغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه البتكارات واملنتجات 

واخلدمات .

2 - 3 - يجب اأن تت�سمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ش له برامج ا�ستثمارية ت�سمل 
التو�سعة , وحتديث ال�سبكات , واأي اإجراءات لزمة لذلك .

3 - التزامات التو�سعة

3 - 1 - يلتـــزم املرخــــ�ش له باأل تقـــل تغطيتـــه اجلغرافـية خلدمـــات الت�سالت 
العامة املتنقلة فـي منطقة الرتخي�ش عن التغطية املوجودة فـي التاريخ 

الفعلي ل�سريان الرتخي�ش .

3 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بتحقيق التزامات تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات 
الت�سالت العامة املن�سو�ش عليها فـي امللحق )اأ( . 

4 - خدمات الطوارئ 

منطقة  فـي  الطوارئ  خدمات  اإلى  النفاذ  بتقدمي  له  املرخ�ش  يلتزم   -  1  -  4
الرتخي�ش جمانا للعموم . 

4 - 2 - يتعني على املرخ�ش له التاأكد من اأن خـدمات الطوارئ - من خالل 
الرقم الذي حتـدده الهيئة لهذا الغـر�ش - متوفـرة جمانا ب�سكل دائم 

وم�ستمـر دون عوائـق .

4 - 3 - للمرخ�ش له ح�سر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا ال�شرط 
لأي جهة طوارئ مكلفة بتقدمي خدمـــات الأمـــن العـــام , اأو الإطفــاء , 
اأو الإ�سعـــاف , اأو خدمـــات خفـــر ال�سواحــل , فــــي احلـــدود التـــي اأقرتهـــا 
اأو وافقت عليها اجلهة املعنية , وفـي غياب مثل هذا الإقرار اأو املوافقة , 

تكون اخلدمة فـي احلدود التي اأقرتها اأو وافقت عليها الهيئة .
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5 - خدمات دليل املعلومات 

مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�ساح عن املعلومات اخلا�سة به , يلتزم 

املرخ�ش له بالآتي : 

5 - 1 - تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم , مقابل تعرفة 

معقولة تقرها الهيئة . 

5 - 2 - ال�سمـــاح لأي م�سغــل مرخ�ش اآخر بالنفاذ اإلى دليل معلوماته بال�سكل 

الهيئة , مبا فـي ذلك  الذي يقـرره , وب�شروط معقولة وعادلة تقرها 

تعوي�ش املرخ�ش له عن النفقات املبا�سرة التي يتحملها نتيجة النفاذ 

اإلى دليل معلوماته , �سريطة اأن يلتزم امل�سغل املرخ�ش الآخر بالآتي : 

لتوجــــيه  اأو  املعلومـــات  دليــل  لتقدمي خدمـــات  املعلومات  ا�ستعمال   - اأ 

متعلقة  معلومات  باأي  عمالءه  يزود  األ  �سريطة   , فقط  املكاملات 

مبنتفع طلب من املرخ�ش له اإبقاء معلوماته �سرية .

ب - منح املرخ�ش له النفاذ اإلى دليل معلوماته بناء على الأ�ســـ�ش ذاتهـــا 

املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )5 - 2( .

 ج - األ يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .

5 - 3 - بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بناء على طلبهم مبعلومات 

تتعلق بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي اأي بلد اآخر , والتي توفر 

للمرخ�ش له خدمات الت�سال معهـــا , وذلك مقابــــل تعرفـــة معقولـــة 

تقرها الهيئة .

6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة 

يلتزم املرخ�ش له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات 

الهاتفـية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه . 
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7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة 

7 - 1 - يلتزم املرخ�ش له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية 
 , ات�سالته  �سبكة  داخل  ات�سالت  وبرامج  ونظم  ومعدات  اأجهزة  من 
ملتطلبات  حتقيقا  �سبكته  على  الدخول  الأمنية  لالأجهزة  تتيح  والتي 
الأمن الوطني , على اأن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفـري الإمكانيات 
عليه  تن�ش  ملا  وفقا  وذلك   , الفني  التقدم  مبراعاة  املطلوبة  الفنية 
القرارات التي ت�سدر من الهيئة فـي حدود اأحكام القوانني املعمول بها , 
وفــــي حالة تاأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء اأي 
تغيري فـي اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة ات�سالت 
املرخ�ش له , فعليه اأن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية 

فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�سرورية . 

7 - 2 - يجوز لوزير التقنية والت�سالت عند حدوث كارثة طبيعية اأو حوادث 
الـــكوارث  هـــذه  مواجهـــة  لغر�ش  ي�ستدعي  اأن  طارئة  عامة  ا�ستثنائية 
والعاملني  له  املرخ�ش  ات�سالت  و�سبكات  خدمات  جميع  احلوادث  اأو 
لديـــه القائمـــني علــى ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات وال�سبكات , وعلى 
املقدمـــة  الطـــوارئ  خطـــة  وحتديـــث  بتطويـــر  يقـــــوم  اأن  له  املرخــــ�ش 

اإلى الهيئة من فرتة اإلى اأخرى , وبناء على طلب الهيئة .

7 - 3 - يلتـــزم املرخــــ�ش له بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التي حتددها الهيئة 
اإذا كانت احلوادث الطارئة اأو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني , واأن ينفذ 

خطة الطوارئ , ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .

8 - اخلدمات الدولية

8  - 1 - يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات الت�سالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت 
واخلدمات التي يزوده بها م�سغل مرخ�ش اآخر يكون خمول بالدخول 
فـي اتفاقات مع م�سغلي ات�سالت دولية , ول يجوز للمرخ�ش له الدخول 
فـي اتفاقات املرا�سل الدولية اإل وفقا ل�شروط واأحكام هذا الرتخي�ش . 
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8 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بتزويد الهيئة باملعلومات الــتي تطلبهـــا مل�ساعدتـــها 
فـي الوفاء بالتزاماتها جتاه اأي هيئة اأو منظمة ات�سالت دولية . 

8 - 3 - يلتـزم املرخ�ش له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع املرخ�ش لهم بتقدمي 
خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ش نقل حركة الت�سالت الدولية .

9 - التزامات املرخ�ش له جتاه املنتفعني
9 - 1 - يلتــزم املرخــ�ش له باإن�ساء نظام فعــال خلدمــة املنتفعــني فـيمـــا يتعلـــق 
با�ستف�ساراتهم عن اخلدمات املرخ�سة , مبا فـي ذلك خدمات دليل املعلومات .
9 - 2 - يلتزم املرخ�ش له باأن مينح فر�سا مت�ساوية لكل املنتفعني فـي منطقة 
ذاتهــــا  املرخـــ�سة  نوع وجودة اخلدمات  على  فـي احل�سول  الرتخي�ش 
وبنف�ش التعرفة , واأن يحد , وبقدر الإمكان , من التباين فـي التقنيات 

املتاحة اأو املنا�سبة اأو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .
9 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ش له باإخطـــار الهيئــة كتابة قبل )12( اثني ع�سر �سهرا 

فـي احلالت الآتية : 
 اأ - اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة . 

ب - اأي تغيري فـي خدمة مرخ�سة قد يجعل اأجهزة اأي م�سرتك تالفة , 
اأو يجعـــل تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال , ويجب اأن يت�سمن 
واإجراءات   , اجلديــــدة  للخدمــــة  املالئـــم  التحول  بيان  الإخطار 
انتقال امل�سرتك اإليها , كما يلتزم باأي متطلبات قد تفر�سها الهيئة 

ل�سمان توفر اخلدمات املرخ�سة .
اأن يكــــون لدى املرخــــ�ش له منــــوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة  يــــجب   - 4 - 9
 , املرخ�شة  باخلدمات  تزويدهم  واأحوال  �شروط  تت�شمن  للمنتفعني 
ويكون للمرخ�ش له تعديلها من وقت لآخر اأو بناء على اأوامر الهيئة , 
ويعترب هذا التعديل �ساري املفعول اإذا مل تعرت�ش الهيئة على منوذج 
التفاقية املعدل خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمه لها 
اأو من التاريخ الالحق املحدد لتنفـيذه , اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على 
النموذج خالل تلك الفرتة , فعليها اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب 
اعرتا�سها , وعليه خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه 

لعرتا�ش الهيئة اأن يعدل التفاقية وفقا لذلك .
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9 - 5 - يلــــتزم املرخــــ�ش له باإبالغ جميع املنتفعني باتفاقية اخلدمة املوحدة 
للمنتفعني وتعديالتها , ويلتزم فـيما بعد بتوفـري اخلدمات املرخ�سة 

وفقا ملا ورد فـي التفاقية . 

9 - 6 - يجــب اأن تكون لدى املرخ�ش له لئحة تت�سمن اإجراءات فعالة لنظر 
العامة  الت�سالت  خدمــات  بتقديــم  يتعلـــق  فـيمـــا  املنتفعـــني  �سكـــاوى 
املتنقلة , وحتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�سر هذه الالئحة اأو الطالع 
عليها , ويلتزم املرخ�ش له بالبت فـي ال�سكاوى املقدمة من املنتفعني 
, وفقا لهذه الالئحة ولوائح وقرارات واأوامر واإر�سادات  حال ت�سلمها 

الهيئة . 

9 - 7 - يــجب احل�سول على موافقة الهيئة عند تعديل الالئحة امل�ســـار اإليها 
فـي البند )9-6( , وي�سبح التعديل �ساريا اإذا مل تعرت�ش الهيئة عليه 
التاريخ  من  اأو  لها  ت�سليمه  تاريخ  من  عمل  يوم  ثالثني   )30( خالل 
الالحق املحدد لتنفـيذه , اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على الالئحة خالل 
تلك الفرتة فعليها اأن تبلغ املرخ�ش له كتابة باأ�سباب اعرتا�سها , وعليه 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه لعرتا�ش الهيئة 

اأن يعدل الالئحة ويقدمها للهيئة .

9 - 8 - يلـــتزم املرخـــ�ش له بـــرد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني اأو غريهم خالل 
الأجل الذي حتدده الهيئة , وذلك فـي حالة اإلغاء اأو انتهاء الرتخي�ش 

اأو التوقف عن توفـري اأي خدمة مرخ�سة . 

10 - متطلبات جودة اخلدمة 

10 - 1 - يلتزم املرخ�ش له بتحقيق متطلبات جودة اخلدمة وفقا للوائح التي 
ت�سدرها الهيئة من وقت لآخر . 

10 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ ب�سجالت للمعلومات تثبت التزامه مبتطلبات 
, كمــــا يلتـــزم  جودة اخلدمة , وذلك على النحو الذي حتدده الهيئــــة 
بالوفاء مبتطلبات الإف�ساح عن اأي معلومات اإ�سافـية تطلبها الهيئة , 

وبن�سر موؤ�سرات اأداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم . 

-19-



اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

11 - خدمات ال�سيانة 

 يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 
يوفر له اخلدمة املرخ�سة , وذلك فـيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ش , واأجهزة 

الت�سالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ش له .
12 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة

12 - 1 - ل يجوز للمرخ�ش له اإنهاء عمل الأنظمة املرخ�سة , اأو اأي جزء منها 
ب�سكل متعمد , كما ل يجوز له اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات املرخ�سة 
دون اإخطار كتابي م�سبق للهيئة , واإخطار م�سبق للمنتفعني املتاأثرين 

باإنهاء اخلدمة اأو تعليقها وفق اإطار زمني حتدده الهيئة .

12 - 2 - ل ينطبق ال�شرط )12 - 1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

 اأ - اإذا كان الإنهاء اأو التعليق راجعا حلالة طارئة , كحالة القوة القاهرة . 

 ب - اإذا كـــان الإنهـــاء اأو التعليق خلدمة مرخ�سة يوفرها املرخ�ش له 
ملنتفع ما ي�سكل نظام ات�سالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�سة .

13 - اأ�سعار التجزئة 

يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�سة 
باأ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات التي 

ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن . 
14 - خدمات النفاذ والربط البيني 

14 - 1 - يجوز للمرخ�ش له احل�سول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا 
للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بتوفـري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ش 
البيني  النفاذ والربط  له م�ستحق يرغب فـي احل�سول على خدمات 

وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 - 3 - يجــــوز للمرخـــ�ش له طلــب النفاذ على اأ�س�ش جتارية للبنية الأ�سا�سية 
التابعة للمرخ�ش لهم الآخرين , التي ل تخ�سع لأحكام لئحة النفاذ 

والربط البيني .
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15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية 
15 - 1 - يلــتزم املرخــــ�ش له باأي لوائـــح اأو معايري فنية اأو قواعد اأو اإر�سادات 
ت�سدرها الهيئة بغر�ش �سمان التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واخلدمات 
م�سغلني  قبل  من  املقدمة  الت�سالت  وخدمات  اأنظمة  مع  املرخ�سة 

مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا , واقت�ساديا .
15 - 2 - يلتـــزم املرخــــ�ش له بالتاأكـــد من اأن جميع مكونات الأنظمة املرخ�سة , 
والأجهزة املربوطة بها , والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة , 
موافـــق عليـــها , ومعتمــدة وفقا لأحكام القانون واللوائح اأو اأي معايري 

فنية حتددها , اأو توافق عليها الهيئة . 
16 - اإ�سدار الفواتري 

مـــع عدم الإخــالل مبا تقرره الهيئة ب�ساأن الفواتري ال�سادرة عن املرخ�ش له , 
يلتزم املرخ�ش له بالآتي : 

 16 - 1 - عدم اإ�سدار اأي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�سة اإل اإذا كان كل مبلغ مدرج 
فـيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .

16 - 2 - اأن تكون لديه لئحة اإجراءات منا�سبة ت�سمن الدقة فـي اإ�سدار الفواتري 
الهيئة على  , ويتعني احل�سول على موافقة   )1 - لل�شرط )16  وفقا 

هذه الالئحة قبل و�سعها مو�سع التطبيق .
16 - 3 - الحتفاظ بال�سجالت الالزمة للتاأكد من اأن اإجراءات اإ�سدار الفواتري 
متوافقة مع اخل�شائ�ص الواردة فـي اللئحة امل�شار اإليها فـي ال�شرط 
 )2( عن  تقل  ل  ملدة  ال�سجالت  بهذه  الحتفاظ  ويتعني   ,  )2  -  16(

�سنتني من تاريخ اإعدادها .
16 - 4 - تزويد الهيئة من وقت لآخر باأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة 
املعايري املطبقة ب�ساأن اإ�سدار الفواتري , واأن ي�سمح لأي �سخ�ش تخوله 
الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع لتدقيق اأو فح�ش اأو اختبار نظام 

اإ�سدار الفواتري اأو اأي جزء منه , وذلك على نفقته .
16 - 5 - تقدمي معلومات مف�سلة ومبوبة فـي الفواتري لأي منتفع بناء على 
طلبه , فـيما يتعلق باأ�سعار اأي خدمات ات�سالت قدمت له , وذلك نظري 

تعرفة معقولة تقرها الهيئة . 
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17 - الرتقيـــم 

17 - 1 - يلتزم املرخ�ش له فـي �ساأن خطة الرتقيم وتخ�سي�ش اأرقام الت�سالت 
عن  �سادرة  توجيهات  اأو  اإر�سادات  اأو  اأوامر  اأو  قرارات  اأو  لوائح  باأي 

الهيئة فـي هذا ال�ساأن . 

17 - 2 - تبذل الهيئة جهودا معقولة لالإخطار م�سبقا عن اأي عملية اإعادة تخ�سي�ش 
اأحقية الهيئة  اأو تغيري مهم فـي خطة الرتقيم واإدارتها مع  لالأرقام 
فـي تقا�سي ر�سوم مقابل اإدارتها خطة الرتقيم وفقا لأحكام القانون . 

ب�ساأن  الآخرين  املرخ�سني  امل�سغلني  بالتعاون مع  له  املرخ�ش  يلتـــزم   -  3  -  17
تو�سيف وتطوير نظام قابلية الأرقام للنقل والتحويل , وذلك لتمكني 
املنتفعني من النتقال مـن م�سغل مرخ�ش اإلى اآخر دون احلاجة لتغيري 

اأرقامهم . 

18 - الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ش الرتددات

18 - 1 - تخـــ�س�ش الهيئـــة للمرخـــ�ش له من وقت لآخر , الرتددات الراديوية 
اأو حزم الرتددات ال�سرورية , فـي اإطار ترخيـــ�ش راديـــوي , وفقا ملا تن�ش 
توفر  على  وبناء   , الرتددي  الطيف  لتوزيع  الوطنيــة  اخلطــة  عليــه 
الرتددات املطلوبة , وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ش له من ممار�سة 
حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ش , �سريطة اأن يلتزم بالآتي : 

املكونة ملحطاته  الراديويـــة  اأجهــــزة الت�ســــالت  اأن  مــــن  التحقـــق  اأ - 
الراديوية م�سممة ومبنية وم�ستخدمة وم�سونة بحيث ل تت�سبب 
جميع  مع  متوافقة  واأنها   , ا�ستعمالها  عند  �سار  تداخل  اأي  فـي 

اللوائح ذات ال�سلة ال�سادرة من الهيئة .

ب - عدم ال�سماح لأي �سخ�ش باأن ي�ستخدم اأيا من الأجهزة الراديوية 
املكونة ملحطاته الراديوية , اإل اإذا كان هذا ال�سخ�ش حتت اإ�سراف 

املرخ�ش له اأو خمول بذلك .
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 ج - التاأكد من اأن كل الأ�سخا�ش الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية 
ب�شروط هذا  تامة  الراديوية على وعي ومعرفة  املكونة ملحطاته 

الرتخي�ش , وملتزمون بها .

اأي  فـي  الو�سول  الهيئة بحرية  �سخ�ش خمول من  ال�سمـــاح لأي   - د 
وقت اإلى حمطاته الراديوية بغر�ش التفتي�ش اأو الفح�ش , وذلك 
مـــن اأجـــل التحـــقق مـــن الـــتزام املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص , 

اأو فح�ش م�سادر التداخل الراديوي .

هـ - عدم ا�ستعمال حمطاته الراديوية اأو غلقها متاما ووقفها عن العمل 
وفقا  بذلك  ر�سميا  الهيئة  علـــى طلب ممن تخوله  بــــناء   , فــــورا 
لأحكام القانون وللمدة التي يحددها فـي طلبه , وذلك فـي حالة 
اإخلل املرخ�ص له باأي �شرط من �شروط الرتخي�ش الراديوي , 

اأو خمالفة اأحكام القانون . 

و - عدم ت�سغيل اأو ا�ستخدام املحطات الراديوية اأو اأجهزة الت�سالت 
الراديوية فـي اأي غر�ش خالفا لالأغرا�ش املحددة فـي الرتخي�ش 

الراديوي .

ز - التقيد بجميع التفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة 
املتجاوزة  التغطية  على  ال�سيطرة  اأجل  من  املجاورة  الدول  مع 
وفقا  الرتددات  ا�ستخدام  وجوب  مع   , ال�سار  والتداخل  للحدود 
الدولــي  الحتــاد  عـــن  ال�ســـادرة  والتو�سيــــات  والقـــرارات  للوائـــح 
املناطق  فـي  له  املخ�س�سة  الرتددات  ا�ستخدام  عند  لالت�سالت 

احلدودية وال�ساحلية .

18 - 2 - يجــــوز للهيئـــة بقـــرار م�سبب , وبناء على مقت�سيات امل�سلحة العامة , 
اأن تــــعدل الرتخيـــ�ش الراديـــوي اأو تلغيــه بناء على طلب املرخ�ش له , 

اأو ب�شبب اإخلل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .
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18 - 3 - تبقى ملكية جميع الرتددات التي تخ�س�سها الهيئة للمرخـــ�ش لـــه مبا 
فـي ذلك التخ�سي�سات الواردة بامللحق )ج( ملكية عامة , ول تنتقل ملكيتها 
التخ�سي�سات  هذه  وتكفل   , له  تخ�سي�سها  عند  فرد  اأو   , جهة  لأي 
للمرخ�ش له احلق فـي ا�ستخدام هذه الرتددات فقط فـي اأثناء فرتة 

الرتاخي�ش املرتبطة بها . 

19 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال الت�سغيل والتدريب 

19 - 1 - يلتزم املرخ�ش له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العمانيني ل�سغل 
 , امل�ستويات  كل  وفـي   , والإداري  الفني  التنظيمي  هيكله  فـي  املتاحة  املهن 
كما يلتزم بتحقيق ن�سب التعمني املن�سو�ش عليها فـي امللحق )ب( , ويجوز 
بقرار من الرئي�ش التنفـيذي للهيئة زيادة تلك الن�سب وفقا لتوجه احلكومة 
, توقع  , وفـي حالة عدم التزام املرخ�ش له بن�سب التعمني  ال�ساأن  فـي هذا 
 , املخت�سة  اجلهة  مبعرفة  املقررة  الغرامة  تقل عن  الهيئة غرامة ل  عليه 
وذلك دون الإخلل بالإجراءات املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )31( من هذا 

الرتخي�ش . 

19 - 2 - يجوز للمرخ�ش له ت�سغيل خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�سغيل و�سيانة , 
اأنظمــــة الت�ســـالت وتقديـــم اخلدمــــات املرخ�ســة , وذلك وفقا  وا�ستغـــالل 
بال�سرية  الهيئة  تزويد  �سريطـة   , ال�سلة  ذات  والقرارات  واللوائح  للقوانني 
الذاتيـة لكل منهم للموافقة عليها قبل ت�سغيل اأي منهم , وعلى املرخ�ش له 
خف�ش عدد هوؤلء اخلرباء وتاأهيل الكوادر العمانية فـي تلك املجالت وفقا 

لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

20 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة

اأق�سى  اإلى  يلتزم املرخ�ش له بتعزيز م�سرتياته من ال�سلع واخلدمات املحلية 
العمانية  وال�سركات   , العمانيني  وقدرات  اإمكانيات  والعمل على حت�سني   , حد 
بغر�ش حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية 

التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن .
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21 - التزامات املرخ�ش له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية 
21 - 1 - يلتزم املرخ�ش له باأن يبذل كل جهد ممكن ل�سمان خ�سو�سية و�سرية 
يكت�سبها خالل عمله  اأو  التي يح�سل عليها  العمل  واأ�سرار  املعلومات 
و�سع  طريق  عن  وذلك   , املرخ�سة  باخلدمات  يزوده  �سخ�ش  اأي  من 
الإجــــراءات املنا�سبــــة وتطبيقهـــا للحفـــاظ على �سرية تلك املعلومات 

اخلا�سعة حلماية القانون .
21 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�سة 
, وفاء مبتطلبات  الهيئة  تقبله  الذي  بالقدر  ال�سرية  باملحافظة على 

ال�شرط )21 - 1( .
21 - 3 - يلتزم املرخ�ش له باأل ي�ستعمل اأو ي�سمح با�ستعمال اأي جهاز من مكونات 
الأنظمـــة املرخـــ�سة القــــادرة علــــى الت�سجــــيل اأو املراقبـــة ال�سامتـــة اأو 
 التن�ســـت علــــى مكاملات هاتفـيــــة جاريــــة اأو بيانــــات منقـــولة بوا�سطـــة 
ال�سبكة , اإل اإذا كان ذلك فـي احلالت التي يبينها القانون , وبالإجراءات 
املن�ســـو�ش عليـــها فـــيه , وبعد احل�سول على موافقة اجلهات الأمنية 

اأو ال�سلطة الق�سائية . 
22 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة

22 - 1 - يحظر على املرخ�ش له اأن يدعم ب�سكل غري عادل , متبادل اأو من جانب 
واحد , اأعماله اأو اأعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات املرخ�ش 
اأو اأي خدمات يتم  له تقدميها وفقا لل�شرط )1( من اجلزء الثاين , 

توفـريها وفقا لأي ترخي�ش �سادر من الهيئة . 
22 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املادية 

بني الأعمال املن�سو�ش عليها فـي ال�شرط )22 - 1( . 
22 - 3 - تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ش له لل�شرط ) 22 - 1( الإجراءات 
التي تراها لزمة , مع مراعاة ما اإذا كان املرخ�ش له قام بالدعم بغر�ش 
الوفاء باأي التزام مفرو�ش عليه مبقت�سى هذا الرتخي�ش من عدمه . 
22 - 4 - يلتزم املرخ�ش له بجميع اللوائح ال�سارية فـي �ساأن املمار�سات املنافـية 
للمناف�سة , والهيمنة على ال�سوق واإ�ساءة ا�ستخدام املركز املهيمن , وكل 

القرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات ال�سادرة من الهيئة . 
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23 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية 

23 - 1 - يلتـــزم املرخــــ�ش له خالل )5( خم�سة اأ�سهر من نهاية ال�سنة املاليــة , 
اأن ي�سلم الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة , 
ويتعيـــن اأن تكون م�سحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني 
اإليها ,  اأن هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ش له فـي ال�سنة امل�سار 
واأنها قد اأعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها , واملقبولة فـي ال�سلطنة .

23 - 2 - يلتزم املرخ�ش له بالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل ال�ستثمارات 
بها  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات 
الإتاوة  ح�ساب  لغر�ش  الهيئة  لطلب  ووفقا   , ال�سلطنة  فـي  واملقبولة 
ور�سوم الرتخي�ش وغريها من املدفوعات التي ين�ش عليها القانون .

23 - 3 - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ش له اأن يزودها مبعلومات حما�سبية 
ب�شكل  , وفر�شها  الرتخي�ص  �شروط  اأجل مراقبة تطبيق  اأخرى من 
مدة  خالل  املعلومات  بتلك  الهيئة  تزويد  له  املرخ�ش  وعلى   , فعال 

معقولة حتددها له .

23 - 4 - اإذا ف�سل املرخ�ش له فـي الوفاء باللتزامات املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط 
)23 - 2( اأو اإذا كان النظام املحا�سبي الذي و�سعه املرخ�ش له قد ف�سل 
فـي حتقيق اأهدافه املن�شو�ص عليها فـي هذا ال�شرط , جاز للهيئة اأن 
اأن يوفر بع�ش اخلدمات املرخ�سة من خالل  تطلب من املرخ�ش له 
ق�سم اأو اأق�سام منف�سلة , اأو فرع اأو فروع منف�سلة , اأو تابع اأو تابعني 

منف�سلني .

23 - 5 - يلتزم املرخ�ش له عند ح�سوله على اأكرث من ترخي�ص , بتطبيق ال�شرط 
)23 - 1( على كل ترخي�ش ب�سكل منف�سل وبنف�ش املتطلبات .

24 - اللتزام بتوفـري املعلومات 

24 - 1 - يلتــــزم املرخـــ�ش له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة الحتفاظ 
بها وفقا للطريقة التي حتددها , واأن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده , 
وللهيئة اأن تطلب هذه املعلومات فـي �سكل تقارير واإح�سائيات دورية , 

واأي �سكل اآخر .
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24 - 2 - يتيح املرخ�ش له لأي �سخ�ش تخوله الهيئة الو�سول فـي اأي وقت اإلى كل 
اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة بتنفـيذ �شروط 

الرتخي�ش .

24 - 3 - يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ش له وفقا لل�شرط )31( من هذا 
ال�سكل  اأو قدمها بخالف   , املعلومات  بتقدمي  يلتزم  اإذا مل  الرتخي�ش 

الذي حددته الهيئة , اأو فـي غري املوعد املحدد .

25 - اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية

25 - 1 - يجب اأن يكون اإ�سناد املرخ�ش له لأعمال الأن�سطة الت�سغيلية لالأنظمة 
الهيئة  موافقة  بعد  ال�سلطنة  فـي  م�سجلة  غري  �سركات  اإلى  املرخ�سة 
التنفـيــــذي للهيئــــة  الرئيـــ�ش  التي ي�سدر بها قــرار مـــن  وفقا لالأ�س�ش 

فـي هذا ال�ساأن .

25 - 2 - يجـــوز للهيئــة فـي اأي وقت اأن تطلب اأي معلومات تتعلق باإ�سناد تلك 
الأعمال اإلى �سركات خارجية .

26 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم 

26 - 1 - يجب احل�سول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ش لأ�سهمه 
ذلك  ميلكها  التي  الرتاكمي  الأ�سهم  عدد  يجعل  له  املرخ�ش  لدى 
اأ�سهم  من  باملائة  خم�سة   )%5( ن�سبة  يتجاوز  اأو  اإلى  ي�سل  ال�سخ�ش 

املرخ�ش له .

26 - 2 - يجب اأن يقدم طلب املوافقة امل�شار اإليه فـي ال�شرط )26 -1( قبل )30( 
ثالثني يوم عمل من �سريان هذا التغيري اأو اكت�ساب الأ�سهم . 

26 - 3 - يلتزم املرخ�ش له باإبالغ الهيئة �سنويا خالل )30( ثالثني يوم عمل 
من كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ش با�سم اأي �سخ�ش 
اأ�سـهم  من  باملائة  خم�سني   )%50( من  اأكرث  ميلك  معنوي  اأو  طبيعي 
اأو غري املبا�سرة , وجمموع الأ�سهم التي ميلكها  املرخ�ش له املبا�سرة 

فـي تاريخ الإبالغ .

26 - 4 - يجـــوز للهيئــة اأن تطلب من املرخ�ش له اأي معلومات ذات عالقة باأي 
اندماج اأو ا�ستحواذ خا�سة به . 
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 27 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية

27 - 1 - يلتـــزم املرخـــ�ص له ب�ســداد مبلغ وقدره )75000000( خم�سة و�سبعون 
مليون ريال عماين اإلى الهيئة كر�سوم الرتخي�ص واحلقوق املرتبطة 
به ال�ستخدام الطيف الرتددي املخ�س�ص وامل�سار اإليه فـي امللحق )ج( 

عن فرتة الرتخي�ص .

27 - 2 - يلتـــزم املرخـــ�ص له ب�ســـداد الر�ســوم ال�سنويــة التــــي حتددهــــا الهيئـــة 
املتوقعة لكل  الت�سغيل والنفقات  القدر الالزم لتكاليف  مبا ال يجاوز 
وطبقا  القادمة  لل�سنة  التقديرية  مليزانيتها  وفقا  للهيئة  مالية  �سنة 
الأحكام القانون , وت�سدد ح�سة ال�سنة االأولى للهيئة خالل )30( ثالثني 
يوما من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص , وفـيما يلي ت�سدد �سنويا 

مقدما فـي ميعاد ال يتجاوز اأول يناير من كل عام .

27 - 3 - يتحمل املرخ�ص له فـي حالة التاأخر عن دفع الر�سوم امل�سار اإليها فـي 
على  ال�سنوية  الفائدة  ن�سبة مبقدار   , ميعادها  فـي   )2-  27( ال�شرط 
قبل  من  الآخر  وقت  من  ن�سرها  يتم  التي  التجارية  البنوك  قرو�ص 

البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري .

27 - 4 - حتت�ســـب ر�ســـوم الرتاخيـــ�ص الراديويــة , �ساملــة ر�ســم تقديــم الطلب 
والت�سجيل والر�سم ال�سنوي , وفقا لالئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام 
الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها ال�سادرة من الهيئة .

28 - حقوق االرتفاق 

والعقارات  االأرا�سي  فـي  املرخ�ص  االت�ساالت  نظام  تركيب  له  للمرخ�ص  يجوز 
وذلك   , املرخ�سة  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  ال�سرورية  باالأعمال  يتعلق  فـيما 

وفقا الأحكام القانون واأي قوانني اأخرى ذات �سلة . 
29 - حتويل الرتخي�ص

29 - 1 - ال يجوز للمرخــــ�ص له حتويـــل هـــذا الرتخيــــ�ص اإلى اأي �سخــ�ص اآخر 
اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة . 

29 - 2 - يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص اإليه اأن يقدم الوثائق التي 
تراها الهيئة منا�سبة ك�شرط الكت�شاب احلقوق التي يرتبها هذا الرتخي�ص .
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30 - النزاعــــات 

لهم  واملرخ�ص  له  املرخ�ص  بني  تن�ساأ  التي  النزاعات  فـي  النظر  الهيئة  تتولى 

االآخرين اأو املنتفعني والف�سل فـيها وفقا الأحكام القانون واللوائح ال�سادرة من 

الهيئة . 

31 - الغرامــــات 

اإخالله بااللتزامات املفرو�سة  31 - 1 - تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند 

الهيئة  , ومينح مهلة معقولة تقدرها  الرتخي�ص  عليه مبوجب هذا 

مبا ال يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ليقدم خطة عمل الإ�سالح 

التي  احلاالت  فـي  وذلك   , لتنفـيذها  الالزمة  املدة  تت�سمن  االإخالل 

, واإخطار  اإقرار اخلطة  , وللهيئة  اإ�سالح االإخالل ممكنا  يكون فـيها 

املرخ�ص له لتنفـيذها . 

31 - 2 - باالإ�سافـــة اإلــى اأي جزاءات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص , اأو اأي 

جزاءات من�سو�ص عليهـــا فـي القانـــون , والقوانـــني االأخــرى اأو اللوائح 

اأو القرارات ال�سادرة تنفـيذا لها , تفر�ص الهيئة على املرخ�ص له الغرامة 

لل�شرط طبقا  يدفعها  التي  احل�شة  من  مئوية  بن�سبة  تقدرها   التي 

 )27 - 2( من هذا الرتخي�ص , وذلك فـي اأي من احلاالت االآتية : 

اأ - اإذا مل يقدم املرخ�ص له خطة اإ�سالح خالل املدة املحددة من 

الهيئة , اأو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .

ب - اإذا ف�ســــل املرخـــ�ص لـــه فـي تنفـيذ خطة االإ�سالح خالل املدة 

املحددة له من الهيئة .

ج - اإذا مل يلتزم املرخ�ص له باأي من اأحكام و�شروط هذا الرتخي�ص . 
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ثانيـــا : املالحـــق 

امللحـــق ) اأ (

تو�سعة نظام الت�سالت وخدمات الت�سالت العامة

يلتزم املرخ�ش له ببناء )125( مائة وخم�ش وع�سرين حمطة قاعدية بتقنية اجليل الثالث 

التي  املواقع  فـي  الرتخي�ش  هذا  �سريان  تاريخ  من  �سنوات  ثالث   )3( خالل  الأقل  على 

حتددها الهيئة بالتن�سيق مع املرخ�ش له .
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 امللحـــق ) ب (

التعمـــني

1 - يلتزم املرخ�ش له بتحقيق احلد الأدنى لن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق . 

2 - فـي حالة عدم حتقيق اأي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى , توقع الغرامة التي تقدرها 

الهيئة وفقا لل�شرط ) 19 - 1( .

ن�سبة التعمنيم�ستويـــات الوظائـــف

50%موظف تنفـيذي

50%مدير

70%رئي�ش دائرة 

87%رئي�ش ق�سم 

91%مهنــــي

94%موظف م�ساندة

90%اإجمايل موظفـي ال�سركة 
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امللحـــق ) ج (

الطيف الرتددي املخ�س�ص

الرقم
النطاق الرتددي

)ميجاهريتز(
حدود احليز الرتددي املخ�س�ص

)ميجاهريتز(

عر�ص احليز 
الرتددي 
املخ�س�ص

)ميجاهريتز(

1800 862 - 852 / 821 -  81110 * 2

2900959.9 - 947.7 / 914.9 - 902.712.2 * 2

318001845.1 - 1825.1 / 1750.1 - 1730.120 * 2

421002125 - 2110 / 1935 - 192015 * 2

526002640 - 2620 / 2520 - 250020 * 2
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وزارة العـــدل
قـرار لـجنة قبول املحامني

رقم 2020/1/57
باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

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

ال�ســــروط والإجـــراءات الالزمــــــة لت�أ�سيـــــــ�س  ب�ســــ�أن  الــــوزاري رقـــــم 99/70  القــــرار  واإلــى 

ال�سركــ�ت املدنيــة للمح�مــ�ة ،

واإلى قــرار جلنـة قبــول املحاميـن رقــــم 2019/5/7 بتاأ�سي�س �سركة / البو�سعيدي ، الرحيلي 

واحلارثي حم�مون وم�ست�س�رون فـي الق�نون ) �سركـــة مدنيــة للمح�م�ة ( ،

واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2020/1 بتاريخ 2020/1/27م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جتـرى التعديــالت املرفقـة علــى عقد تاأ�سي�س �سركــة / البو�سعيدي ، الرحيلي واحلارثي 

حم�مون وم�ست�س�رون فـي الق�نون ) �سركـــة مدنيــة للمح�م�ة ( .

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي :  2 / 6 / 1441هـ 

املوافـــــق :  27/ 1 / 2020م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                      وكيـــــــــل وزارة العــــــــدل 
                                                                                   رئيــــــــ�س جلنــــــــــة قبــــــــــول املحاميــــــــــن
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

تعديل عقد ت�أ�سي�س

�سركة البو�سعيدي ، الرحيلي واحل�رثي حم�مون وم�ست�س�رون فـي الق�نون

اإنه فـــي يوم الأربعــاء املوافــــق 2019/12/18م ، اجتمـــع ال�سركـــاء املذكـــورون اأدنــاه ، واتفقــوا 
على تعديــل عقــد تاأ�سيـــ�س �سركــة البو�سعيدي ، الرحيلي واحلارثي حمامون وم�ست�سارون 

فـي القانون )�سركة مدنية للمحاماة( كالآتي :

اأوال : تعدل املادة )1( من عقد التاأ�سي�س لت�سبح كالآتي :
يكــون ا�ســم ال�سركــة / احلارثــي والبو�سعيــدي ، حمامون وم�ست�سارون فـي القانون 

)�سركة مدنية للمحاماة( . 
ث�ني� : تعدل املــادة )3( من عقد التاأ�سي�س لت�سبح كالآتي : 

             تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :
 

ث�لث� : تعدل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س لت�سبح كالآتي : 
            راأ�س مال ال�سركة )9.000( ت�سعة اآلف ريال عماين ، مق�سم اإلى )9.000( ت�سعة اآلف ح�سة ، 

بقيمة ا�سمية قدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة كالآتي : 

رابع� : تبقى بقية بنود عقد التاأ�سي�س كما هي دون تغيري .

توقيع ال�سرك�ء

1 - حممود بن حماد بن حميد البو�سعيدي                                     التوقيع
2 - عبدالعزيز بن �سعيد بن علي احلارثي                                     التوقيع
3 - �سلطان بـن حمد بــن �سليمـــان الرحيلــي                                     التوقيع

حمل االإق�مة / العنواناجلن�سيةاال�ســمم

م�سقط - اخلو�سعماينحممود بن حماد بن حميد البو�سعيدي1

م�سقط - الأن�سبعماينعبدالعزيز بن �سعيد بن علي احلارثي2

عـدد الـح�سـ�ساال�ســمم

4.500حممود بن حماد بن حميد البو�سعيدي1

4.500عبدالعزيز بن �سعيد بن علي احلارثي2
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(1331) 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

106274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG äÉeóî∏d …OÉ¡dG §«ëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 45 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒgõdG ≥«°ùæJ , Qƒ£©dG IQÉŒ

 Oƒ©dG ÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1424 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   1 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«YGQõdG äÉeóÿGh IQÉéà∏d »µdÉŸG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 353 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128464 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. ájOó©dG ºµëàdG äÉMƒd ¬«a ÉÃ AÉHô¡µdG í«JÉØe äÉMƒd ™æ°U

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 611: Ü.Q 796 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   2 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131719 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IóFGôdG äÉeóî∏d ¢ù∏WC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. …ô£«ÑdG ΩGóîà°SÓd á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG ™æ°U

 Ω.Ω.¢T ájô£«ÑdG äÉYÉæ°ü∏d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   3 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

∫hÉ©ŸG AÉ«°V : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 326 : Ü.Q 551 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 RÉ¡L ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ,  ƒjOGôdG)  á``«dõæŸG  Iõ``¡LCÓd á°ü°üîàŸG  ô``LÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
. ( ïdG á«ªbôdG ƒjó«ØdG ¢UGôbCG π«¨°ûJ

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   4 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 …ÈdG π≤ædG πFÉ°Sh ÒLCÉJ ,  á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG  ,  ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

. ≥FÉ°S ¿hóH ÜÉcô∏d

äGQÉªãà°SÓd äGôeÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 661 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133861 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«dÉªµdGh äÉMƒ∏dGh ∞ëàdGh äGQÉcòà∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a ™«ÑdG
 

IQÉéà∏d ÖgòdG …OGh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 2447 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   5 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 
 IQÉéà∏d á«©«Ñ£dG ±É£b : º``````````````````````````````````°SÉH

 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

133986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. äƒjõdGh Qƒ£©dG ™æ°U
 

 »°SÉŸG ±Ó¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   6 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 »°SÉŸG ±Ó¨dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ‹É¡µdG ¿Ó«Z : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   7 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
iô``NC’G á```«FÉŸG AÉ````«MC’Gh á```«µª°ùdG äÉ``éàæŸGh ∑É```ª°SC’G ß`ØM

. Ö«∏©àdG ≥jôW øY

( ádÓ°üH Iô◊G á≤£æŸG) áeÉ©dG IQÉéà∏d »HÓg øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉjÉÑ©dGh ±ÉaõdG ÚJÉ°ùa π«°üØJ

 áãjó◊G §≤°ùe AÉæM IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 504 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   8 2/26/20   2:23 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

IQÉéà∏d ÚdƒJ ÚJÉ°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2390 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤eh ºYÉ£e

Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th ó«©°S »∏Y øH : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 618 : Ü.Q 58 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   9 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134243 : 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

 
∫ÉªYCÓd QGódG ËÉ°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH

 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 415 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2020/1/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. Qƒ£Y

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   10 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ∞JÉ¡dGh AÉHô¡µdGh √É«ŸG äÉ£fih äÉµÑ°T AÉ°ûfEG ä’hÉ≤e

( ¿ÉªY ´ôa) …G ¢SG Qƒæµ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ìÓ°UEGh ™«H

á«bGôdG »bhôëŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 263 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   11 2/26/20   1:26 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæØdG ≥`≤°ûdG

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 »`aÉ°VE’G ÖjQóàdGh , ÖjQóàdÉH ≥∏©àJ äGQÉ°ûà°SG , äÉfÓYE’G ΩÓaCG ±ÓîH ΩÓaC’G êGôNEG
 äÉeóîH  ≥∏©àJ  äGQÉ°ûà°SG  ,  »`aÉ°VE’G  ÖjQóàdGh  ÖjQóàdÉH  ≥∏©àJ  äGQÉ°ûà°SG  ,  º«∏©àdGh
 »`ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  õcGôe  ÈY ôaƒJ  á«aÉ≤ãdGh  á«ª∏©dGh  ,  á«°VÉjôdG  äÉ«dÉ©ØdG  äGRƒéM
 Ö``jQóàdGh  ,  º``«∏©àdG  ∫É›  »`a  äGQÉ``°ûà°SG  ,  á``«ª«∏©J  äGQÉ°ûà°SG  ,  áæNÉ°ùdG  •ƒ£ÿGh
 , áæNÉ°ùdG •ƒ£ÿGh »`ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G õcGôe ÈY ôaƒJ ¬«aÎdGh , »`aÉ°VE’G ÖjQóàdGh
 •ƒ£ÿGh »`ØJÉ¡dG  ∫É°üJ’G  õcGôe ÈY ôØaƒJ ¬«aÎdGh º«∏©àdG  ∫É› »`a  äGQÉ°ûà°SG
 ÖjQóàdG  ,  OÉ°TQE’G  ,  á«ª«∏©àdG  äÉfÉëàe’G ,  (º«∏©àdGh  á«HÎ∏d) äÉ«ÁOÉcC’G  ,  áæNÉ°ùdG
 hCG á«ª«∏©J íFÉ°ü`f) »æ¡ŸG ¬«LƒàdG , ¢SQGóŸG »`a º``«∏©àdG , á``ªLÎdG , (¢VôY) »``∏ª©dG
 ,  á«æØdG  ¢VQÉ©ŸG  É¡eó≤J »àdG  á«¡«aÎdG hCG  á«ª«∏©àdG  hCG  á«aÉ≤ãdG  äÉeóÿG ,  (á«ÑjQóJ
 á«¡«aôJ á£°ûfCG  ,  á«fÓYE’G ΩÓaC’G ±ÓîH ,  ΩÓaC’G êÉàfEG  ,  ÊhÎµdE’G »ÑàµŸG  ô°ûædG
 π°üàj  Éª«a  ôaƒJ  á«¡«aôJh  á«ª«∏©J  á£°ûfCG  ,  á«°VÉjQh  á«¡«aôJ  á£°ûfCG  ,  á«aÉ≤Kh
 á«aÉ≤Kh á«°VÉjQ á£°ûfCG , á«°VÉjQ á£°ûfCG , á«aÉ≤K á£°ûfCG , ä’ƒ÷Gh ájôëÑdG äÓMôdÉH
 IQGOEG , ´GóHE’Gh É«LƒdƒæµàdG ∫É› »`a á«ÑjQóJ äGQhO IQGOEG , á«ÑjQóJ á«°SGQO äÉ≤∏M IQGOEG
 IQGOEG  ,  á«ª«∏©J  äGQhO  IQGOEG  ,  Ú¨dÉÑdGh  ¿ÉÑ°û∏d  á«ÑjQóJh  á«ª«∏©Jh  ,  á«°ùjQóJ  äGQhO
 ,  á«M á«°VÉjQ äÉ«dÉ©ah ,  á«aÉ≤K äÉ«dÉ©ah ,  á«¡«aôJ äÉ«dÉ©a IQGOEG  ,  á«¡«aôJ äÉ«dÉ©a
 á«aÉ≤K äÉ«dÉ©a IQGOEG á«ª«∏©J äÉ«dÉ©a IQGOEG , á«aÉ≤Kh á«¡«aôJ á£°ûfCGh , á«ª«∏©J äÉ«dÉ©ah
 ,  (ÖjQóJ)  πªY  äÉ°TQh  IQGOEG  ,  á«ª«∏©J  äGô“Dƒe  IQGOEG  ,  âfÎfE’G  ÈY  äÉ≤HÉ°ùe  IQGOEG
 êÉàfEG  ,  á«°ùjQóJh á«ª«∏©J OGƒe ÒLCÉJh êÉàfEG  ,  »æ¡ŸG ÖjQóàdG IOÉYEG  ,  (ÖjQóàdG) OÉ°TQEG
 ìQÉ°ùª∏d IAÉ°VE’G Iõ¡LCG ÒLCÉJ , ácôëàeh áàHÉK Qƒ°Uh , ƒjó«ah äƒ°U äÓ«é°ùJ Ëó≤Jh
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 π«é°ùJ Iõ¡LCG ÒLCÉJ , á«°VÉjôdG ÖYÓŸG ÒLCÉJ , Ö©∏dG ÒLCÉJ , ¿ƒjõØ∏àdG äÉgƒjOƒà°SG hCG
 ÒLCÉJ  ,  »æa  πªY  ÒLCÉJ  ,  ƒjó«a  äÓ«é°ùJh  äƒ°U  äÓ«é°ùJ  ÒLCÉJ  ,  ƒjó«ah  äƒ°U
 Iõ¡LCGh OGƒe ÒLCÉJ , áYƒÑ£e OGƒe ÒLCÉJ , äGOÉà°S’G ≥aGôe ÒLCÉJ , ƒjó«ØdG äGÒeÉc
 OGƒe ô°ûfh ôjô– , ájÉYódG ¢VGôZC’ â°ù«d , GQƒ°U …ƒ– áYƒÑ£e OGƒe ôjô– , á«ª«∏©J
  á«≤«°Sƒe äÓØM º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– , á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG ÒZ , áYƒÑ£e ¢Uƒ°üfh
 ¢VhôYh , á«°SGQO äÉ≤∏M º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– , á«°SGQO äÉ≤∏M º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†–
 IQGOEGh , Ò°†– , äGAÉ≤d º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– , äÉ¨∏dG ≈∏Y ÖjQóà∏d äGhófh á«Áó≤J
 , äGhóf º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– , äGô“Dƒe º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– , äÉ«≤à∏e º«¶æJh
  âfÎfE’G ÈY äÉ≤HÉ°ùeh ÜÉ©dCG Ò°†– , (ÖjQóJ) πªY äÉ°TQh º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†–
 äÉ«dÉ©a  Ò°†– ,  á«¡«aôJ  ¢VGôZC’ á«dÉØàMG  äÉ«°ùeCGh  õFGƒL ™jRƒJ  äÓØM Ò°†–
 Ò°†– , á«M á«¡«aôJ äÉ«dÉ©ah á«°VÉjQh á«aÉ≤K äÉ«dÉ©ah , á«≤«°Sƒe äÉ«dÉ©ah , ΩÓaCG
 äÉ≤HÉ°ùe Ò°†– , á«°VÉjQh á«aÉ≤K äÉ«dÉ©ah , á«M á«≤«°Sƒe äÉ«dÉ©ah , ΩÓaCG äÉ«dÉ©a
 á«aÉ≤K ¢VGôZC’ äGô“Dƒeh á«°SGQO äÉ≤∏Mh , äGAÉ≤dh , ¢VQÉ©e Ò°†– , âfÎfE’G ÈY
 ∫É› »`a äÉYÉªàLG IQGOEGh Ò°†– , (ÖjQóJ) πªY äÉ°TQhh äGhóf Ò°†– , á«¡«aôJh
 ,  á«aÉ≤Kh  á«°VÉjQh  ,  á«¡«aôJ  á£°ûfCG  IQGOEGh  Ò°†–  ,  ÜÉ©dCG  IQGOEGh  Ò°†–  ,  º«∏©àdG
 äÉ≤∏M IQGOEGh  Ò°†– ,  äGhófh  ,  äGô“Dƒeh ,  äGAÉ≤dh  ,  á«°SGQO  äÉ≤∏M IQGOEGh  Ò°†–
 , á«°SGQO äÉ≤∏M IQGOEGh Ò°†– , »`aÉ°VEG ÖjQóJh á«ÑjQóJ äGQhOh , äGô“Dƒeh , á«°SGQO
 äÉ°TQhh , á«°SGQO äÉ≤∏M IQGOEGh Ò°†– , á«ª«∏©J hCG á«aÉ≤K ¢VGôZC’ ¢VQÉ©eh äGô“Dƒeh
 , á«aÉ≤K ¢VGôZC’ ¢VQÉ©eh ó©H øY º∏©à∏d äGQhOh , äÉ«≤à∏eh , äGAÉ≤dh , (º«∏©J) πªY
  á«°Uƒ°üN ¢ShQO , IQGOEGh Ò°†– , (ÖjQóJ) πªY äÉ°TQhh á«°SGQO äÉ≤∏M IQGOEGh Ò°†–
 ,  Ú¨dÉÑ∏d  ájQÉ¡f  ¢SQGóe  »`a  äGQhO  IQGOEGh  Ò°†–  ,  á«ÑjQóJ  äGQhO  IQGOEGh  Ò°†–
 IQGOEGh  Ò°†–  ,  á``«aÉ≤Kh  á``«°VÉjQ  äÉ```«dÉ©a  IQGOEGh  Ò``°†–  ,  ±ƒ``Ø°U  IQGOEGh  Ò°†–
 ,  äÉ«≤à∏e  IQGOEGh  Ò°†–  ,  (¬«aôJ  hCG  º«∏©J)  äÉ≤HÉ°ùe  IQGOEGh  Ò°†–  ,  äGô°VÉfi
 IQGOEGh Ò°†– , á«ÑjQóJ πªY äÉ°TQhh äGhófh , á«°SGQO äÉ≤∏Mh , äGAÉ≤dh , äGô“Dƒeh
 , á«ÑjQóJ äGQhOh , á«°SGQO äÉ≤∏Mh , äGhófh , á«≤«°Sƒe äÓØMh , äGAÉ≤dh , äGô“Dƒe
 πªY äÉ°TQhh á«°SGQO äÉ≤∏Mh , äGAÉ≤dh , äGô“Dƒe IQGOEGh Ò°†– , äGô°VÉfih ±ƒØ°Uh
 IQGOEGh Ò°†– , á«°SGQO äÉ≤∏Mh äGhófh , äGAÉ≤dh , äGô“Dƒe IQGOEGh Ò°†– , (ÖjQóJ)
 á«°SGQO  äÉ≤∏Mh  ,  äGô°VÉfih  ,  ±ƒØ°Uh  ,  á«ª«∏©J  ¢VQÉ©eh  ,  äÉãMÉÑeh  ,  äGô“Dƒe
 á«aÉ≤K ¢VGôZC’ ¢VQÉ©eh äÉãMÉÑeh , äGô“Dƒe IQGOEGh Ò°†– , (ÖjQóJ) πªY äÉ°TQhh
 ¢ShQOh  ,  πªY  äÉ°TQh  IQGOEGh  Ò°†–  ,  äGAÉ≤dh  äGô“Dƒe  IQGOEGh  Ò°†–  ,  á«ª«∏©J  hCG
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 Ωó≤àeh »°SÉ°SCG  ÖjQóJ ,  á«ª«∏©J OGƒe ∫hGóJ ,  äGô“Dƒeh á«°SGQO äÉ≤∏Mh ,  á«°Uƒ°üN
 ¢UÉN  ÖjQóJ  ,  Ú¨dÉH  ÖjQóJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  ΩGóîà°SÉH  ÖjQóJ  ,  ájô°ûÑdG  OQGƒŸG  ôjƒ£àd
  »°üî°ûdG Qƒ£àdG ≈∏Y ÖjQóJ , ¢UÉN »°VÉjQ ÖjQóJ , »°VÉjQ ÖjQóJ , (ÖjQóJh º«∏©J)
 ÖjQóJ , á«æ¡e äGQÉ¡e ≈∏Y ÖjQóJ , IOÉ«≤dG ≈∏Y ÖjQóJ , ábÉ«∏dGh áë°üdG ≈∏Y ÖjQóJ
 »`aÉ°VEG  ÖjQóJh ÖjQóJ ,  ôªà°ùe ÖjQóJ ,  Ωó≤àe ÖjQóJ ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e ∫É› »`a
 ôjƒ£àdGh  ≥jôØdGh  ,  ÚØXƒŸG  ôjƒ£àd  »`aÉ°VEG  ÖjQóJh  ÖjQóJ  ,  ÚØXƒŸG  ôjƒ£àd
 ¢ùjQóJ , äÉ¨d ¢ùjQóJ , ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a ¢ùjQóJ , »æ¡eh »`Ø«Xh ÖjQóJ , »JÉ°ù°SDƒŸG
 åÑdG  á£°SGƒH  ¬«aôJ  ,  ΩÓaC’G  áªLôJ  ,  π«dO  á≤aôH  ≥∏°ùàdG  äÓMQ  Ö«JôJ  ,  ≈≤«°Sƒe
 …ƒjOGQ ¬«aôJ ,  âfÎfE’G ÈY ÊƒjõØ∏àdG åÑdG á£°SGƒH ¬«aôJ ,  »µ∏°SÓdG ÊƒjõØ∏àdG
 á«M ¢VhôY πµ°T ≈∏Y ¬«aôJ , âfÎfE’G ÈY Ωó≤j ÊƒjõØ∏Jh …ƒjOGQ ¬«aôJ , ÊƒjõØ∏Jh
 äÓ°ù∏°ùeh á«fƒJôc á«fƒjõØ∏J äÓ°ù∏°ùe πµ°T ≈∏Y ¬«aôJ , ájôµæJ äÉ«°üî°ûd Qƒ¡Xh
 ,  ÖjQóJh  ¢ùjQóJh  ,  º«∏©J  ,  ÚfÉæØ∏d  Ú°VQÉ©dG  ójhõJ  ,  Ú«≤«≤M  Ú∏ãªŸ  á«fƒjõØ∏J
 º°SGôe º«∏©J) hOÉ°ùdG º«∏©J , hó«µjC’G º«∏©J , á«fóÑdG á°VÉjôdG äÉª«∏©J , hOƒ÷G äÉª«∏©J
 , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG á÷É©e ∫É› »`a ÖjQóJh º«∏©J , Ú¨dÉH º«∏©J , (…É°ûdG Ëó≤J
 Ëó≤J  ,  IQÉ°TE’G  á¨d  Ò°ùØJ  ,  áÄ«ÑdGh  á©«Ñ£dG  ≈∏Y  ®ÉØ◊ÉH  ¿É≤∏©àj  ÖjQóJh  º«∏©J
 á«æa ∫ÉªYCG Ëó≤J , IQƒ°üŸG ôjQÉ≤àdG Ëó≤J , äÉYƒæŸG ¢VhôY Ëó≤J , ∑Ò°ùdG ¢VhôY
 äÉ«Mô°ùe hCG , ¢VhôY hCG , ΩÓaCG Ëó≤J , á«ª«∏©J hCG á«aÉ≤K ¢VGôZC’ áeÉ©∏d á«HOCGh ájô°üH
 πÑb  øe  á«M  ¢VhôY  Ëó≤J  ,  á«∏°ùàdG  äÉYÉb  äÉeóN  Ëó≤J  ,  á«≤«°Sƒe  ¢VhôY  hCG
 ¿É«Ø«Xh ¢UÉN ÖjQóJh íFÉ°üf Ëó≤J , á«M á«¡«aôJ äÉ«dÉ©a Ëó≤J , á«≤«°Sƒe áYƒª›
 Ëó≤J , ÖjQóàdGh º«∏©àdÉH §ÑJôJ á«Ø«Xh íFÉ°üf Ëó≤J , (á«ª«∏©J IQƒ°ûeh ÖjQóJ)
 , á«≤«°Sƒe äÓØM IQGOEGh Ëó≤Jh , êÉàfEGh , º«¶æJ , IQƒ°üdGh äƒ°ü∏d äÓ«é°ùJ ÒLCÉJh
 á£°ûfC’Gh äÉ«dÉ©ØdGh ,  ¢Vhô©dG  øe ÉgÒZh á«≤«°Sƒe ä’ƒLh ,  á«≤«°Sƒe ä’ÉØàMGh
 hCG  ,  á«ª«∏©J  ¢VGôZC’  äÉ«dÉ©a  Ëó≤Jh  êÉàfEGh  ,  º«¶æJ  ,  iôNC’G  á«aÉ≤ãdGh  á«≤«°SƒŸG
 äÓØ◊G  º«¶æJ  ,  á«M  ¢VhôYh  ¢VhôY  êÉàfEGh  Ëó≤Jh  ,  º«¶æJ  ,  á«¡«aôJ  hCG  á«aÉ≤K
 ,  á«°VÉjôdG  äÉjQÉÑŸG  º«¶æJ  ,  (äÓØ◊G  …ó¡©àe  äÉeóN) ¢Vhô©dG  º«¶æJ  ,  á°übGôdG
 hCG  á«aÉ≤K  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  (¬«aÎdG  hG  º«∏©à∏d)  äÉ°ùaÉæŸG  hCG  äÉjQÉÑŸG  º«¶æJ
 á«ÑjQóJ èeGôH º«¶æJ , á«aÉ≤Kh á«°VÉjQ á£°ûfCG º«¶æJ , äÉ≤HÉ°ùeh ÜÉ©dCG º«¶æJ , á«ª«∏©J
 äÓØM  º«¶æJ  ,  Ú«MÉ«°S  øjó°Tôe  á≤aôH  ä’ƒL  º«¶æJ  ,  ÖjQóJ  º«¶æJ  ,  ÜÉÑ°û∏d
 º«¶æJ , á«ÑjQóJ äGQhO º«¶æJ , ∞dƒ¨dG »`a á«aGÎMG äÉ≤HÉ°ùe hCG äGQhO º«¶æJ , (¬«aôJ)
 äÉbÉÑ°S º«¶æJ , á«FGƒg äÉLGQO äÉbÉÑ°S º«¶æJ , π«N äÉbÉÑ°S º«¶æJ , äÉ¨∏dG »`a äGQhO
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 á«≤«°Sƒe ¢VhôY º«¶æJ ,  á«FÉªæ«°S ¢VhôY º«¶æJ ,  á«¡«aôJ ¢VhôY º«¶æJ ,  äGQÉ«°S
 äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ,  á«¡«aôJ  äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ,  á«≤«°Sƒe  äÓØMh  ¢VhôY  º«¶æJ  ,  á«M
 á«ª«∏©J äÉ«dÉ©a º«¶æJ , á«aÉ≤Kh á«°VÉjQh , á«¡«aôJh , á«ª«∏©J äÉ«dÉ©a º«¶æJ , á«ª«∏©J
 ¢übQ äÉ«dÉ©a º«¶æJ , á«aÉ≤K äÉ«dÉ©a º«¶æJ , Újò«ØæàdG øjôjóŸGh Ú∏eÉ©∏d á«¡«aôJh
 äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ,  á«aÉ≤Kh  á«°VÉjQ  äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ,  á«°VÉjQ  äÉ«dÉ©a  º«¶æJ  ,  ƒµ°ùjOh
 äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ , á«ª«∏©Jh á«aÉ≤K ¢VGôZC’ äGô“Dƒeh äGAÉ≤d º«¶æJ , á«°VÉjQ äÉ≤HÉ°ùeh
 º«¶æJ ,  ájÒN ¢VGôZC’ iôNCG  á«aÉ≤Kh á«°VÉjQ äÉ«dÉ©a hCG  äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ ,  ∫Éª÷G
 , ¬«aÎdG hCG º«∏©à∏d äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ , á«°VÉjQh á«aÉ≤Kh , á«¡«aôJh , á«ª«∏©J äÉ≤HÉ°ùe
 ¢VGôZC’ äGô“Dƒeh äÉYÉªàLGh , ¢VQÉ©e º«¶æJ , õFGƒL ™jRƒJ äÓØMh äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ
 , á«aÉ≤K ¢VGôZC’ ¢VQÉ©e º«¶æJ , á«ª«∏©J ¢VGôZC’ ¢VQÉ©e º«¶æJ , á«ª«∏©J hCG á«aÉ≤K
 äÉ≤∏◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊G  IQGOEGh  º«¶æJ  ,  äÉYÉªàL’G  IQGOEGh  º«¶æJ
 º«¶æJ , äGhóf IQGOEGh º«¶æJ , äGhóædG IQGOEGh º«¶æJ , äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ , á«°SGQódG
 IQGOEGh  º«¶æJ  ,  á«¡«aôJh  á«aÉ≤K  á£°ûfCG  IQGOEGh  º«¶æJ  ,  (ÖjQóJ)  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh
 ,  iôNCG  á«æah  á«aÉ≤K  äÉ«dÉ©ah  á«≤«°Sƒe  äÉ«dÉ©a  Ò°†–h  º«¶æJ  ,  á°übGQ  äÓØM
 , äÉ≤HÉ°ùeh , ¢VhôY Ëó≤Jh º«¶æJ , âfÎfE’G ÈY äÉ≤HÉ°ùeh , ÜÉ©dCG Ëó≤Jh º«¶æJ
 º«¶æJ  ,  á«M  ¢VhôY  Ëó≤Jh  º«¶æJ  ,  á«¡«aôJ  äÉ«dÉ©ah  á«≤«°Sƒe  äÓØMh  ,  ÜÉ©dCGh
 ΩÓaCG  ™jRƒJ  ,  iôNCG  QÉªb  á£°ûfCGh  Ö«°üfÉj  º«¶æJ  ,  Iô°TÉÑŸG  á«ª«∏©J  äÉjóàæe  ó≤Yh
 Ö°ùëH  ƒjó«ØdG  åH  äÉeóN  ∫ÓN  øe  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ΩÓaC’G  ÒaƒJ  ,  á«FÉªæ«°S
 ƒjó«ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG ÒaƒJ , Ö∏£dG
 äÉYƒÑ£ŸG ÒaƒJ , πjõæà∏d áMÉàe ÒZ , á«µÑ°ûdG ÒZ äÉgƒjó«ØdG ÒaƒJ , Ö∏£dG Ö°ùëH
 áMÉàe ÒZ , á«µÑ°ûdG ÒZ ≈≤«°SƒŸG ÒaƒJ , (πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ) ájQƒØdG á«fhÎµdE’G
 , ´ƒaóe ¿ƒjõØ∏J ÈY ∂dPh É¡∏«ª– øµÁ ’ á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCG ÒaƒJ , πjõæà∏d
 Ö°ùM ƒjó«ØdG áWô°TCG áeóN ÈY ∂dPh É¡∏«ª– øµÁ ’ á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCG ÒaƒJ
 á«fƒjõØ∏J äÉ£fi ÈY ∂dPh É¡∏«ª– øµÁ ’ á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCG ÒaƒJ , Ö∏£dG
 ¥É£ædG äÉµÑ°Th , ¿ƒjõØ∏àdG á£°SGƒH §FÉ°SƒdG IOó©àe á«¡«aôJ èeGôH ÒaƒJ , áYƒaóe
 .(¢VQÉ©eh ¢VôY) ∞MÉàŸG äGõ«¡Œ ÒaƒJ , âfÎfE’Gh á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh , ¢†jô©dG
 áæà°ùÑdGh , áYGQõdG ä’É› »`a ÖjQóJ ÒaƒJ , âfÎfE’G ÈY ÖjQóJ ÒaƒJ , ÖjQóJ ÒaƒJ
 ÖjQóJh ÖjQóJ ÒaƒJ , ΩÉ©WE’G áYÉæ°U »`a áaÉ¶ædG ∫É› »`a ÖjQóJ ÒaƒJ , êGô◊Gh
  á«≤«°Sƒeh , á«Mô°ùe ¢VhôY ∫ƒM º«∏©Jh ÖjQóJ ÒaƒJ , º«∏©Jh ÖjQóJ ÒaƒJ , »`aÉ°VEG
 , ÜÉ©dCG èeGôH πµ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¬«aôJ ÒaƒJ , á«FÉªæ«°Sh ájƒjOGQh , á«fƒjõØ∏Jh
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 èeGôHh á«dÉ«N á«°VÉjQ ä’ƒ£Hh , ÜÉ©dCG ä’ƒ£H πµ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¬«aôJ ÒaƒJ
 øe ¬«aôJ ÒaƒJ , á«dÉ«N á«°VÉjQ ä’ƒ£H πµ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¬«aôJ ÒaƒJ , ÜÉ©dCG
 äÓ«¡°ùJ ÒaƒJ , »∏YÉØJ âfÎfEG ™bƒe ÈY IQƒ°üŸG ÊÉZC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh , ΩÓaC’G ∫ÓN
 ÒaƒJ , á«FÉªæ«°Sh á«Mô°ùe äÓ«¡°ùJ ÒaƒJ , ∞dƒ¨dG áÑ©d äÓ«¡°ùJ ÒaƒJ , á«°VÉjQ
 á«≤«°Sƒe ¢VhôY πµ°T ≈∏Y á«¡«aôJ äÉeóN ÒaƒJ , ƒjó«a hCG äƒ°U äÉgƒjOƒà°SG äÉeóN
 ó©H  õcGôe  »`a  ∫ÉØWCÓd  á«¡«aôJ  á«ª«∏©J  äÉeóN  ÒaƒJ  ,  á∏é°ùe  ≈≤«°Sƒe  hCG  á«M
 äGQhO  ÒaƒJ  ,  á«ÑjQóJ  äGQhO  ÒaƒJ  ,  âfÎfE’G  ÈY á«°Uƒ°üN ¢ShQO  ÒaƒJ  ¢SQGóŸG
 , ÜÉÑ°û∏d ÖjQóJ èeGôHh , á«°SGQO äÉ≤∏Mh , äGô°VÉfih , á«ª«∏©J äGQhO ÒaƒJ , á«ª«∏©J
 ájÉYôdGh á«ª◊G ∫É› »`a á«ª«∏©J äGQhO ÒaƒJ , á«ª◊ÉH ≥∏©àJ á«ª«∏©J äGQhO ÒaƒJ
 á«HÎ∏d ≥aGôe ÒaƒJ , ÖjQóJ ≥aGôe ÒaƒJ , π«é°ùJ äÉgƒjOƒà°SG ≥aGôe ÒaƒJ á«ë°üdG
 äÉ≤«∏©Jh  äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , ¬«aÎ∏d äÉeóNh ≥aGôe ÒaƒJ , á°VÉjôdGh ÜÉ©dC’Gh  á«fóÑdG
 ÒaƒJ ,  á«¡«aôJ  äÉeƒ∏©e ÒaƒJ ,  Ö«°SGƒM äÉµÑ°T  ÈY ≈≤«°SƒŸG  ∫É› »`a  ä’É≤eh
 äÉµÑ°Th  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ÈY  á«¡«aôJ  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJ  ,  âfÎfE’G  ÈY  á«¡«aôJ  äÉeƒ∏©e
 πFÉ°Sh ÈY á«¡«aôJ äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , âfÎfE’Gh á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh , ¢†jô©dG ¥É£ædG
 ¬``«aÎdG ø```Y â``fÎfE’G ô```ÑY äÉ``eƒ∏©e ô``«`aƒJ , á``«ª«∏©J äÉ`eƒ∏©e ô```«aƒJ , á``«``fhÎµdEG
 , á«¡«aôJh , á«ÑjQóJh , á«ª«∏©J á£°ûfCG øY âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , º«∏©àdG hCG
  Ö«°SGƒ◊G ÜÉ©dCG ÈY ¬«aÎdG ∫É› »`a âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , á«aÉ≤Kh á«°VÉjQh
 ≈∏Y  ™bƒe  ÈY  ÊóÑdG  ÖjQóàdG  øY  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJ  ,  ÖjQóàdG  øY  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJ
 äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y ™bƒe ÈY á«fóÑdG á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , âfÎfE’G
 øY  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJ  ,  ¬«aÎdG  äÉ«dÉ©ah  á«◊G  ¢Vhô©dGh  ,  ≈≤«°SƒŸGh  ,  ¬«aÎdG  øY
 øjQÉªàdG øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , âfÎfE’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY ¬«aÎdG äÉ«dÉ©ah ¬«aÎdG
 ,  á«ÑjQóJh  ,  á«ª«∏©J  á£°ûfCG  øY  äÉeƒ∏©e  ÒaƒJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  ™bƒe  ÈY  á«fóÑdG
 ÒaƒJ , âfÎfE’G ÈY º«∏©àdG á©HÉàe øY äÉeƒ∏©e ÒaƒJ , á«aÉ≤Kh á«°VÉjQh , á«¡«aôJh
 , äÉ¨∏dG ≈∏Y ÖjQóàdÉH ≥∏©àJ á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe ÒaƒJ , ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a äÉeƒ∏©e
 ’  ,  ≈≤«°SƒŸG  ∫É›  »`a  âfÎfE’G  ÈY  á«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæe  ÒaƒJ  ,  É¡∏«ª–  øµÁ  ’
 á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe ÒaƒJ , É¡∏«ª– øµÁ ’ á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe ÒaƒJ  É¡∏«ª– øµÁ
 á«`````ªbQ ≈`≤«°Sƒe ô``«aƒJ , É¡``∏«ª– ø``µÁ ’ , â``fÎfE’G hCG á«```ŸÉY Ö```«°SGƒM á```µÑ°T øe
 ¢Vhô©∏d óYÉ≤ŸG õéM , á«°VÉjôdG äÉÑ°SÉæŸG â«bƒJ ,  âfÎfE’G øe (É¡∏«ª– øµÁ ’)
 ,  ÖjQóàdÉH  ≥∏©àJ  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  á«¡«aôJ  äÉ«dÉ©a  »`a  óYÉ≤e  õéM  ,  á«Mô°ùŸG
 ÖjQóJh  º«∏©àH  ≥∏©àJ  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN ,  ÖjQóàdGh  º«∏©àdÉH  ≥∏©àJ  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN
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 äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , á«ÁOÉcC’G á°SGQódG OGƒÃ ≥∏©àJ äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , ÚØXƒŸGh IQGOE’G
 äÉeƒ∏©eh äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , á«≤«°Sƒe äÓØM º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– øY äÉeƒ∏©eh
 IQGOEGh , Ò°†– øY äÉeƒ∏©eh äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , äGAÉ≤d º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– øY
 , äGô“Dƒe º«¶æJh IQGOEGh , Ò°†– øY äÉeƒ∏©eh äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , äÉ«≤à∏e º«¶æJh
 äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  äGhóf  º«¶æJh  IQGOEGh  ,  Ò°†–  øY  äÉeƒ∏©eh  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN
 äÉgƒjOƒà°SG  äÉeóN ,  (Ö``jQóJ) π``ªY äÉ``°TQh º`«¶æJh IQGOEGh  ,  Ò°†– øY äÉeƒ∏©eh
 ¢VhôY êÉàfEG πLCG øe ΩÓaCG äÉgƒjOƒà°SGh π«é°ùJ äÉgƒjOƒà°SG äÉeóN , ≈≤«°Sƒe π«é°ùJ
 äÉeóN  ,  á``«fƒjõØ∏J  äÉ``gƒjOƒà°SGh  π«é°ùJ  äÉ``gƒjOƒà°SG  äÉ``eóN  ,  IOó``©àe  §``FÉ°Sh
  (Üƒ°SÉM áµÑ°T øe) Iô°TÉÑe áeó≤ŸG ÜÉ©dC’G äÉeóN  á«fƒjõØ∏Jh á«FÉªæ«°S äÉgƒjOƒà°SG
 á«HÎdG äÉeóN , á«∏«ã“ Iõ¡LCG ÉgôaƒJ »àdG ÖjQóàdG äÉeóN , »≤«°SƒŸG ∞«dCÉàdG äÉeóN
 äÉeóN , §ÿG äÉeóN , ¢SQGóŸG ÉgôaƒJ »àdG º«∏©àdG äÉeóN , á«∏°ùàdG äÉeóN , º«∏©àdGh
 á«°üî°ûdG  ÜQóŸG  äÉeóN  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉjÉ¨d  É¡æe  ¿Éc  Ée  ±ÓîH  ¢Vhô©dG
 äÉeóN  ,  á«°VÉjôdG  äGôµ°ù©ŸG  äÉeóN  ,  ∞«°†ŸG  äÉeóN  ,  (á«fóŸG  ábÉ«∏dG  äÉÑjQóJ)
 Ωó≤J á«fhÎµdEG ÜÉ©dCG äÉeóN , (º«∏©àdG hCG ¬«aÎ∏d) …OGƒædG äÉeóN , ádƒéàŸG äÉÑàµŸG
 äÉµÑ°T hCG âfÎfE’G á£°SGƒH ôaƒJ á«fhÎµdEG ÜÉ©dCG äÉeóN , á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T á£°SGƒH
 ∞JGƒg hCG Ö«°SGƒM äÉ«aôW á£°SGƒH ä’É°üJG ÈY Ωó≤J ÜÉ©dCG äÉeóN , iôNCG ä’É°üJG
 , ádÉ≤f ∞JGƒg äÉµÑ°T hCG Ö«°SGƒM äÉµÑ°T øe âfÎfE’G ÈY Ωó≤J ÜÉ©dCG äÉeóN , ádÉ≤f
 ¢VGôZCGh  á«¡«aôJ  ¢VGôZC’  Ö«°SGƒM  äÉµÑ°T  øe  âfÎfE’G  ÈY  Ωó≤J  ÜÉ©dCG  äÉeóN
 äÉµÑ°T ÈY Ωó≤J ÜÉ©dCG äÉeóN , ä’É°üJG äÉµÑ°T ÈY Ωó≤J ÜÉ©dCG äÉeóN , iôNCG á«ª«∏©J
 , á«°VÉjQ ájófCG äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ÜÉ©dCG äÉeóN , á«ŸÉY ä’É°üJG äÉµÑ°Th Ö«°SGƒM
 äÉÑ°SÉæª∏d ƒjó«ØdG ôjô– äÉeóN , »Mô°ùe êÉàfEG äÉeóN  á«≤«°Sƒe ΩÓaCG êÉàfEG äÉeóN
 äÉeóN , ΩÓaC’Gh ƒjó«ØdG áWô°TCGh , ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a êÉàfE’G ó©H Ée ôjô– äÉeóN
  Úª∏©e ÖjQóJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG ≈∏Y ÖjQóJ äÉeóN , á«fóÑdG ábÉ«∏dG ≈∏Y ÖjQóJ
  IÉ«◊G ≈∏Y ¢UÉÿG ÖjQóàdG ∫É› »`a á«ª«∏©J hCG á«ÑjQóJ äÉeóN , »æ¡e ÖjQóJ äÉeóN
 ,  ™jQÉ°ûŸG  IQGOEG  ∫É›  »`a  á«ÑjQóJ  äÉeóN  ,  ¢UÉN  ÖjQóJ  πµ°T  ≈∏Y  á«ÑjQóJ  äÉeóN
 ,  á«ª«∏©J  h  ájƒHôJ  äÉeóN  ,  á«ª«∏©Jh  á«°ùjQóJ  äÉeóN  á«ÑjQóJh  á«°ùjQóJ  äÉeóN
 É¡eó≤J  á«¡«aôJ  äÉeóN  ,  ΩÉªéà°SGh  ¬«aôJ  äÉeóN  ,  áªLôJh  ájQƒa  áªLôJ  äÉeóN
 äÉeóN , »gÓŸG ¿óeh á«¡«aôJ äÉgõàæe É¡eó≤J á«¡«aôJ äÉeóN , á«≤«°Sƒe äÉYƒª›
 ≈∏Y á«¡«aôJ äÉeóN , ìô°ùŸGh ƒjó«ØdGh , á°VÉjôdGh , ≈≤«°SƒŸGh , ΩÓaC’G ÈY á«¡«aôJ
 , á«≤«°Sƒe äÓØ◊ ¢VhôY πµ°T ≈∏Y á«¡«aôJ äÉeóN , á«∏«d OGƒfh »Mô°ùe êÉàfEG πµ°T
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 ≈∏Y á«¡«aôJ äÉeóN , Úæ¨ŸG øe á«≤«°Sƒe äÉYƒªéŸ ¢VhôY πµ°T ≈∏Y á«¡«aôJ äÉeóN
 π«é°ùJ äÉeóN , á«¡«aôJ ƒjó«a äÉeóNh á«Jƒ°U äÓ«é°ùJ äÉeóN , Úæ¨Ÿ ¢VhôY πµ°T
 π«é°ùJ äÉeóN , á«fƒjõØ∏Jh ájƒjó«ah , á«FÉªæ«°Sh , á«Jƒ°U π«é°ùJ äÉeóN , äƒ°üdG
 äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ôaƒJ ó©H øY º∏©J äÉeóN , ó©H øY º∏©J äÉeóN , äƒ°üdG êÉàfEGh
 , ‹ÉY º«∏©J äÉeóN , ‹ÉY º«∏©J äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG º«∏©J äÉeóN  »ÁOÉcCG º«∏©J
 º«∏©J äÉeóN , ÖjQóJh º«∏©J äÉeóN , Ú«æ¡eh , Újƒ¨dh , Ú«ÁOÉcCG ÖjQóJh º«∏©Jh
 ÖjQóJh º«∏©J äÉeóN , äÉ¨∏dG ≈∏Y ÖjQóJh º«∏©J äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEÉH ≥∏©àJ ÖjQóJh
 á«ª«∏©J äÉeóN , Ú«æ¡e ÖjQóJh º«∏©J äÉeóN , Úà«æ¡ŸG áeÓ°ùdGh áë°üdG ∫É› »`a
 ,  á«¡«aôJh á«ÑjQóJh ,  á«ª«∏©J äÉeóN ,  êÉàfE’Gh ™«æ°üàdÉH  ≥∏©àJ á«°ùjQóJh á«ÑjQóJh
 äÉLÉ«àM’G …hP øe áeó≤e á«ª«∏©J äÉeóN , ¢UÉN ÖjQóJ πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©J äÉeóN
 ≥∏©àJ  á«ÑjQóJh  á«ª«∏©J  äÉeóN  ,  ÜÉ©dC’ÉH  ≥∏©àJ  á«ÑjQóJh  á«ª«∏©J  äÉeóN   á°UÉÿG
 á«°ùjQóJh  á«ª«∏©J  äÉeóN  ,  á°VÉjôdÉH  ≥∏©àJ  á«°ùjQóJh  á«ª«∏©J  äÉeóN  ,  á°VÉjôdÉH
 , ¢übôdGh ≈≤«°SƒŸÉH ≥∏©àJ á«°ùjQóJh á«ª«∏©J äÉeóN , ájhó«dG ±ô◊Gh ¿ƒæØdÉH ≥∏©àJ
 äÉeóN , á«aÉ≤Kh á«ª∏Yh , á«°VÉjQ äÉ«dÉ©a »`a õéM äÉeóN , á«¡«aôJh á«ª«∏©J äÉeóN
 ,  Oƒ≤ædÉH  πª©J  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ä’É°U äÉeóN ,  á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓa’G  áYÉæ°U äÉgƒjOƒà°SG
 äÓ£©dG  äGôµ°ù©e  äÉeóN  ,  á¨∏dG  ºLÎe  äÉeóN  ,  äÉÑ°SÉæª∏d  IAÉ°VG  »æa  äÉeóN
 ,  äÉÑàµe  äÉeóN  ,  ΩÓaC’G  ¢VôY  øcÉeCGh  ó«YGƒe  øY  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  (¬«aÎ∏d)
 , ô°ûf äÉeóN , ô°ûf äÉeóN , á«aGôZƒJƒa Qƒ°U äÉÑàµe äÉeóN , IQÉYE’G äÉÑàµe äÉeóN
 ,  ájƒjó«a  á«ªbQ  á«¡«aôJ  ô°ûf  äÉeóN  ,  ÊhÎµdEG  ô°ûf  äÉeóN   áYÉÑ£dG  AÉæãà°SÉH
 , ≈≤«°Sƒe ô°ûf äÉeóN , âfÎfE’G ÈY á«ªbQ ô°ûf äÉeóN , §FÉ°SƒdG IOó©àeh á«Jƒ°Uh
 áë°U  …OGƒf  äÉeóN  ,  á``«¡«aôJ  á©«ÑW  äGP  …OGƒf  äÉ``eóN  ,  á«``¡«aôJ  …OGƒf  äÉeóN
 ,  ¬«aôJ  πµ°T  ≈∏Y ÚÑé©e …OGƒf  äÉeóN ,  øjQÉ“h ábÉ«d  …OGƒf  äÉeóN ,  ΩÉªéà°SGh
 øY º∏©J äGQhO , (¬«aôJ) ôcGòàdG ä’Éch äÉeóN , äÉÑ°SÉæª∏d á«Jƒ°U á«°Sóæg äÉeóN
  (º«¶æJ) ¬«aÎdG ¢VGôZC’ AÉjRC’G ¢VhôY , ájƒ¨d äGQhO  á∏°SGôŸÉH á«°SGQO äGQhO , ó©H
 á«fƒjõØ∏àdG äÉgƒjQÉæ«°ùdG áHÉàc , QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£d øjQÉ«£dG π«gCÉàd »`aÉ≤K ¢üëa
 áHÉàc , á«fÓYEG ÒZ äÉjÉ¨d äÉgƒjQÉæ«°ùdG ¢Uƒ°üf áHÉàc , ¢Uƒ°üædG áHÉàc , á«FÉªæ«°ùdGh
  (ÖjQóJ) π≤ædG á«Ø«c áaô©e , áfÉ°†◊G ¢SQGóe , á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG ÒZ , ¢Uƒ°üf ô°ûfh
 πFÉ°Shh  ¿ƒjõØ∏àdG  ÈY  hCG  âfÎfE’G  ÈY  Ωó≤J  º«∏©àdG  hCG  ¬«aÎdÉH  §ÑJôJ  äÉeƒ∏©e
 ÈY  ¬«aÎdÉH  §ÑJôJ  äÉeƒ∏©e  ,  á«µ∏°SÓdGh  ¢†jô©dG  …OOÎdG  ¥É£ædG  äGP  ∫É°üJ’G
  á«ŸÉY ä’É°üJG äÉµÑ°T hCG Ö«°SGƒM äÉfÉ«H óYGƒb øe âfÎfE’G ÈY Ωó≤J Ö«°SGƒM ÜÉ©dCG
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 Ö«°SGƒM äÉfÉ«H ó``YGƒb øe âfÎfE’G ÈY Ωó≤J , ¬``«aÎdG hCG º``«∏©àdÉH §ÑJôJ äÉ``eƒ∏©e
 , ¬«aÎdGh º«∏©àdÉH §ÑJôJ äÉeƒ∏©e , ájƒjOGQ hCG  á«fƒjõØ∏J èeGôH ÈY hCG  âfÎfE’G hCG
 ô°ûf , ¬«aÎdG øY äÉeƒ∏©e , º«∏©àdGh á«HÎdG øY äÉeƒ∏©e , ΩÉªéà°S’G øY äÉeƒ∏©e
 ¢Uƒ°üf ±ÓN ¢Uƒ°üædG ô°ûf , âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµd’G ∞ë°üdGh ÖàµdG ô°ûf , ÖàµdG
 ∫ƒM äÉeƒ∏©Ÿ ÊhÎµdEG ô°ûf , áYƒÑ£e ádOCG ô°ûf , ájƒæ°S ádOCG ô°ûf , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ÒZ , áYƒÑ£e OGƒeh ¢Uƒ°üæd ÊhÎµdEG ô°ûf , âfÎfE’G ÈY ™«°VGƒŸG øe ™°SGh ¥É£f
 ô°ûf ,  óFGôL ô°ûf ,  äÉ«ª««≤J ô°ûf ,  ËhÉ≤J ô°ûf ,  âfÎfE’G ≈∏Y ,  á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG
 ô°ûf , á«fhÎµdEG á¨«°üH Öàch äÉjQhO ô°ûf , äGô°ûfh äÉLƒdÉJÉch , äÉjQhO ô°ûf , äÉjQhO
 , Öàc ô°ûf , äÉLƒdÉàc ô°ûf , á«fhÎµdE’G äÉjQhódGh Öàµ∏d …Qƒa ô°ûf , ™FÉbh ∞FÉë°U
 ¢Uƒ°üædG ÒZ , iôNCG ¢Uƒ°üfh äÓ›h , Öàc ô°ûf , âfÎfE’G ≈∏Y óFGôLh äÓ›h
 Öàc ô°ûf , ájQÉÑNEG äGô°ûfh óFGôLh , äÓ›h , ájQhO äGQƒ°ûæeh , Öàc ô°ûf , á«FÉYódG
 äÓ›h Öàc ô°ûf , äÓ›h Öàc ô°ûf , áYƒª°ùe Öàc ô°ûf  âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdEG
 ô°ûf  ,  á«ÑjQóJh  á«ª«∏©J  äÉÑ«àc  ô°ûf  ,  ÖjQóJ  äÉÑ«àc  ô°ûf  ,  âfÎfE’G  ÈY  á«fhÎµdEG
 ∞ë°üdGh  ,  äÓéª∏d  §FÉ°SƒdG  Oó©àe  ô°ûf  ,  Öàµ∏d  §FÉ°SƒdG  Oó©àe  ô°ûf  ,  äÉ°SGôc
 ô°ûf  ,  á«fhÎµdEG  á¨«°üH  äÓ› ô°ûf  ,  áYƒÑ£e OGƒŸ  §FÉ°SƒdG  Oó©àe ô°ûf   óFGô÷Gh
 äÓ› ô°ûf ,  á«ª∏Y äÉeƒ∏©e äÓ› ô°ûf  âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdEG  á¨«°üH äÓ›
 , âfÎfE’G ÈY §FÉ°SƒdG IOó©àe OGƒe ô°ûf á«ª«∏©J OGƒe ô°ûf , á«fhÎµdEG á¨«°üH Öàch
 á«FÉYO ¢VGôZC’ â°ù«d , É°†jCG á«fhÎµdEG á¨«°üH , áYƒÑ£e OGƒe ô°ûf , áYƒÑ£e OGƒe ô°ûf
 ¢Uƒ°üædG  ÒZ  ,  áYƒÑ£e  OGƒe  ô°ûf  ,  á«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG  ÒZ  ,  áYƒÑ£e  OGƒe  ô°ûf  ,
 áYƒÑ£e OGƒe ô°ûf , á«fhÎµdEG á¨«°üH áYƒÑ£e OGƒe ô°ûf , á«fhÎµdEG á¨«°üH , á«FÉYódG

. á«°ùjQóJh á«¡«aôJ ¢VGôZC’ áYƒÑ£e OGƒe ô°ûf , âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdEG á¨«°üH
 

¢ù∏°S ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1677 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama1331.indd   19 2/26/20   1:26 PM

-55-



(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134396 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áÁó≤dG á©∏≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 229 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¢VQÉ©ŸGh äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ
 

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG äÉeóî∏d …OÉ¡dG §«ëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 676 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«ægòdG äGQÉ¡ŸG á«ªæJ

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134469 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. âfÎfE’G ÈY áFõéàdÉH ™«ÑdG , ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ
 

ÊhÎµdE’G ≥jƒ°ùà∏d ô°ûædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 55 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134602 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π°ù©dG ™«H

≥jƒW ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S ,124 : Ü.Q 337 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

QÉªãà°SÓd á«Hô©dG OÉ«÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , §≤°ùe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á©HÉ°ùdG AÉª°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 104 : Ü.Q 333 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤J
 

Ω.Ω.¢T …É°ûdG âbh áMGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤J 

Ω.Ω.¢T …É°ûdG âbh áMGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤J 
 

Ω.Ω.¢T …É°ûdG âbh áMGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤J

Ω.Ω.¢T …É°ûdG âbh áMGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ëó≤J
 

Ω.Ω.¢T …É°ûdG âbh áMGÎ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«dó«°U

 Ω.Ω.¢T äGô°ùŸG ™«HQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

134190 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. »ÑW ™ª›

Ω.Ω.¢T äGô°ùŸG ™«HQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh , Ò©°ûdG ÜGô°T (IÒÑdG)

 . äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe

 (RófGôJ) ≥jƒ°ùàdGh IQÉéà∏d ⁄É©dG ÈY : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 1772 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

131081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG  ,  »YÉæ£°U’G  ÍdGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh  ,  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG
 , á```é∏ãŸG äÉ``jƒ∏◊Gh äÉ``jƒ∏◊Gh ô``FÉ£ØdGh õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdGh πHGƒàdG

 (RófGôJ) ≥jƒ°ùàdGh IQÉéà∏d ⁄É©dG ÈY : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 1772 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
132275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ∂«µdGh ¬YGƒfCG ∞∏àfl ≈∏Y âjƒµ°ùÑdGh …ófÉµdGh äÉjƒ∏◊G äÉéàæeh áJ’ƒcƒ°ûdG äÉéàæe
 »∏°ù«eÒ`ØdGh  »à«ZÉÑ°ùdGh  Ò°†ëàdG  á©jô°S  õdOƒædGh  õdOƒædGh  áfhôµ©ŸGh  Éà°SÉÑdGh
 πÿGh õ«fƒjÉŸGh á£∏°ùdG πHGƒJh IRÉÑÿG äÉfƒµe øe ÉgÒZh õÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿGh
 óªéŸG  Úé©dGh  ïÑ£∏d  IõgÉ÷G  Úé©dG  äÉéàæeh  (äGQÉ¡H)  äÉ°ü∏°üdGh  ÜÉ°ûJÉµdGh
 äÉjƒ∏Mh  Í∏dG  äÉ≤à°ûe  øe  â°ù«d  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  Ëôc  ¢ùjB’Gh  IóªéŸG  ÉJGQÉÑdGh
 Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dGh  IóªéŸG  äÉjƒ∏◊Gh  IóªéŸG  ¬cGƒØdG
 ô°†ëŸG ≥«bódGh ∫OôÿGh í∏ŸGh IÒªÿGh äÉæé©ŸGh õÑÿGh á«YÉæ°üdG Iƒ¡≤dGh ƒZÉ°ùdGh
 ÜƒÑ◊G ≈∏Y ¢SÉ°SC’G »`a á∏ªà°ûŸG) ájòZC’G äÉHhô°ûeh äÉ«dƒ≤ÑdGh πHGƒàdGh ÜƒÑ◊G øe

 . QÉ°ûØdGh π°ù©dGh ÜÉ°ûYC’G …É°Th (¥ôŸG) õ«`Øjô¨dGh (ÜÉ°ûYC’Gh

Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¥GRôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U

2019/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

132529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,  ™FÉ°†ÑdG  º«∏°ùJ  ,  πFÉ°SôdG  º````«∏°ùJ  ,  (™FÉ°†ÑdGh πFÉ`°SôdG  π≤f) π``≤ædG  äÉ`eóN ,  …ƒ``÷G π``≤ædG
 º«∏°ùJ , çÉKC’G π≤f , øØ°ùdÉH øë°ûdG , äGQÉÑ©dG á£°SGƒH π≤ædG , …ójÈdG Ö∏£dÉH ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ
 hCG  π«ª–) ∫OÉæ°üdÉH äÉeóN , áæ«ªãdG AÉ«°TCÓd ¢ShôëŸG π≤ædG ,  ™FÉ°†ÑdG øjõîJ , ™FÉ°†ÑdG
 , π≤ædG , ΩGÎdÉH π≤ædG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJ , Ohô£dG º«∏°ùJ , ™∏°ùdG ∞«∏¨J , …ôëÑdG π≤ædG , (≠jôØJ

 . áëØ°üŸG äÉHô©dÉH π≤ædG , ™FÉ°†ÑdG ∞«∏¨J , ádƒª◊G ≠jôØJ , π≤ædG äÉ«à°ùLƒd
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
ájQÉéàdG ™jô°ùdG πLGõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , Iõ«æY , õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG ≥jôW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

133586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 . á≤°UÓdG äÉ°Só©dG

∂fG ¿ƒµdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , êQƒÑjôa 1701 - ¢ûJG »°S , 6 …ôØjO - ¢ùjƒd hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . ¬«`aÉc , º©£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN

â∏cƒ°T ±hG πa ¿Éc ≈¡≤eh º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , (FL610) ºbQ πfi - 1873 ≈æÑe , 2 ´QÉ°T - 1 á©£b - …ôdG - âjƒµdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG

2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

133592 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉæé©e , …QÉµdG äÉ°ü∏°U …QÉµdÉH áfhôµ©ŸG , áæÑL áfhôµ©e , áfhôµ©ŸGh áfhôµ©ŸG ¥ÉÑWCG
 äGô©°ùdG  á°†Øîæe ¥ÉÑWC’Gh äÉÑLƒdG  RQCG  ≈∏Y Ióªà©ŸG  πHGƒàdGh …QÉµdG  äÉæé©e …QÉµdG
 …CG ájhò¨àdG á«MÉædG øe áfRGƒàŸG áª©WC’G GóY hCG ájQGô◊G äGô©°ùdG øe á°†ØîŸG ájQGô◊G
 äGô°†ëà°ùeh äÉÑ«ÑM ¿RƒdG π«∏≤J »`a ¬eGóîà°S’ ∂dP πc , ¢ùµ°ùµdG áfhôµ©e áfhôµ©ŸG õÑN
 äGô©°ùdG á°†Øîæe áª©WCGh äÉÑLh πcCÓd á◊É°U ¬cGƒa ≈dEG πFGƒ°ùdG πjƒëàd ájÒ°†–
 , RQC’G ájÒ©°T , Ò°†ëàdG á©jô°S áfhôµŸG »gh , á«FGò¨dG á«MÉædG øe áfRGƒàe ájQGô◊G
 »àdG ΩÉ©£dG äGOGóYh äÉÑLƒd äGQó«gƒHôµdG äGô°†ëà°ùe (ó«ª°S) ¢ùµ°ùc , áØØ› õdOƒf
 áWô°TCG  ‹RƒŸG  äGô°†ëà°ùe ,  ÜƒÑ◊G  ¥ÉÑWCG  ,  ¥ÉÑWC’Gh  ájQGô◊G  äGô©°ùdG  ≈∏Y …ƒà–
 äÉ``ÑLh ìGƒdCG , äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µædGh ÜÉ°ûYC’G …É°T äÉ¡µfh äÉjƒ∏◊Gh äÉjƒ∏◊G , ÜƒÑ◊G

. Î°SÉµdGh êójQƒÑdGh QÉ```£aE’G Üƒ```ÑMh πFGó``Ñc áeóîà°ùŸG IÉ````£¨ŸG áJ’ƒcƒ```°ûdG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
óà«ª«d ROhƒa ∫Éfƒ°û«àjôJÉf êójÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿CG ¿CG , ôjÉ°ûf ƒàÑeÉ¡KQƒf , »HQƒc , OhQ »cGôH 10 , ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG 5 17
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

133593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  á«FGhódG  ÒZ  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  ¢†««ÑàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe
 . ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e , ºØdG ∫ƒ°ùZ , ¿Éæ°SC’G ¥ƒë°ùe , ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe

óàª«d ÉjófG QƒHGO : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , 002 110 »¡dOƒ«f , OhQ »∏Y ∞°UBG 8/3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133595 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 á````ª©WC’Gh , á````°†ØîæŸG á````jQGô◊G äGô````©°ùdGh , á`````°†ØîæŸG ájQGô◊G äGô©°ùdG äGP áª©WC’G
 IÒ£ah …QÉ````µdG π```ãe , á````«FGò¨dG á«MÉædG øe á````fRGƒàŸG hCG á```jQGô◊G äGô```©°ùdG øe áHƒ°ùëŸG
 äÉÑLƒdGh , á¡cÉØdG ≈∏Y áªFÉ≤dG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh , ¿ÉÑdC’G πFGóHh ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh ñƒµdG
 äGhGô°†ÿGh  á¡cÉØdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdGh  ,  ¢ùWÉ£ÑdG  ≈dEG  Ióæà°ùŸG  áØ«`ØÿG
 »FGò`````¨dG ΩÉ````¶ædG èeGô`````Ñd äGô```°†ëà°ùeh , ¿Rƒ````dG »`a º``````µëàdG »`a É``¡eGóîà°S’ ¢Só```©dGh
 á°†Øîæe ¿ÉÑdC’G πFGóHh ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh ñƒµdG IÒ£ah …QÉµdG »gh äÉÑLƒc É¡eGóîà°S’
 ájQGô◊G äGô©°ùdG Ö°ù– »àdG áª©WC’Gh , á°†ØîŸG ájQGô◊G äGô©°ùdGh , ájQGô◊G äGô©°ùdG
 ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh , ñƒµdG IÒ£ah , É≤Ñ°ùe ñƒÑ£ŸG …QÉµdG πãe , É«FGòZ áfRGƒàŸG áª©WC’G hCG
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdGh  á¡cÉØdG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áØ«`ØÿG  áª©WC’Gh  ,  ¿ÉÑdC’G  πFGóHh
 äÉéàæŸG , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’G , ¢Só©dGh äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh ¢ùWÉ£ÑdG
 , Ö«∏◊G ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe , Í∏dG π°üe , Í∏dGh IóHõdGh Í÷G »gh ájòZCÓd á«FGò¨dG
 øe áfRGƒàe ájQGô◊G äGô©°ùdG á°†Øîæe ¥ÉÑWCGh äÉÑLh , ¬cGƒØdG á¡µæH Ö«∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdG
 AÉ°ùMh , áfhôµ©ŸG AÉ°ùMh , êÉLódG ™£bh , »¡£dG πÑb êÉLódG ¥ÉÑWCG »gh , á«FGò¨dG á«MÉædG
 ™£b , É≤Ñ°ùe áNƒÑ£ŸG êÉLódG ¥ÉÑWCGh , á«dõæŸG IÒ£ØdG , ájQGô◊G äGô©°ùdG äÉÑLhh , ƒ°ù«e
 äGô°†ëà°ùeh »¡£∏d ábƒØîŸG Ö«∏◊G  ≥«MÉ°ùeh , ƒ°ù«e AÉ°ùM , áfhôµ©ŸG AÉ°ùM , êÉLódG
 ≈dEG  πFGƒ°ùdG  πjƒëàd  Iô¶ëŸG  äGô°†ëà°ùeh  ∂«°T  ∂∏«e  ≈°Sƒª∏d  áéàæŸG  ≥«MÉ°ùŸG  êÉàfE’
 . É≤Ñ°ùe áNƒÑ£e …QÉc äÉÑLhh , äÉÑLƒdG ™æ°üd äGô°†ëà°ùeh πcCÓd á◊É°U äÉ°Sƒe , AÉ°ùM

óà«ª«d ROhƒa ∫Éfƒ°û«àjôJÉf êójÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿CG ¿CG , ôjCÉ°ûf ƒàÑeÉ¡KQƒf , »HQƒc , OhQ »cGôH 10 , ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG 5 17

2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133598 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 èeGôHh , ¿RƒdG ≈∏Y ®ÉØ◊Gh , ¿RƒdG ¿Gó≤ØH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’Gh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
 , IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh , »FGò¨dG ΩÉ¶ædG äGQÉ°ûà°SG , ájò¨à∏d á«FGò¨dG IQƒ°ûŸGh , »FGò¨dG ΩÉ¶ædG

 . ÖjQóàdGh ¬«LƒàdGh

óà«ª«d ROhƒa ∫Éfƒ°û«àjôJÉf êójÈeÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿CG ¿CG , ôjCÉ°ûf ƒàÑeÉ¡KQƒf , »HQƒc , OhQ »cGôH 10 , ¢ShÉg OQƒaÉà°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒj ∫CG 5 17

2019/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

133664 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bO  ,  hÉcÉc  ,  Iƒ¡b  ,  …É°T  ,  è∏ãe  ,  áØ«`ØN  äÉéàæe  ,  âjƒµ°ùH  ,  ∂«c  ,  πHGƒJ  ,  ∫Oƒf
 . ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùeh

»c »H »J QƒªcÉe ¢ù«°ùcÉ°S OƒahófG »J »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ù«fhófEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »L Qƒ∏a OhQG , ∫G ±G /¢ûJG »J 25 QhÉJ OƒahófG - GRÓH ¿ÉeôjOƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 12910 ¿ÉJÓ«°S ÉJQÉcÉL , 78 - 76 , ±Éc ¿ÉeôjOƒ°S .óæ«L .∫G

É«°ù«fhófEG
2019/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat-31.indd   7 2/27/20   8:44 AM

-69-



(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . äGQÉ£ŸG π«¨°ûJh IQGOEG äÉeóN á°UÉNh ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYC’G IQGOEG

äGQÉ£ŸG π«¨°ûJh IQGOE’ ájô£≤dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 22550  :  Ü.¢U ,  QÉ£ŸG  ≥jôW ,  ájô£≤dG  ájƒ÷G  •ƒ£ÿG êôH  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô£b , áMhódG

2019/12/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

133751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 äÉLGôc äÉeóN Ò`aƒJh á«MÉ«°ùdG  ä’ƒ÷Gh äÓMôdG  º«¶æJ  ,  ™FÉ°†ÑdGh  ÜÉcôdG  π≤f
 . äGQÉ«°ùdG

äGQÉ£ŸG π«¨°ûJh IQGOE’ ájô£≤dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 22550 : Ü.¢U , QÉ``````£ŸG ≥jôW , ájô```£≤dG á```jƒ÷G •ƒ£ÿG êô``H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ô£b , áMhódG

2019/12/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉfÓYE’G , »YGPE’G ¿ÓYE’G , ájÉYódG , »LQÉÿG ¿ÓYE’G , ≥jƒ°ùàdG

 , ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , äÓëŸG »`a ¢ùHÓŸG ¢Vô©H á°UÉN IÒÑc òaGƒf , á«YGPE’G
 , ájójÈdG äÉÑ∏£dG ≥jôW øY ¿ÓYE’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch , ájÉYódG ¢Uƒ°üf áHÉàc
 ÒLCÉJ) ¿Ó````YEÓd äÉMÉ°ùe , (¿Ó`````YE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿Ó``````YE’Gh ájÉYódG OGƒe
 äÓfi) (AÓª©∏d ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J) AÓª©dG í°üf , (¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe
 , ôJÉaódG ∂°ùe , ≥«bóàdG äÉeóN , (AGOC’G ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG) ¿ƒfÉæØdG , (AÓª©dG í°üf
 äGQÉ```°ùØà°S’G , ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG , (á«æ¡ŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G) ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G
 äÉ°ù°SDƒŸG  º``«¶æJh  IQGOEG  ∫ƒM  äGQÉ```°ûà°SG  ,  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  øY  …ôëàdG  ,  ájQÉéàdG
 ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG , ∫ÉªYC’G IQGOEG ∫ƒM äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , ájQÉéàdG
 ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G , ájQÉéàdG çÉëHC’G , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G º«¶æJ ∫ƒM äGQÉ°ûà°SG , AGOC’G
 äÉeóNh ™∏°ùd ¢ü«NGôJ íæŸ ájQÉéàdG IQGOE’G , (ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G øcÉeCG π≤f äÉeóN)
 πFÉ°Sh , (AÓª©dG í°üf äÓfi) AÓª©∏d ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J , øjôNB’G
 QÉ©°SC’G áfQÉ≤e , (áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ™∏°ùdG ¢VôY) ä’É°üJ’G
 äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ) Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb , äÉ«FÉ°üME’G ™«ªL , (QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóN)
 äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ) Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb , (Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a
 π```«∏– , (AÓª©dG í°üf äÓfi) AÓª©∏d ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J , (Üƒ°SÉ◊G
 ,  ™```∏°ùdG  ¢VôY  ,  øjôNBÓd  Üƒ°SÉ◊G  äÉØ∏e  »`a  äÉ```fÉ«ÑdG  øY  åëÑdG  ,  á```Ø∏µàdG  ô©°S
 , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf , ô°TÉÑe πµ°ûH ójÈdG ≥jôW øY ¿ÓYE’G
 º``«¶æJ) ¢VQÉ`````©ŸG , ∞```«XƒàdG ä’Éch , á```«∏YÉØdGh ihó÷G AGÈN , ájOÉ```°üàb’G äÉ```æ¡µàdG
 , AÉjRC’G ¢VhôY º«¶æJh IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd (¢VQÉ©ŸG
 äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch , (ájOÉ°üàb’G äÉæ¡µàdG) äÉæ¡µàdG , (á``Ñ°SƒëŸG äÉØ∏ŸG IQGOEG) äÉ```Ø∏ŸG IQGOEG
 äÉeÓ©à°S’G) äÉeÓ©à°S’G , (ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG) äÉeƒ∏©ŸG , (ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch)
 äÉeóN , (ÒJGƒØdG QGó°UEG) IôJƒØdG , (ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG øY …ôëàdG) …ôëàdG , (ájQÉéàdG
 äÉeóNh ™∏°ùd  ¢ü«NGôJ í``æŸ  ájQÉéàdG  IQGOE’G  ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  ¢VGôZC’ §«£îàdG
 IóYÉ°ùŸG) IQGOE’G »`a IóYÉ°ùŸG , (∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG) IQGOE’G , øjôNB’G
 IQGOE’G  äGQÉ°ûà°SG  ,  (áÑ°SƒëŸG  äÉØ∏ŸG  IQGOEG)  IQGOEG  ,  (á«YÉæ°üdG  hCG  ájQÉéàdG  IQGOE’G  »`a
 êPÉªædG ™°Vh , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG çÉëHCG , (Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOE’ äGQÉ°ûà°SG)
 äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ , QÉÑNC’G ¢ü«î∏J äÉeóN , äÉ©«ÑŸG èjhÎd hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó∏d
 º«¶æJ , …CGôdG äÉYÓ£à°SG , Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«ÑàµŸG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢VGôZC’ hCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG
 áfÉ©à°S’G äÉeóN , á«LQÉÿG äÉfÓYE’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’
 IQGOEG ∫ƒM äGQÉ°ûà°S’G , ÖJGhôdG ±ƒ°ûc OGóYEG , (ájQÉŒ IóYÉ°ùe) á«LQÉÿG ±GôWC’ÉH
 äÉYÓ````£à°SG) äÉYÓ````£à°SG , á```«Fƒ°V ï```°ùf êGô````îà°SG , Ú`ØXƒŸG Ú«©J , Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T
 áfQÉ≤e äÉeóN , áFõéàdÉH ™```«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É````°üJ’G πFÉ``°Sh ÈY ™```∏°ùdG ¢VôY , (…CGô∏d
 äÉeóN , (¢Uƒ°üædG á÷É©e) á÷É©e , AGô°ûdG äÉÑ∏£d (ájQGOEG á÷É©e) á÷É©e , QÉ©°SC’G
 »°ùØædG QÉÑàN’G (iôNCG ájQÉŒ ∫ÉªYCÉH ≥∏©àJ äÉeóNh ™∏°ùdG AGô°T) øjôNBÓd ÚeCÉàdG
 ,  ájÉYódG  ä’Éch ,  ájÉYódG  ,  á«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG  ô°ûf  ,  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  ,  Ú`ØXƒŸG  QÉ«àN’
 ¢Uƒ°üædG  ô°ûf)  á```«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG  ,  á`«FÉYódG  OGƒŸG  ÒLCÉJ  ,  ájÉYódG  IóªYCG  OGóYEG
 á```÷É©e) AGô°ûdG äÉ```Ñ∏W , (á```«FÉYódG ¢Uƒ°üædG áHÉàc) á````«FÉYódG ¢Uƒ°üædG , (á«FÉYódG
 äÉeóN  ,  á````«YGPE’G  ájQÉ````éàdG  äÉfÓYE’G  ,  »YGPE’G  ¿ÓYE’G  ,  (AGô°ûdG  äÉÑ∏£d  ájQGOEG
 §FÉ°Sh  ≈∏Y ¿ÓYEÓd  äÉbhCG  ÒLCÉJ  ,  ¿ÓYEÓd  äÉMÉ°ùe  ÒLCÉJ  ,  ∫ÉªYC’G  ™jQÉ°ûe  π≤f
 ÒLCÉJ) ÒLCÉJ , á∏ª©dÉH QGóJ ™«H ä’BG ÒLCÉJ , äGóæà°ùŸG ôjƒ°üJ ä’BG ÒLCÉJ , ä’É°üJ’G
 çÉëHC’G , (äGóæà°ùŸG ï°ùf) ï°ùf , (á«FÉYódG OGƒŸG ÒLCÉJ) ÒLCÉJ , (á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G
 ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ™∏°ùdG ¢VôY) áFõéàdÉH ™«ÑdG , (ájQÉéàdG çÉëHC’G)
 , ájQÉJôµ°ùdG äÉeóN , (äÉæ«©dG ™jRƒJ) äÉæ«©dG , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , (áFõéàdÉH
 ôjô–) äÉHÉ°ù◊G ±ƒ°ûc , ájÉYôdGh åëÑdG äÉeóN , äÓëŸG »`a ¢Vô©dG äÉ¡LGh ÚjõJ
 º«¶æJ , øjôNBÓd ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN »`a äÉcGÎ°T’G Ö«JôJ , (äÉHÉ°ù◊G ±ƒ°ûc
 ,  ¿ƒ```jõØ∏àdG  ÈY  ¿Ó```YE’G  ,  ÖFGô``°†dG  OGó``YEG  ,  Üƒ°SÉ```◊G  äÉfÉ```«H  óYGƒb  »`a  äÉ``eƒ∏©ŸG
 ,  Ú`ØXƒŸG  QÉ«àN’  (»°ùØædG  QÉÑàN’G)  QÉÑàN’G  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ÈY  ájQÉéàdG  äÉfÓYE’G
 (ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ)  ájQÉéàdG  ¢VQÉ``©ŸG  ,  (á``````«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG  áHÉàc)  ¢Uƒ°üf
 OGƒe åjó– , áYÉÑ£dG , π«é°ùàdG hCG  ï°ùædG , ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG  ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd
 á÷É©e , (á∏ª©dÉH QGóJ »àdG ™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ) á∏ª©dÉH QGóJ ™«H ä’BG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG) ¿ƒfÉæØdG , …QÉéàdG ÚªãàdG , á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG áHÉàc , ¢Uƒ°üædG

 . ∫GõàN’G , π«é°ùàdG hCG ï°ùædG , AGô°ûdG äÉÑ∏W , …QÉéàdG ÚªãàdG , (AGOC’G

Ω.Ω.P.¢T QÉH »Jƒ«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »HO ôH , AÉã«e OƒY , 7011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ∫ƒ°ùZ , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ≥°UGƒd , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd ≥°UGƒd

 ,  π«ªéàdG ¢VGôZC’ Rƒ∏dG Ö«∏M , ƒ÷G Ò£©J äGô°†ëà°ùe , ábÓ◊G  ó©H ÉŸ (ø°Tƒd)
 , (ô£Y) ¿Éeô¡c , π«ªéàdG ¢VGôZC’ GÒ`aƒdC’G QÉÑ°U äGô°†ëà°ùe , Rƒ∏dG ¿ƒHÉ°U , Rƒ∏dG âjR
 ±ÓîH º°ù∏H , (ájô£Y äƒjR) Qƒ£Y , (â«dGƒJ OGƒe) ¥ô©∏d äGOÉ°†e , ¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U
 á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  â°ù«d  ΩÉªëà°SG  ìÓeCG  ,  á«ÑW  ¢VGôZC’  Ωóîà°ùŸG
 (¿GƒdCG  äÓjõe)  ô°üb  äGô°†ëà°ùe  ,  äƒªZÈdG  âjR  ,  á«∏«ªŒ  á©æbCG  ,  ΩÉªëà°SÓd
 øe ájô£Y äƒjR , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ áWô°TCG , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ äGPGPQ , π«ªéàdG ¢VGôZC’
 äGô°†ëà°ùe ,  π«ªŒ º≤WCG  ,  ¿GƒdC’G ádGREG  äGô°†ëà°ùe ,  OÉÑµdG  øe ájô£Y äƒjR ,  RQC’G Ö°ûN
 , á«∏«ªŒ äÉÁôc , π«ªéàdG ¢VGôZC’ »æ£b ∫õZ , π````«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG , π«ªŒ
 , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ````°U ,  ¿É````æ°SC’G ¢†««ÑJ ΩÓ````g ,  Iô````°ûÑdG ¢†««Ñàd äÉÁôc
 ,  ô©°ûdG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe ,  ô©°T äÓjõe ,  ¿Gƒ«◊G  hCG  ¿É°ùfEÓd á¡jôc íFGhQ äÓjõe
 á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ hCG á«°üî°T á«ë°U ¢VGôZC’ ∫É°ùàZG äGô°†ëà°ùe , ô¡£e ¿ƒHÉ°U
 äÉ°UÓN , É«fƒdƒµdG AÉe , á«∏«ªŒ ÆÉÑ°UCG , ±É÷G ƒÑeÉ°ûdG äGô°†ëà°ùe , (â«dGƒJ OGƒe)
 ΩÓbCG , ÖLGƒ◊G π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , ájô£Y äƒjR , ájÒKCG
 ¢TƒeQ ,  ¢Tƒeô∏d  π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  IQÉ©à°ùŸG  ¢TƒeôdG  â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,  ÖLGƒ◊G
 ô°UÉæY  ,  IQÉ©à°ùe  ôaÉXCG  ,  QÉ©à°ùŸG  ô©°ûdG  â«Ñãàd  ≥°UGƒd  ,  IQÉ©à°ùe  ¢TƒeQ  ,  IQÉ©à°ùe
 ,  ô©°û∏d äÉfƒ∏e ,  ΩGóbC’G  ¥ô©àd ¿ƒHÉ°U ,  (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , QƒgõdG  Qƒ£©d á«°SÉ°SCG
 , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ô©°û∏d ÆÉÑ°UCG

 . Úª°SÉ«dG âjR

Ω.Ω.P.¢T QÉH »Jƒ«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »HO ôH , AÉã«e OƒY , 7011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉfÓYE’G , »YGPE’G ¿ÓYE’G , ájÉYódG , »LQÉÿG ¿ÓYE’G , ≥jƒ°ùàdG

 ,  ∞JÉ¡dG  ÈY  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN  ,  äÓëŸG  »`a  ¢ùHÓŸG  ¢Vô©H  á°UÉN  IÒÑc  òaGƒf  ,  á«YGPE’G
 ,  ájójÈdG äÉÑ∏£dG ≥jôW øY ¿ÓYE’G ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch ,  ájÉYódG ¢Uƒ°üædG  áHÉàc
 äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ) ¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe , (¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–) ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe
 , (AÓª©dG í°üf äÓfi) (AÓª©∏d ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J) AÓª©dG í°üf , (¿ÓYEÓd
 ájQÉ````éàdG äGQÉ````°ûà°S’G , ôJÉaódG ∂°ùe , ≥`````«bóàdG äÉeóN , (AGOC’G ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG) ¿ƒfÉ`````æØdG
 äÉeƒ∏©ŸG øY …ôëàdG , ájQÉéàdG äGQÉ°ùØà°S’G , ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG , (á«æ¡ŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G)
 , ∫É`````ªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , ájQÉéàdG äÉ```°ù°SDƒŸG º`````«¶æJh IQGOEG ∫ƒM äGQÉ```°ûà°SG , ájQÉ`````éàdG
 ∫ÉªYC’G  º«¶æJ  ∫ƒM äGQÉ```°ûà°SG  ,  AGOC’G  ÊÉæa  ∫É`````ªYCG  IQGOEG  ,  ∫É`````ªYC’G  IQGOEG  ∫ƒM äGQÉ``°ûà°SG
 IQGOE’G , (ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G øcÉeCG π≤f äÉeóN) ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G , ájQÉéàdG çÉëHC’G , ájQÉéàdG
 AÓª©∏d ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J ,  øjôNB’G äÉeóNh ™∏°ùd ¢ü«NGôJ íæŸ ájQÉéàdG
 ™«ÑdG  äÉjÉ¨d  ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh  ÈY ™∏°ùdG  ¢VôY) ä’É°üJ’G  πFÉ°Sh  ,  (AÓª©dG  í°üf äÓfi)
 Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb , äÉ«FÉ°üME’G ™«ªL , (QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóN) QÉ©°SC’G áfQÉ≤e , (áFõéàdÉH
 »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ) Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H óYGƒb , (Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ)
 , (AÓª©dG í°üf äÓfi) AÓª©∏d ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J , (Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb
 , ™````∏°ùdG ¢VôY , øjô```NBÓd Üƒ````°SÉ◊G äÉ`````Ø∏e »`a äÉfÉ````«ÑdG øY åëÑdG , á```Ø∏µàdG ô```©°S π```«∏–
 äÉæ¡µàdG , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf , ô°TÉÑe πµ°ûH ójÈdG ≥jôW øY ¿ÓYE’G
 (¢VQÉ`````©ŸG  º«¶æJ)  ¢VQÉ`````©ŸG  ,  ∞«XƒàdG  ä’Éch  ,  á«∏YÉ````ØdGh  ihó÷G  AGÈN  ,  ájOÉ°üàb’G
 äÉØ∏ŸG IQGOEG , AÉjRC’G ¢VhôY º«¶æJh IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd
 äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch) äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch , (ájOÉ°üàb’G äÉæ¡µàdG) äÉæ¡µàdG , (áÑ°SƒëŸG äÉØ∏ŸG IQGOEG)
 …ôëàdG , (ájQÉéàdG äÉeÓ©à°S’G) äÉeÓ©à°S’G , (ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG) äÉeƒ∏©ŸG , (ájQÉéàdG
 ¢VGôZC’ §«£îàdG  äÉeóN ,  (ÒJGƒØdG  QGó°UEG)  IôJƒØdG  ,  (ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  øY …ôëàdG)
 äÉeóÿG) IQGOE’G , øjôNB’G äÉeóNh ™∏°ùd ¢ü«NGôJ íæŸ ájQÉéàdG IQGOE’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 , (á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG IQGOE’G »`a IóYÉ°ùŸG) IQGOE’G »`a IóYÉ°ùŸG , (∫ÉªYC’G IQGOE’ ájQÉ°ûà°S’G
 çÉëHCG , (Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOE’ äGQÉ°ûà°SG) IQGOE’G äGQÉ`````°ûà°SG , (á```Ñ°SƒëŸG äÉØ∏ŸG IQGOEG) IQGOEG
 ¢ü«î∏J äÉeóN , äÉ©«ÑŸG èjhÎd hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYó∏d êPÉªædG ™°Vh , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG
 , Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ , QÉÑNC’G
 º```«¶æJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , …CGôdG äÉYÓ£à°SG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ,  á«LQÉÿG  äÉfÓYE’G  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ¢VGôZC’  hCG  ájQÉŒ  ¢VGôZC’  ájQÉ````éàdG  ¢VQÉ©ŸG
 äGQÉ°ûà°S’G , ÖJGhôdG ±ƒ°ûc OGóYEG , (ájQÉŒ IóYÉ°ùe) á«LQÉÿG ±GôWC’ÉH áfÉ©à°S’G äÉeóN
 äÉYÓ£à°SG) äÉYÓ£à°SG , á«Fƒ°V ï°ùf êGôîà°SG , Ú`ØXƒŸG Ú«©J , Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEG ∫ƒM
 , QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóN , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É``°üJ’G πFÉ``°Sh ô``ÑY ™∏°ùdG ¢VôY , (…CGô∏d
 Ú```eCÉàdG äÉ```eóN , (¢Uƒ°üædG á```÷É©e) á````÷É©e , AGô```°ûdG äÉÑ∏£d (ájQGOEG á```÷É©e) á````÷É©e
 QÉ«àN’ »°ùØædG  QÉÑàN’G (iô```NCG  ájQÉ```Œ ∫É```ªYCÉH  ≥∏©àJ äÉ````eóNh ™∏°ùdG  AGô````°T) øjôNBÓd
 OGóYEG , ájÉYódG ä’Éch , á````jÉYódG , á```«FÉYódG ¢Uƒ°üædG ô°ûf , áeÉ```©dG äÉ```bÓ©dG , Ú`ØXƒŸG
 ,  (á«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG  ô°ûf)  á```«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG  ,  á«FÉYódG  OGƒŸG  ÒLCÉJ  ,  á```jÉYódG  Ió``ªYCG
  (AGô°ûdG äÉÑ∏£d ájQGOEG á÷É©e) AGô°ûdG äÉÑ∏W , (á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG áHÉàc) á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG
 äÉMÉ```°ùe ô````«LCÉJ , ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe π≤f äÉeóN , á«YGPE’G ájQÉéàdG äÉfÓYE’G , »YGPE’G ¿Ó````YE’G
 ÒLCÉJ , äGóæà°ùŸG ôjƒ°üJ ä’BG ô``«LCÉJ , ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ¿ÓYEÓd äÉbhCG ô``«LCÉJ , ¿ÓYEÓd
 , (á«FÉYódG OGƒŸG ô```«LCÉJ) ô```«LCÉJ , (á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G ÒLCÉJ) ÒLCÉJ , á∏ª©dÉH QGóJ ™«H ä’BG
 πFÉ````°Sh ÈY ™∏°ùdG ¢VôY) áFõéàdÉH ™«ÑdG , (ájQÉéàdG çÉ````ëHC’G) çÉ````ëHC’G , (äGóæà°ùŸG ï°ùf) ï°ùf
 äÉeóN , (äÉæ«©dG ™jRƒJ) äÉæ«©dG , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , (áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJ’G
 äÉHÉ°ù◊G ±ƒ°ûc , ájÉYôdGh åëÑdG äÉeóN , äÓëŸG »`a ¢Vô©dG äÉ¡LGh ÚjõJ , ájQÉJôµ°ùdG
 º«¶æJ , øjôNBÓd ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN »`a äÉcGÎ°T’G Ö«JôJ , (äÉHÉ°ù◊G ±ƒ°ûc ôjô–)
 äÉfÓYE’G , ¿ƒjõØ∏àdG ô``ÑY ¿ÓYE’G , ÖFGô``°†dG OGóYEG , Üƒ°SÉ```◊G äÉfÉ````«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG
 áHÉàc) ¢Uƒ```°üf , Ú````ØXƒŸG QÉ````«àN’ (»°ùØædG QÉ````ÑàN’G) QÉ````ÑàN’G , ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ájQÉ````éàdG
 hCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd  (ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ)  ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  ,  (á«FÉYódG  ¢Uƒ°üædG
 ™«H ä’BG  ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  OGƒe åjó– , áYÉÑ£dG ,  π«é°ùàdG  hCG  ï°ùædG  ,  ájÉYódG  ¢VGôZC’
 ¢Uƒ°üædG áHÉàc , ¢Uƒ°üædG á÷É©e , (á∏ª©dÉH QGóJ »àdG ™«ÑdG ä’BG ÒLCÉJ) á∏ª©dÉH QGóJ
 äÉÑ∏W , …QÉéàdG ÚªãàdG , (AGOC’G ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG) ¿ƒfÉæØdG , …QÉéàdG ÚªãàdG , á«FÉYódG

 . ∫GõàN’G , π«é°ùàdG hCG ï°ùædG , AGô°ûdG

Ω.Ω.P.¢T QÉH »Jƒ«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »HO ôH , AÉã«e OƒY , 7011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ó©H  ÉŸ  (ø°Tƒd)  ∫ƒ°ùZ  ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ≥°UGƒd  ,  QÉ©à°ùŸG  ô©°ûdG  â«Ñãàd  ≥°UGƒd
 ¿ƒHÉ°U , Rƒ∏dG âjR , π«ªéàdG ¢VGôZC’ Rƒ∏dG Ö«∏M , ƒ÷G Ò£©J äGô°†ëà°ùe , ábÓ◊G
 OÉ°†e ¿ƒHÉ°U ,  (ô£Y) ¿Éeô¡c ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’ GÒ`aƒdC’G  QÉÑ°U äGô°†ëà°ùe ,  Rƒ∏dG
 Ωóîà°ùŸG  ±ÓîH  º°ù∏H  ,  (ájô£Y  äƒjR)  Qƒ£Y  ,  (â«dGƒJ  OGƒe)  ¥ô©∏d  äGOÉ°†e  ,  ¥ô©∏d
 , ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ΩÉªëà°SG ìÓeCG ,  á«ÑW ¢VGôZC’
 , π```«ªéàdG ¢VGôZC’ (¿GƒdCG  äÓjõe) ô°üb äGô°†ëà°ùe , äƒªZÈdG âjR , á«∏«ªŒ á©æbCG
 ,  RQC’G  Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR  ,  ºØdG  áëFGQ  ¢TÉ©fE’ áWô°TCG  ,  ºØdG  áëFGQ  ¢TÉ©fE’ äGPGPQ
 , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªŒ º≤WCG , ¿GƒdC’G ádGREG äGô°†ëà°ùe , OÉÑµdG øe ájô£Y äƒjR
 äÉÁôc , á«∏«ªŒ äÉÁôc , π«ªéàdG ¢VGôZC’ »æ£b ∫õZ , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG
 íFGhQ  äÓjõe ,  á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGRE’  ¿ƒHÉ°U ,  ¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  ΩÓg ,  Iô°ûÑdG  ¢†««Ñàd
 ,  ô¡£e  ¿ƒHÉ°U  ,  ô©°ûdG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°T  äÓjõe  ,  ¿Gƒ«◊G  hCG  ¿É°ùfEÓd  á¡jôc
 ,  (â«dGƒJ  OGƒe) á¡jôµdG  íFGhôdG  ádGRE’  hCG  á«°üî°T  á«ë°U ¢VGôZC’ ∫É°ùàZG  äGô°†ëà°ùe
 äƒjR  ,  ájÒKCG  äÉ°UÓN  ,  É«fƒdƒµdG  AÉe  ,  á«∏«ªŒ  ÆÉÑ°UCG  ,  ±É÷G  ƒÑeÉ°ûdG  äGô°†ëà°ùe
 ≥°UGƒd , ÖLGƒ◊G ΩÓbCG , ÖLGƒ◊G π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN , ájô£Y
 , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , ¢Tƒeô∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , IQÉ©à°ùŸG ¢TƒeôdG â«Ñãàd
 äÉ°UÓN , QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG ô°UÉæY , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd ≥°UGƒd
 (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  ô©°û∏d ÆÉÑ°UCG  ,  ô©°û∏d äÉfƒ∏e ,  ΩGóbC’G  ¥ô©àd ¿ƒHÉ°U ,  (Qƒ£Y) QƒgR

 . Úª°SÉ«dG âjR , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe ,ô©°û∏d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°û∏d

Ω.Ω.P.¢T QÉH »Jƒ«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »HO ôH , AÉã«e OƒY , 7011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat-31.indd   14 2/26/20   10:19 AM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134011 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . ≥«bódG

(….Ω.¢T) √Écô°Th º©fCG ó«©°S πFÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øª«dG , 5302 : Ü.¢U , õ©J : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

104639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 øe (Qƒ£Y) ÈæY Qƒ£©∏d ájóYÉb OGƒe , QÉgRC’G øe Qƒ£Y , (Qƒ£Y) QƒgõdG äÉ°ü∏îà°ùe
 ô£Y , äÉfGƒ«ë∏d hCG ô°ûÑ∏d ¥ô©dG äÓjõe , (Qƒ£Y) ÈæY , Qƒ£©∏d ájóYÉb OGƒe , QÉgRC’G
 äGô°†ëà°ùe , (Qƒ£Y) (QÉgRC’G øe äÉ°ü∏îà°ùe) QÉgRCG , QÉgRC’G øe PƒNCÉŸG âjõdG , Êƒfƒd
 , Úª°SÉ«dG , Qƒ£Y , ájô£Y äÉéàæe , íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR , (Qƒ£Y) ∂°ùŸG , (Qƒ£Y) ÒîÑJ

 . ájô£©dG äÉéàæª∏d ´Éæ©f

ì.Ω.Ω Qƒ£©dG áYÉæ°üd …ô°ûæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G - »HO , 9 Ó«`a , á«Hô©dG ™HGôŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat-31.indd   15 2/26/20   1:30 PM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
 »°TGôa GóY) »°TGôa , èæØ°SEGh •É°ûeCG , ïÑ£ª∏dh ‹õæŸG ∫Éª©à°SÓd á«YhCGh ¿GhCGh äGhOCG
 ∫ƒ¨°ûe ÒZ êÉLR , »∏L ∂∏°S , ∞«¶æJ äGhOCG , »°TGôØdG ™æ°U OGƒe , (¿ÉgódGh øjƒ∏àdG

 . á«LÉLR ¿GhCG , (ÊÉÑŸG »`a πª©à°ùŸG êÉLõdG GóY) ∫ƒ¨°ûe ¬Ñ°T êÉLRh

∫.Ω.¢T ≠fódƒg âæªà°ùØfG ájQÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉæÑd , …QÉéàdG §°SƒdG , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

133448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 á«ªM áª©WCGh OGƒe , á«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«dó«°U äGô°†ëà°ùe
 ô°ûÑ∏d á«FGòZ äÓªµe , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCG , …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e
 , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒe , äÉ≤°üd , äÉfGƒ«◊Gh

 . äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe

∫.Ω.¢T ≠fódƒg âæªà°ùØfG ájQÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉæÑd , …QÉéàdG §°SƒdG , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat-31.indd   16 2/26/20   10:19 AM

-78-



(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
133449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
 . ábÓ◊G äGhOCG , AÉ°†«H áë∏°SCG , (ó«dÉH QGóJ) ájhój äGhOCGh OóY

∫.Ω.¢T ≠fódƒg âæªà°ùØfG ájQÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉæÑd , …QÉéàdG §°SƒdG , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

133450 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 ∫ƒ°ùZ , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , §°ûch »∏L , π≤°U , ∞«¶æJ

 . ô©°û∏d (ø°Tƒd)

∫.Ω.¢T ≠fódƒg âæªà°ùØfG ájQÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉæÑd , …QÉéàdG §°SƒdG , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat-31.indd   17 2/26/20   10:19 AM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ¬cGƒa äÉ°UÓN , π«Ñ‚R IÒH hCG π«Ñ‚R á©L , ¬cGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc
 äÉHhô°ûe , á```«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , á```«dƒëc ô``«Z ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe , á```«dƒëc ô``«Z
 ô``«Z äÉHhô°ûe , Iƒ``¡≤dG á``¡µæH á```«dƒëc ô``«Z äÉHhô°ûe , π```°ù©dG É¡°SÉ°SCG á```«dƒëc ô``«Z

 . (äÉHhô°ûe) äGhGô°†N Ò°üY , …É°ûdG á¡µæH á«dƒëc

…O »J ∫G , âcOhôH âÑ«°ùfƒc ƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HÉµ‚ÉH , ¿É°û‚ƒ∏c , …O QBG hGôHO’ , 107 hGôHO’ Gƒ°U 156 .È‰ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ófÓjÉJ , 10240 ∑ƒµfÉH

2019/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 õÑN , π«Ñ‚R , …É°û∏d πjóÑc ΩGóîà°SÓd ¥GQhCG hCG QƒgR , „ƒHÉÑdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉHhô°ûŸG
 . ºcôc , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , …É°T , á«ÑW ÒZ äÉYƒ≤æe , è∏ãe …É°T , π«Ñ‚R

…O »J ∫G , âcOhôH âÑ«°ùfƒc ƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HÉµ‚ÉH , ¿É°û‚ƒ∏c , …O QBG hGôHO’ , 107 hGôHO’ Gƒ°U 156 .È‰ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ófÓjÉJ , 10240 ∑ƒµfÉH

2019/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat-31.indd   18 2/26/20   10:19 AM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 Ò°üY äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa äÉ°UÓN , ¬cGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc
 , π``°ù©dG É¡°SÉ°SCG á``«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , á``«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , á``«dƒëc ÒZ ¬cGƒa
 äÉHhô°ûe , …É°ûdG á¡µæH á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG á¡µæH á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe
 ,  Ö«∏◊G  πFGóH  ±ÓîH Éjƒ°üdG  ∫ƒa ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe ,  ÚJhÈdÉH  á«æZ á«°VÉjQ

 . Í∏dG π°üe äÉHhô°ûe , (äÉHhô°ûe) äGhGô°†N Ò°üY

…O »J ∫G , âcOhôH âÑ«°ùfƒc ƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HÉµ‚ÉH , ¿É°û‚ƒ∏c , …O QBG hGôHO’ , 107 hGôHO’ Gƒ°U 156 .È‰ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ófÓjÉJ , 10240 ∑ƒµfÉH

2019/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôZCÓd  ÜÉ°ûYC’G  …É°T  ,  á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd  ájhOC’G  ,  á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd  ÚL’ƒµdG
 ¢VGôZC’ á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸG , äÉæ«∏ŸG , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«Ñ°û©dG äÉ°ü∏îà°ùŸG , á«Ñ£dG
 ÜƒÑM , á«Ñ£dG äÉHhô°ûŸG , á«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G , »Ñ£dG …É°ûdG , á«Ñ£dG ø≤◊G , ¢ù«°ùîàdG

 . á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ôµ°ùdG , ¢ù«°ùîàdG

…O »J ∫G , âcOhôH âÑ«°ùfƒc ƒ«f : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HÉµ‚ÉH , ¿É°û‚ƒ∏c , …O QBG hGôHO’ , 107 hGôHO’ Gƒ°U 156 .È‰ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ófÓjÉJ , 10240 ∑ƒµfÉH

2019/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat-31.indd   19 2/26/20   10:19 AM
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
134095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ,  Qƒ````£©dGh  äÉ```LÓ©dGh  äÉ```≤ë∏ŸGh  äÉ```éàæŸGh  ôaÉ```XC’ÉH  áaÉ```¶ædGh  ájÉ``æ©dG  äGô°†ëà°ùe
 á``jô£Y äƒ`````jR , ¢VÉ```MôŸG äÉeõ∏à°ùe , Ú```LÉ©e , ô``©°ûdG äÉ```éàæe , π``«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 , á```«Ñ£dG ô```«Z äÉ``ÁôµdG , á```≤°UÓdG OGƒ```ŸGh ï∏L π````«ªéàdG OGƒ```e , á```jô£Y äÉ```°ü∏îà°ùeh
 äGô°†ëà°ùe , ¿ƒHÉ°üdGh äÉæµ°ùŸG , á«eÓ¡dG OGƒŸG , ≥«MÉ°ùŸG , äƒjõdG , ∫É°üeC’G , äGô°†ëà°ùŸG

 . ÜCG ∂«e , π«ªéàdG äGhOCG , π≤°üdGh ¢û«fQƒdGh , ôaÉXC’G ¢û«fQh , ôaÉXCÓd π«ªéàdG

…O »J ∫CG ¿óæd »Jƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çQhƒ°ùfÉªµjQ , âjÎ°S á°ù«æµdG , ¢ù∏H çQhƒ°ûJÉH , ¢ShÉg çQhƒ°ûJÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , …CG »L 1 3 …O ƒ«∏HO ¢ùJÒg

2019/12/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 ,  áé∏ãe  ¬cGƒa  ,  Ö∏©e º◊  ,  á©æ°üe ∑Éª°SCG  ,  ∑Éª°SC’G  äÉéàæe ,  (íFGô°T)  ºë∏dG  øe •ƒ«N
 øe ¿ƒµŸG) óFÉ°ùdG Ö«∏◊G  ,  Ö«∏◊G  äÉHhô°ûe , Ö«∏◊G  äÉéàæe , Ö«∏◊G  ,  ¢†«ÑdG , äÓ∏îŸG
 Ö«∏◊G äÉHhô°ûe , (Ö«∏◊G øe ¿ƒµŸG) óFÉ°ùdG Ö«∏◊G , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , (Ö«∏◊G
 , ô°†fi ¥óæH , ΩÉ©£∏d (ΩÓg) »∏L , ¬cGƒØdG øe äÉ£∏°S , πcCÓd á◊É°U äƒjR , hÉcÉµdÉH á¡µæŸG
 áYƒæ°üe äGô°†ëà°ùe , (ôªfl Éjƒ°U ∫ƒa) ƒaƒJ , ƒ¡£dG ¢VGôZC’ ¢†«ÑdG ∫’R , ∞ØéŸG ô£ØdG

 . (Ö«∏◊G πjóH) Éjƒ°üdG Ö«∏M , É«dƒ°UÉØdG IQÉãN øe É°SÉ°SCG hCG É«∏c

…O »J ∫CG , ƒc .óæjCG ROƒa ¿’ …CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿GƒjÉJ , »àfƒc ¿Ój , Ö«°ThÉJ hCG ƒ°S , …O QCG ≠æ«°ûæ«°ùcCG , 13 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 á©jô°S áfhôµŸG , ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe , ôFÉ£ØdG , äÉjƒ∏◊G , õ«cƒµdG , áJ’ƒcƒ°ûdG , ôµ°ùdG
 äÉ```¡µæe ,  Ëôc ¢ùjB’G  ¿É```Ñ°†b ,  á``jòZCÓd ¢ùWÉ£ÑdG  É°ûf  ,  RQC’G  øe ≥``FÉbQ ,  ô``«°†ëàdG
 ™e hÉcÉµdG øe äÉHhô°ûe , hÉcÉc , Iƒ¡b , ΩÉ©£∏d CÉ°ûf , ájô£©dG äƒjõdG ±ÓîH äÉHhô°ûª∏d
 . äÉæé©e , õÑÿG , è∏ãdG , ÜƒÑ◊G äGô°†ëà°ùe , ¢ùHódG , π°ùY , (…ófÉc) äÉjƒ∏M , Ö«∏◊G

…O »J ∫CG , ƒc .óæjCG ROƒa ¿’ …CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿Ój , Ö«°ThÉJ hCG ƒ°S , …O QCG ≠æ«°ûæ«°ùcCG , 13 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿GƒjÉJ , »àfƒc

2019/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûe , á``¡cÉØdG ôFÉ°üYh á```¡cÉØdG äÉHhô°ûe , á```jRÉZ √É«e , á```«dƒëµdG ô```«Z Iô``«ÑdG
 ô```«°üY , (äÉHhô°ûŸG) á«fó©ŸG √É```«e , Í∏dG π```°üe äÉHhô°ûe , …É°ûdG á¡µæH á```«dƒëc ô````«Z
 , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG , äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd äÉ°UÓN , äÉHhô°ûŸG πª©d õcôe á¡cÉa

 . á«°VÉjôdG äÉHhô°ûŸG

…O »J ∫CG , ƒc .óæjCG ROƒa ¿’ …CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿Ój , Ö«°ThÉJ hCG ƒ°S , …O QCG ≠æ«°ûæ«°ùcCG , 13 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿GƒjÉJ , »àfƒc

2019/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 QƒjO ¿É«à°ùjôc õeƒ«`aQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 ¢Tƒg ƒ«æ«`aG 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126952 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉÑ«cÎdG , ó«dG á°†Ñb ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ∂jô–h π≤fh πª◊ äGõ«¡Œ
 ∞JGƒ¡dG Gójó–h , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™e ∞«µàJ äÉÑ«côJh , Iõ¡LCÓd á∏eÉ◊G

. ádƒªëŸG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûeh äGÒeÉµdGh »Mƒ∏dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG

»°S ∫G ∫G ¢ùà«cƒ°ùHƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , hOGQƒdƒc , 80301 hG »°S , QódƒH πcÒ°S èæ«dÒà°S 3033 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉÑ«cÎdG , ó«dG á°†Ñb ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ∂jô–h π≤fh πª◊ äGõ«¡Œ
 ∞JGƒ¡dG Gójó–h , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™e ∞«µàJ äÉÑ«côJh , Iõ¡LCÓd á∏eÉ◊G

. ádƒªëŸG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûeh äGÒeÉµdGh »Mƒ∏dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG

»°S ∫G ∫G ¢ùà«cƒ°ùHƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , hOGQƒdƒc , 80301 hG »°S , QódƒH πcÒ°S èæ«dÒà°S 3033 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉÑ«cÎdG , ó«dG á°†Ñb ∫ÓN øe á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ∂jô–h π≤fh πª◊ äGõ«¡Œ
 ∞JGƒ¡dG Gójó–h , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™e ∞«µàJ äÉÑ«côJh , Iõ¡LCÓd á∏eÉ◊G

. ádƒªëŸG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûeh äGÒeÉµdGh »Mƒ∏dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh á«còdG

»°S ∫G ∫G ¢ùà«cƒ°ùHƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , hOGQƒdƒc , 80301 hG »°S , QódƒH πcÒ°S èæ«dÒà°S 3033 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

QƒjO ¿É«à°ùjôc Ωƒ«`aôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 »°Tƒg ƒ«æ«`aCG 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉªYC’Gh ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh ¢Vô©dG äÉeóN

óàª«d ódQhh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ófÓjCG øjÒ`a ¢ûàjôH - ’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉªYC’Gh ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh ¢Vô©dG äÉeóN

óàª«d ódQhh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ófÓjCG øjÒ`a ¢ûàjôH - ’ƒJQƒJ ¿hÉJ OhhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 AGƒ````¡dG äÉ````î°†e , (äÉ```LGôµdG hCG ÜBGô```ŸG äBÉ````°ûæe) AGƒ````¡dG äÉ````î°†e
 äÉ``fGƒ£°SC’G , ä’BÓd äÉ``fGƒ£°SC’G , äÉcô``ëŸG äÉ``fGƒ£°SCG ¢ShDhQ , äGó```dƒŸG , •ƒ```¨°†ŸG
 ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d  ìhGôe  ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d  ìhGôŸG  áeõMCG  ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d
 hCG  ä’B’G  øe  AGõLCÉc)  ôJÓØdG  ,  äÉcôëª∏d  ójÈàdG  AGƒg  ∞«¶æàd  (ôJÓa)  äÉë°Tôe
 á«JGP) OƒbƒdG äÉî°†e , äGó©ŸGh äÉcôëª∏d OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG Ò`aƒJ ™£b , (äÉcôëŸG
 äÉæbÉM , »∏NGódG ¥GÎM’G äÉcôëŸ äÉæë°ûdG ó«dƒJ Iõ¡LCG , AÉHô¡µdG äGódƒe , (º«¶æàdG
 ”Éc  ,  äÉcôëª∏d  (ΩOÉ©dG)  ΩÉ¶f  ,  (äÉcôëŸG  øe AGõLCÉc)  π°UÉØŸG  ,  äÉcôëª∏d  OƒbƒdG
 AGõLCÉc) ¢ùHÉµŸG , äÉcôëª∏d ¢ùHÉµe , äÉfGƒ£°SCÓd ¢ùHÉµe , äGó©ŸGh äÉcôëª∏d äƒ°üdG
 øe AGõLCÉc) äÉî°†ŸG , (ä’B’Éc) äÉî°†ŸG , á°ùWÉ¨dG ¢ùHÉµŸG , (äÉcôëŸG hCG ä’B’G øe
 πª©d  áª¶æŸG  ™£≤dG  ,  (ä’BÓd) (§Ø°ûdG)  äÉî°†e ,  (äÉcôëŸG  hCG  äÉcôëŸG  hCG  ä’B’G
 AGõLCG)  (Ωƒë°ûdG)  äÉ≤∏M  ,  πeÉëª∏d  (IôµdG)  äÉ≤∏◊G  ,  (ä’B’G  øe  AGõLCÉc)  ä’B’G
 äÓ°Uh , äGó©ŸGh äÉcôëŸGh ä’BÓd (π«°UƒJ) ¿ÉÑ°†b , (¢ùÑµŸG) äÉ≤∏M , (ä’B’G øe
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 , º«¶æàdG á«JGP OƒbƒdG äÉî°†e , »JGòdG â«jõàdG πeÉfi , (ä’B’G øe AGõLCG) π°UÉØŸG
 äÉeÉª°U , á«æ«HQƒàdG øë°ûdG ä’BG , (¢ShÎdG áÑ∏Y - ácô◊G π≤f RÉ¡L) ácô◊G πbÉf
 á∏é©dG , (ádBÉc) á∏é©dG , (ä’B’G øe AGõLCÉc) äÉeÉª°üdG , (ä’B’G øe AGõLCÉc) (Clack)

. (™aódG hCG ôjhóàdG)

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

¿ÉHÉ«dG , øc - »°ûàjBG , …É°ûJ - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127968 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. É¡æe á«∏µ«¡dG QÉ«¨dG ™£b , ájÈdG äÉÑcôŸG h äGQÉ«°ùdG

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

¿ÉHÉ«dG , øc - »°ûàjBG , …É°ûJ ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 AGƒ```¡dG  äÉ```î°†e ,  (äÉ```LGô`µdG  hCG  ÜBGô``ŸG  äBÉ``°ûæe) AGƒ``¡dG  äÉ````î°†e
 äÉ```fGƒ£°SC’G  ,  äÉcô``ëŸG  äÉ```fGƒ£°SCG  ¢ShDhQ  ,  äGó```dƒŸG  ,  •ƒ`````¨°†ŸG

 ìhGôe , äGó``©ŸGh äÉcôëª∏d ìhGôŸG áeõMCG , äGó``©ŸGh äÉcôëª∏d äÉ```fGƒ£°SC’G , ä’BÓd
 ôJÓØdG  ,  äÉcôëª∏d  ójÈàdG  AGƒg  ∞«¶æàd  (ôJÓa)  äÉë°Tôe  ,  äGó©ŸGh  äÉcô``ëª∏d
 ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d  OƒbƒdG  ∑Ó¡à°SG  Ò`aƒJ  ™£b ,  (äÉcôëŸG  hCG  ä’B’G  øe AGõLCÉc)
 äÉcôëŸ äÉæë°ûdG  ó«dƒJ  Iõ¡LCG  ,  AÉHô¡µdG  äGódƒe ,  (º«¶æàdG  á«JGP)  OƒbƒdG  äÉî°†e
 ΩÉ¶f , (äÉcôëŸG øe AGõLCÉc) π°UÉØŸG , äÉcôëª∏d OƒbƒdG äÉæbÉM , »∏NGódG ¥GÎM’G
 ¢ùHÉµe ,  äÉfGƒ£°SCÓd ¢ùHÉµe ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d  äƒ°üdG  ”Éc ,  äÉcôëª∏d  (ΩOÉ©dG)
 äÉî°†ŸG  ,  á°ùWÉ¨dG  ¢ùHÉµŸG  ,  (äÉcôëŸG  hCG  ä’B’G  øe  AGõLCÉc)  ¢ùHÉµŸG  ,  äÉcôëª∏d
 (§Ø°ûdG) äÉî°†e , (äÉcôëŸG hCG äÉcôëŸG hCG ä’B’G øe AGõLCÉc) äÉî°†ŸG , (ä’B’Éc)
 ,  πeÉëª∏d  (IôµdG)  äÉ≤∏◊G  ,  (ä’B’G  øe  AGõLCÉc)  ä’B’G  πª©d  áª¶æŸG  ™£≤dG  ,  (ä’BÓd)
 ä’BÓd  (π«°UƒJ)  ¿ÉÑ°†b  ,  (¢ùÑµŸG)  äÉ≤∏M  ,  (ä’B’G  øe  AGõLCG)  (Ωƒë°ûdG)  äÉ≤∏M
 ,  »JGòdG  â«jõàdG  πeÉfi  ,  (ä’B’G  øe  AGõLCG)  π°UÉØŸG  äÓ°Uh  ,  äGó©ŸGh  äÉcôëŸGh
 ä’BG , (¢ShÎdG áÑ∏Y - ácô◊G π≤f RÉ¡L) ácô◊G πbÉf , º«¶æàdG á«JGP OƒbƒdG äÉî°†e
 øe AGõLCÉc) äÉeÉª°üdG  ,  (ä’B’G  øe AGõLCÉc) (Clack) äÉeÉª°U ,  á«æ«HQƒàdG  øë°ûdG

. (™aódG hCG ôjhóàdG) á∏é©dG , (ádBÉc) á∏é©dG , (ä’B’G

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

¿ÉHÉ«dG , øc »°ûàjBG , …É°ûJ ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. É¡æe á«∏µ«¡dG QÉ«¨dG ™£b áaÉch ájÈdG äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG

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

¿ÉHÉ«dG , øc »°ûàjBG , …É°ûJ ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 ¢ShDhQ , äGódƒŸG , •ƒ¨°†ŸG AGƒ¡dG äÉî°†e , (äÉLGôµdG hCG ÜBGôŸG äBÉ°ûæe) AGƒ¡dG äÉî°†e
 áeõMCG  ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d  äÉfGƒ£°SC’G  ,  ä’BÓd  äÉfGƒ£°SC’G  ,  äÉcôëŸG  äÉfGƒ£°SCG
 AGƒg ∞«¶æàd (ôJÓa) äÉë°Tôe , äGó©ŸGh äÉcôëª∏d ìhGôe , äGó©ŸGh äÉcôëª∏d ìhGôŸG
 ∑Ó¡à°SG  Ò`aƒJ ™£b ,  (äÉcôëŸG hCG  ä’B’G øe AGõLCÉc) ôJÓØdG ,  äÉcôëª∏d ójÈàdG
 Iõ¡LCG , AÉHô¡µdG äGódƒe , (º«¶æàdG á«JGP) OƒbƒdG äÉî°†e , äGó©ŸGh äÉcôëª∏d OƒbƒdG
 AGõLCÉc) π°UÉØŸG , äÉcôëª∏d OƒbƒdG äÉæbÉM , »∏NGódG ¥GÎM’G äÉcôëŸ äÉæë°ûdG ó«dƒJ
 ¢ùHÉµe  ,  äGó©ŸGh  äÉcôëª∏d  äƒ°üdG  ”Éc  ,  äÉcôëª∏d  (ΩOÉ©dG)  ΩÉ¶f  ,  (äÉcôëŸG  øe
 ¢ùHÉµŸG  ,  (äÉcôëŸG  hCG  ä’B’G  øe  AGõLCÉc)  ¢ùHÉµŸG  ,  äÉcôëª∏d  ¢ùHÉµe  ,  äÉfGƒ£°SCÓd
 , (äÉcôëŸG hCG äÉcôëŸG hCG ä’B’G øe AGõLCÉc) äÉî°†ŸG , (ä’B’Éc) äÉî°†ŸG , á°ùWÉ¨dG
 äÉ≤∏◊G , (ä’B’G øe AGõLCÉc) ä’B’G πª©d áª¶æŸG ™£≤dG , (ä’BÓd) (§Ø°ûdG) äÉî°†e
 ¿ÉÑ°†b  ,  (¢ùÑµŸG)  äÉ≤∏M  ,  (ä’B’G  øe  AGõLCG)  (Ωƒë°ûdG)  äÉ≤∏M  ,  πeÉëª∏d  (IôµdG)
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 πeÉfi  ,  (ä’B’G  øe  AGõLCG)  π°UÉØŸG  äÓ°Uh  ,  äGó©ŸGh  äÉcôëŸGh  ä’BÓd  (π«°UƒJ)
 áÑ∏Y - ácô◊G π≤f RÉ¡L) ácô◊G πbÉf , º«¶æàdG á«JGP OƒbƒdG äÉî°†e , »JGòdG â«jõàdG
 äÉeÉª°üdG , (ä’B’G øe AGõLCÉc) (Clack) äÉeÉª°U , á«æ«HQƒàdG øë°ûdG ä’BG , (¢ShÎdG

. (™aódG hCG ôjhóàdG) á∏é©dG , (ádBÉc) á∏é©dG , (ä’B’G øe AGõLCÉc)

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

¿ÉHÉ«dG , øc - »°ûàjBG , »°T - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127972 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. É¡æe á«∏µ«¡dG QÉ«¨dG ™£b áaÉch ájÈdG äÉÑcôŸGh äGQÉ«°ùdG

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

¿ÉHÉ«dG , øc - »°ûàjBG , …É°ûJ ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1331) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 , Iƒ``¡≤dG â«Hh Iƒ¡≤dG ™«H ∫Éfi , á``Ø«`ØÿG á``ª©WC’G ™``«H ∫Éfi , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ``≤ŸG , ºYÉ``£ŸG
 ô```«`aƒJ , á```°TÉYE’G äÉeóN , á```«LQÉÿG äÉ``Ñ∏£dG ºYÉ``£e äÉeóNh , á````«LQÉÿG äÉÑ∏£dG ºYÉ``£e
. á«LQÉÿG äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G OGóYEG , ΩÉ©£dG OGóYEG , óbÉ©àdÉH ΩÉ©£dG äÉeóN , ÖJÉµª∏d Iƒ¡≤dG

Ω.Ω.P ∞jôc ºYÉ£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∞«°ùdG - 109 ¥ - ΩÓ°ùdG ´QÉ°T , »ÑXƒHCG IôjõL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ∫ƒe

2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π``````````````«cƒdG º`````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

134851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.¢T äGQÉªãà°SÓd ¬µjô°Th ΩôcCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 103 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2020/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 123464
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/4/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1274 فـي 2018/12/30م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : عوافـي لالأعمال الدولية
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : عوافـي �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 397 ر.ب : 324 �سحار ، حمافظة �سمال الباطنة

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/2/16م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 68839
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/2/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 964 فـي 2012/10/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اخلياط العربي املمتاز اجلديد �ش.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ملب�ص اخلليج الراقي �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 410 ر.ب : 516 عربي 
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1479561

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2019/28 فـي 2019/7/25م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : لنيدور كيدز ال دي اي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الدانة احل�سارية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1822 ر.ب : 111 ال�سيب ، حمافظة م�سقط

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/8/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

�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 : 110609
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1212 فـي 2017/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مرجانة عمان �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : عامل اأطياب العود للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/12م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/19م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 99083
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2016/9/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1149 فـي 2016/6/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : الندح للتجارة �س.م.م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ق�سر العود لتجارة العود والعطورات ال�سرقية  

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1428 ر.ب : 112 , �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/19م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105340

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1187 فـي 2017/3/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : غيكاي غروب م.د.م.�س 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جيكاي جروب �س.م.ح 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : دبي , الإمارات العربية املتحدة  

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة  

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/2/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/2/19م
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلذور للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
اأنه يقوم بت�سفـية  املالية والإدارية  الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات  يعلن مكتب 
�سركــة اجلــذور للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 
1112581 , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع 

مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 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�شفــي

 مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شقالة الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�شية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة ال�سقالة الوطنية للتجارة 
وفقـــا   ,  1145966 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   , تو�سية   - واملقاولت 
حلكم حمكمة �سحار البتدائية املوؤرخ 2017/12/6م فـي الدعوى التجارية الثالثية رقم 
)2017/2310/46( , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى 
ال�سركـــة على العنوان  باأعمــال  التــي تتعلــق  اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور 

الآتـي :
ولية �شحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول - �شقة رقم : 11907

�ش.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم : 26857087

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرتاج العربي املتحدة �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سـواء الباطنـة لتدقيـق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة الرتـــاج العربــي 
املتحدة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1145950 , وللم�سفــــي 
وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة 

الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخبة املمتازة لال�شتثمار العقاري �ش.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة النخبة املمتازة  اأ�سـواء الباطنـة لتدقيـق احل�سابات  يعلن مكتب 
 ,  1049177 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  العقاري  لال�ستثمار 
مراجعة  اجلميع  وعلى   , الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفــــي 

امل�سفي فـي كافة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شا�ش الباطنة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

الباطنة  اأ�سا�ش  اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة  الباطنـة لتدقيـق احل�سابات  اأ�سـواء  يعلن مكتب 
 , الـتجاري بالرقـم 3250156  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلـة لدى  للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 
, وعلى اجلميع مراجعة  الغـري  اأمام  الت�سفية  ال�سركة فـي  وللم�سفــــي وحده حق متثيـل 

امل�سفي فـي كافة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دلة للتموين �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سـواء الباطنـة لتدقيـق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفـية �سركة دلة للتموين �ش.م.م , 
, وللم�سفــــي وحده حق متثيـل  بالرقـم 1089660  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة الأمــور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفا�شل للم�شاريع والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة الفا�سل للم�ساريع 
والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1544756 ,  وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2020/2/16م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـي كافــــة الأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

على العنوان الآتـي :
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24665355 فاك�ش رقم : 24665350

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البناء الرا�شخ للمقاولت - ت�شامنية

الرا�سخ  البناء  �سركــة  بت�سفـية  يقوم  اأنه  احل�سابات  لتدقيق  �سامل اخل�سيبي  يعلن مكتب 
للمقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1213375 , وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/1/20م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمام 

ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24665355 فاك�ش رقم : 24665350

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شخور الواعدة الأهلية �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبـــون قانونيــــون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة �سخــــور الواعــــدة 
الأهليـــة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1240039 ,  وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2019/3/21م  املوؤرخ  ال�سركاء 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التـي  الأمور  امل�سفـي فـي كافـة  , وعلـــى اجلميــع مراجعــة  الغـري 

على العنوان الآتـي :
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�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�شفــي

مكتب حتدي الأمواج لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امليالدي العاملية للتجهيزات الفنية الآمنة �ش.م.م
اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة امليالدي العاملية  يعلن مكتب حتدي الأمواج لتدقيق احل�سابات 
الـتجــاري بالرقـــم  ال�سجــــل  اأمانــة  لــدى  , وامل�سجلــــة  الفنيــــة الآمنــــة �ش.م.م  للتجهيـــزات 
1301321 ,  وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/9/30م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة 
فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية بو�شر - العذيبة - بناية العرين - الدور الثالث - �شقة رقم : 303

�ش.ب : 425 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99456290 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهدى للخدمات العقارية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة الهدى للخدمات 
العقارية �ش.م.م , وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1102892 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/10/23م , بحل وت�سفية ال�سركة اعتبارا من 2019/10/24م , وللم�سفـي 
وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي 

كافـة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �شماء حفيت

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نقطة ال�شرق العاملية �ش.م.م
اأنه يقوم بت�سفـية  املرهوبــي لتدقيـــق احل�سابـــات وال�ست�ســـارات القت�ساديـــة  يعلن مكتب 
�سركــة نقطـــة ال�ســـرق العامليـــة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 
1170571 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/4م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة 
فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية بو�شر - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237 

 مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب النهى الدولية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج بوليمر للعمليات وال�شيانة �ش.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة اخلليج بوليمر للعمليات وال�سيانة  يعلن مكتب النهى الدولية 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1318104 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2019/4/10م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :

ولية مطرح - روي - �شارع رقم : 2716 
 مبنى رقم : 967 - الطابق الثالث - مكتب رقم : 33

هاتف رقم : 24797959
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب اأبو متام - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بر�ش ال�شرق الأو�شط �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة بر�ش ال�سرق الأو�سط 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1249850 ,  وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2020/1/16م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى 

اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
الوطية - بناية الرميلة 106 - الطابق الثالث - مكتب رقم : 32

�ش.ب : 57 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24571320 - 24571321 فاك�ش رقم : 24571324

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج العطاء املتحدة �ش.م.م

املتحــدة  العطـــاء  تـــاج  اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة  اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1226864 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2020/2/13م  املوؤرخ 
على  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  الأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 99558409

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اليك�شـــي بلوتنيكـــوف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القطن الأبي�ش �ش.م.م

اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة القطن الأبي�ش �ش.م.م , وامل�سجلــــة  يعلن اليك�ســـي بلوتنيكـــوف 
لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1231451 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/2م , 
وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
ولية الدقم - حمافظة الو�شطى

هاتف رقم : 98800209
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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في�شل بن هالل بن نا�شر املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحروقي واملعويل �ش.م.م

يعلن في�سل بن هالل بن نا�سر املعويل اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة املحروقي واملعويل �ش.م.م , 
اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1075654 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلــــة لــدى 
2018/2/20م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :
�ش.ب : 2305 ر.ب : 112
هاتف رقم : 93266680

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأ�شل للمنتجات اخل�شبية �ش.م.م

يعلن في�سل بن هالل بن نا�سر املعويل اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة الأ�سل للمنتجات اخل�سبية 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1237074 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/20م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلى 
اجلميع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة الأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة على العنوان الآتـي :

�ش.ب : 2305 ر.ب : 112
هاتف رقم : 93266680

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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 مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حوراء اخلابورة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنه يقوم بت�سفـية �سركة حــوراء اخلابورة للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3305015 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2020/2/13م  املوؤرخ 
على  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافــــة  فـي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى 

العنوان االآتـي :
ولية �ضحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�ص.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ص رقم : 26857087

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

حمد بن �ضامل بن حارب الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع قناديل ودام للتجارة - ت�ضامنية
يعلن حمـــد بن �سالـــم بن حـــارب الربيكــــي اأنه يقوم بت�سفـية �سركــة م�ساريع قناديل ودام 
الـتجـاري بالرقـــم 1021650 , وفقا  اأمانــة ال�سجـل  لــدى  , وامل�سجلــــة  للتجارة - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـي وحده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافـة االأمور التـي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 77 ر.ب : 313

هاتف رقم : 99040879
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي
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مكتب جمن الل تهاكر و�شركاه
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �حلاج �شالح حممد بت�شو و�إخو�نه - ت�شامنية

يعلـن مكتب جمن الل تهاكر و�سركاه ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة احلاج �سالح حممد بت�سو 
واإخوانه - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1002864 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

مكتب كرو ماك و�لغز�يل 
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لعربية لالأمالك �لعقارية �ش.م.م

يعلـن مكتب كرو ماك والغزايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة العربية لالأمالك العقارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1061295 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

يعقوب بن حمد�ن بن مرهون �حلامتي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة زمردة �لكامل و�لو�فـي للتجارة �ش.م.م

الكامل  ل�سركـــــــة زمردة  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  يعقوب بن حمدان بن مرهون احلامتي  يعلـن 
والوافــي للتجــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1248597 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

عبد �لعزيز بن �شعيد بن حميد �لبادي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة عبد�لعزيز بن �شعيد بن حميد �لبادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

بن  ل�سركـــــــة عبدالعزيز  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  البادي  �سعيد بن حميد  بن  العزيز  يعلـن عبد 
ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  البادي  بن حميد  �سعيد 
الـتجــــاري بالرقـــم 1073645 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

-107-



اجلريدة الر�سمية العدد )1331(

ليلى بنت حمد بن ر��شد �لبادية 
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفية ل�شركة درة �شحم �لذهبية للتجارة - تو�شية

الذهبيـــة  �سحـــم  درة  ل�سركـة  امل�سفــية  ب�سفـتـــها  البادية  را�سد  بن  حمد  بنت  ليلى  تعلــن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1171298 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
�مل�شفــية

خلفان بن عبد�للـه بن جمعة �لكلباين
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة عمق للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن خلفـــان بن عبداللـــــه بن جمعة الكلباين ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــــة عمـــق للتجـــارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 3039994 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

خلفان بن علي بن خلفان �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لوفاق للت�شويق و�لتجارة �ش.م.م

يعلـن خلفان بن علي بن خلفان املقبايل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة الوفاق للت�سويق والتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1200222 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

خمي�ش بن �شيف بن حمد�ن �لبادي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ل�شم�ش �ل�شاطعة �لعاملية �ش.م.م

يعلـن خمي�ش بن �سيف بن حمدان البادي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة ال�سم�ش ال�ساطعة العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1098365 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي
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علي بن حممد بن عبيد �ملحرزي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �إعمار للكهرباء - تو�شية

يعلـن علي بن حممد بن عبيد املحرزي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة اإعمار للكهرباء - تو�سية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1052200 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

طائع بن �شامل بن رغمي�ش �جلنيبي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شماء �لدقم للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن طائع بن �سامل بن رغمي�ش اجلنيبي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة �سماء الدقم للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1029369 ، عـن 

انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

��شــان ��شويــن در�م�شــي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الأ�شيــل للتخزيــن �ش.م.م

يعلـن ا�سان ا�سوين درام�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة االأ�سيل للتخزين �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
الت�سفية وزوال  اأعــمال  انتهــــاء  ، عـن  بالرقـــم 1063280  الـتجــــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى 

الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �الأ�شيل ل�شناعة �حلديد �ش.م.م

يعلـن ا�سان ا�سوين درام�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة االأ�سيـــل ل�سناعـــة احلديـــد �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1049956 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي
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نورجيهان بنت عبد�للـه بن فا�شل �حلمد�نية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفية ل�شركة �أبو فا�شل �حلمد�ين و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

تعلــن نورجيهان بنت عبداللـه بن فا�سل احلمدانية ب�سفـتـــها امل�سفــية ل�سركـة اأبو فا�سل 
احلمداين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 

8077568 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
�مل�شفــية

علي بن �شعيد بن علي �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية
ل�شركة علي بن �شعيد بن علي �ملقبايل و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

امل�سفـــي ل�سركـــــــة علي بن �سعيد بن علي  املقبايل ب�سفـتــــه  يعلـن علي بن �سعيد بن علي 
املقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 

3167690 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

عمر�ن بن حممد بن �شعيد �مل�شلحي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �لباهي للتجهيز�ت �ل�شناعية �ش.م.م

الباهي للتجهيزات  امل�سفي ل�سركـــة  امل�سلحي ب�سفـتــه  يعلـن عمران بن حممد بن �سعيد 
ال�سناعية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1049880 ، عـن انتهــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي

مالك بن حممد بن عبد�لرب �ليافعي
 �إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة مايو للتجارة

 ، للتجـــــارة  ل�سركـــة مايــــو  امل�سفي  ب�سفـتــه  اليافعي  يعلـن مالك بن حممد بن عبدالرب 
الت�سفية  اأعــمال  انتهــــاء  عـن   ،  2019108 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 �مل�شفــي
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ماجد بن �سعيد بن حممد الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيط ال�سريع �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �سعيد بن حممد الوهيبي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة الو�سيط ال�سريع �ش.م.م ، 

وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1803115 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

ر�سيد حممد �سندوه البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأزرق للتكنولوجيا �ش.م.م

 ، للتكنولوجيا �ش.م.م  الأزرق  امل�سفي ل�سركة  البلو�سي ب�سفـتــه  �سندوه  يعلـن ر�سيد حممد 

وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1073716 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن حامد العربي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيون التجارية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن علي بن حامد العربي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة البيون التجارية �ش.م.م ، 

وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1317153 ، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن مرهون املعمري

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركــة ب�سائـــر اخليـــر الوطنيـــة �ش.م.م

يعلـن حمد بن �سامل بن مرهون املعمري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة ب�سائـــر اخليـــر الوطنـــية 

�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 3214141 ، عـن انتهــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي

طالب بن من�سور بن �سليمان الكيومي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة درة احلويل لالإن�ساءات والتعمري - ت�سامنية

يعلـن طالب بن من�سور بن �سليمان الكيومي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة درة احلويل للإن�ساءات 

والتعميــــر - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1137833 ، 

عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

 امل�سفــي
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