ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1292

ال�سن ــة الثامن ـ ـ ــة والأربع ــون

الأح ــد  6رم�ضـ ـ ـ ـ ـ ــان 1440هـ

املـواف ــق  12مايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو 2019م

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة
مر�س ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2019/38ب�إن�شاء مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية
و�إ�صدار نظامه .
مر�س ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2019/39ب�إ�صدار نظام تنفـيذ اتفاقيــة حظــر ا�ستح ــداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمــال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة .
مر�س ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2019/40ب�إن�شــاء حممية احلجر الغربــي لأ�ضــواء النجــوم
فـي حمافظة الداخلية .
مر�س ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2019/41ب�إن�شاء حممية الر�ستـاق للحياة الربية فـي حمافظة
جنوب الباطنة .
مر�س ــوم �سـلطان ــي رقـ ــم  2019/42بالت�صديــق على اتفاقيــة الدفــاع امل�شتــرك بي ــن
�سلطنـة عمـان واململكــة املتحـدة .
�أوامــــــــــــــــــــر حمليــــــــــــــــــــة
وقـــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــة
مكتـب وزيـر الدولـة وحمافـظ ظفـار
�أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمل ـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/1ص ــادر فـ ــي  2019/4/23ب�شـ ـ ـ�أن تعدي ـ ــل الأمـ ــر
املحل ــي رقـ ــم  2004/2لنظـ ــام ال�صــرف ال�صحــي
مبحافظــة ظفــار .
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وزارة القـــوى العاملــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/221صـ ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2019/5/7بتنظي ـ ـ ــم مــزاولـ ـ ـ ــة
38
بع ــ�ض املهـ ــن .
بلديـــة م�سقــــط
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/96صـ ـ ـ ـ ــادر ف ـ ـ ـ ــي  2019/5/9بتعديـل بعـ�ض �أحكـام
القـرار رقـم  2018 /1بتحديـد الر�سـوم والأثمـان
والت�أمينات وال�ضمانـات املالية التي حت�صلها
بلدية م�سقـط .
39
هيئـة تنظيــم االت�صـــاالت
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2019/32صـ ـ ــادر فـ ـ ــي  2019/4/30بتعديــل بع ــ�ض �أحك ــام
القرار رقم  2007/17ب�إ�صدار القواعد وال�شروط
اخلا�صة بالرتخي�ص من الفئة الثانية لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية .
41
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
45
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفـاع .
108
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
110
�إعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للتجارة واخلدمات �أوتا�س �ش.م.م 121 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلديدي املتحدة �ش.م.م .
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم املتحدة العاملية �ش.م.م .
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية احلديثة للحا�سب الآيل �ش.م.م 122 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سناء اخلليج للتجارة �ش.م.م .
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد العمانية للتنمية التجارية �ش.م.م 123 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغي ــث الوطني ــة للإن�ش ــاءات واملنتجـ ــات
الأ�سمنتية �ش.م.م .
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لل�صناعات واال�ستثمار �ش.م.م .
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لال�ستثمار �ش.م.م .
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث للخدمات ال�صناعية �ش.م.م .
125
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �سمائل املتحدة �ش.م.م .
126
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوخ احلناء �ش.م.م .
126
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل م�سقط املتميزة للتجارة �ش.م.م 127 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول �إ�سناد عمان �ش.م.م .
127
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول التجارية �ش.م.م .
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول لنظم البناء �ش.م.م .
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول خلدمات ال�شباب �ش.م.م .
129
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول للخدمات الهند�سية �ش.م.م .
129
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سر الأحمر للتجارة �ش.م.م .
130
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حقول الكامل اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 130 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنور ومو�سى للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية 131 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى الأحالم للتجارة �ش.م.م .
131
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري الغربة للتجارة �ش.م.م .
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الإبداع املتحدة للتجارة �ش.م.م .
132
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباهي للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م .
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماركوم اخلليج �ش.م.م .
133
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان احل�سني للمقاوالت �ش.م.م .
134
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة احلديثة للأعمال وامل�شاريع �ش.م.م 134 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية للتخلي�ص اجلمركي �ش.م.م .
135
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطيف اجلمركي �ش.م.م .
135

رقم
ال�صفحة
136
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة للحلول ال�صناعية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال للم�شاريع النفطية والهند�سية �ش.م.م 136 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جابر و�سمري لل�شحن واال�سترياد والت�صدير -
137
ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جابر املعيني و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 137 .
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور للطاقة املتكاملة �ش.م.م .
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلداف للم�شاريع البحرية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املر�شدون والوفاق للحج والعمرة �ش.م.م 139 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آرام الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 139 .
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للفنادق �ش.م.م .
140
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطور العاملية �ش.م.م .
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوكاالت الفنية للتوزيع �ش.م.م.
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع لال�ستثمار �ش.م.م .
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم ال�صفدي �ش.م.م .
142
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحفاد العراقة لال�ستثمار �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات �صحار الزاهية للتجارة  -ت�ضامنية 143 .
143
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوفاق للت�سويق والتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نه�ضة العيينة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 144 .
144
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة م�سقط العاملية �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبليو �أف بريد �أند ا�سو�سيت�س ليمتد لال�ست�شارات
145
الهند�سية �ش.م.م .
145
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حرير للخدمات الطبية �ش.م.م .
145
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد احلارثي للتجارة �ش.م.م .
145
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متويل للتنمية العقارية �ش.م.م .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اخلابورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 146 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن خلفان و�سامل بن خلفان ال�صباحي
للتجارة  -ت�ضامنية .
146
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي اجلزيرة اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م 146 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي ال�سياحي للتجارة  -ت�ضامنية 146 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مياه النه�ضة �ش.م.م .
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار احلف�صية للتجارة  -ت�ضامنية 147 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار العاملية �ش.م.م .
147
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الدولية حللول الأمتتة والقيا�س امل�ضمونة �ش.م.م 147 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليل الذهبي احلديثة �ش.م.م .
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيادي املتكاتفة للتجارة �ش.م.م .
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن التذوق �ش.م.م .
148
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املاك للإن�شاءات والآالت احلديثة �ش.م.م 148 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر الأزرق احلديثة �ش.م.م .
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي مطرح للقوارب �ش.م.م .
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج ال�ساطع للتجارة والت�سويق �ش.م.م 149 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط الأزرق ال�شاملة �ش.م.م .
149
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط للنقل العام �ش.م.م 150 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج العربي الراقي املتحدة �ش.م.م 150 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة ال�صرمي للتجارة  -ت�ضامنية 150 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدواوي والبلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية 150 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان بن حممد بن �سلطان ال�شعيلي
وابنته للتجارة  -تو�صية .
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو حمد البادي املميزة �ش.م.م 151 .
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوارد الع�صرية للتجارة �ش.م.م .
151
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن حممد بن علي الكلباين و�شريكه
151
للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منري بن �سامي بن علي البلو�شي وولده
152
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة العقر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 152 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط ال�سيب للتجارة  -تو�صية .
152
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مربط املغريات �ش.م.م .
152
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساطع الرائدة �ش.م.م .
153
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�سماء الوطنية �ش.م.م .
153
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابر التلول للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 153 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شيدة الوطنية املتحدة للتجارة �ش.م.م 153 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للخدمات املتميزة �ش.م.م 154 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال الدولية لال�ستثمار �ش.م.م .
154
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وكاالت ال�شروق �ش.م.م .
154
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة عبداللـه حممد �سامل الوهيبي �ش.م.م 154 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الأ�سرار امل�ضيئة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 155 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز للتجارة  -تو�صية .
155
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 155 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خلفان بن را�شد ال�شبلي و�شريكه  -ت�ضامنية 155 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رنيم جمي�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 156 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع حموت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 156 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزبرجد املتميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 156 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن ع ــلي بن عبداللـه املعم ــري
و�أوالده  -تو�صية .
156
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/38
ب�إن�شاء مركز عمان للمعلومات االئتمانية والمالية و�إ�صدار نظامه
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٢٠٠٠/١١٤
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
ين�ش�أ مركز ي�سمى "مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية" يتبع البنك املركزي العماين ،
ويعمل فـي �ش�أنه ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
يتمتع مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل
والإداري فـي القيام ب�أعماله .
املــادة الثالثـــة
ت�ؤول �إلى مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية كافة الأ�صول والبيانات و�أنظمتها
بدائرة �إح�صاء البيانات لالئتمان امل�صرفـي فـي البنك املركزي العماين .
املــادة الرابعـــة
ي�صدر جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام
هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق  ،و�إلى �أن ت�صدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها
فـي البنك املركزي العماين فـيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص فـي هذا املر�سوم والنظام املرفق ،
ومبا ال يتعار�ض مع �أحكامهما .
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املــادة الخام�ســـة
يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم  ،والنظام املرفق � ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما .
املــادة ال�ساد�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظـام مركـز عمـان للمعلومـات االئتمانيـة والماليـة
الف�صــل الأول
تعاريـف و�أحكــام عامـة
املــادة ( ) ١
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
البنــك املركــزي :
البنك املركزي العماين .
املجلــ�س :
جمل�س حمافظي البنك املركزي .
املركــز :
مركز عمان للمعلومات االئتمانية واملالية .
املعلومــات االئتمانيــة واملاليــة :
املعلومات والبيانات املتعلقة بااللتزامات املالية لأي عميل  ،وي�شمل ذلك معلومات الأ�سماء
والعناوين والهوية والبيانات املتعلقة بجميع مديونياته  ،ومبا فـي ذمته من �ضمانات ،
والت�سهيالت االئتمانية املمنوحة له  ،والبيوع بالأجل املربمة معه  ،والبيع بالتق�سيط ،
وال�شيكات املرجتعة  ،والت�أمني  ،و�أي م�ستحقات �أخرى عليه  ،وال�شروط وال�ضمانات املتعلقة
بها و�آلية ت�سديدها ومدى التزامه بها  ،وكذلك املعلومات والبيانات اخلا�صة بالأحكام
والقرارات الق�ضائية ال�صادرة بحقه فـيما يتعلق بااللتزامات املالية  ،وم�ستحقات اجلهات
احلكومية عليه من �ضرائب ور�سوم و�إتاوات وغرامات  ،و�أي مطالبات �أخرى � ،إ�ضافة �إلى
املعلومات املتعلقة بودائعه و�أر�صدته وجميع م�صادر دخله  ،مبا فـي ذلك معلومات الراتب
والوظيفة �أو املعا�ش التقاعدي  ،واملعلومات املتعلقة مب�ساهماته فـي م�ؤ�س�سات �أو �شركات
جتارية .
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خدمـات املعلومـات االئتمانيـة واملاليـة :
حفــظ وحتليــل وتنظي ــم املعلومــات االئتمانيــة واملاليــة وتقيي ــم جــدارة العمــالء االئتمانيــة
واملالية و�إعداد تقارير االئتمان بناء عليها  ،وتزويدها للأع�ضاء �أو العميل �صاحب ال�ش�أن .
املديـــر العــــام :
املدير العام للمركز .
الع�ضــــو :
الع�ضـو امل�شرتك فـي املركــز الذي يقوم بتزويده مبــا لديــه من معلومات ائتمانيــة وماليــة
عن العمالء  ،و احل�صول من املركز على خدمات املعلومات االئتمانية واملالية .
ال�شخـــ�ص :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري بح�سب الأحوال .
العميـــــل :
كل من تتعلق به املعلومات االئتمانية واملالية .
مـــزود املعلومــــات :
�أي جهة تقت�ضي طبيعة عملها تقدمي اخلدمات املالية �أو منح االئتمان �أو تن� أش� لديها
املعلومات املتعلقة باحلالة االئتمانية واملالية للعمالء  ،مبا فـي ذلك اجلهات احلكومية .
املــادة ( ) ٢
يك ــون مقـ ــر املركز فـي حمافظة م�سق ــط  ،ويجــوز �إن�ش ــاء ف ــروع لــه فـي املحافظــات بق ــرار
من املجل�س .
املــادة ( ) 3
ال يعد تزويد املركز باملعلومات االئتمانية واملالية املتوفرة لدى مزودي املعلومات �أو ح�صول
الأع�ضاء على التقارير االئتمانية واملالية من املركز وفقا لأحكام هذا النظام �إخالال ب�أي
من قواعد ال�سرية املن�صو�ص عليها فـي القانون امل�صرفـي � ،أو فـي �أي قانون �آخر .
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املــادة ( ) 4
ال يكون املركز �أو �أي من موظفـيه م�س�ؤوال جتاه �أي �شخ�ص عن دقة املعلومات االئتمانية
واملالية التي يتم تزويد املركز بها وفقا لأحكام هذا النظام � ،أو عن التقارير االئتمانية
واملالية التي يعدها بناء على هذه املعلومات  ،ويوفرها للأع�ضاء وفقا لأحكام هذا النظام ،
�أو ع ــن �أي �إجـ ــراء �أو فع ــل �أو امتنـ ــاع �أحلـ ــق �ض ــررا بالغي ــر � ،شريط ــة �أال يك ــون ذلك ناتـ ــجا
عن �إهمــال ج�سيــم � ،أو �ســوء نيــة  ،ويتحمل م ــزود املعلومات للمركز امل�س�ؤولية عـ ــن �صحـ ــة
و�سالمة هذه املعلومات .
الف�صــل الثانـــي
�أهـــداف واخت�صا�صـــات املركـــز
املــادة ( ) 5
يهدف املركز �إلى حتقيق الآتي :
� - 1إن�شاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات االئتمانية واملالية على امل�ستوى الوطني ،
وتوفـريها للأع�ضـاء التخاذ القرارات االئتمانية  ،وتقييم املالءة املالية ال�سليمة
للعمالء املتعاملني معه ــم  ،مبــا ي�ؤدي �إلى جـ ــودة القـ ــرو�ض  ،وتقلي ــل املخاط ــر
االئتمانية واملالية  ،ون�سبة التعرث .
 - 2تطوير �أنظمة التقارير االئتمانية واملالية وفقا للمعايري املعتمدة دوليا .
املــادة ( ) 6
يبا�شر املركز فـي �سبيل حتقيق �أهدافه  ،االخت�صا�صات الآتية :
 -1جمع املعلومات االئتمانية واملالية من مزودي املعلومات .
 - 2تقدمي خدمات املعلومات االئتمانية واملالية للأع�ضاء  ،ولأي جهة يوافق عليها
البنك املركزي .
�	- 3إن�شاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات االئتمانية واملالية .
�	- 4إعداد الت�صنيف االئتماين للعمالء  ،وقيا�س اجلدارة االئتمانية وتقدير احتماالت
التعرث فـي ال�سداد  ،وحجم االنك�شاف واخل�سارة فـي حالة التعرث .
 -5و�ضــع قواعــد و إ�جــراءات تقديــم املركــز خلدمــات املعلومات االئتمانية واملالية
للأع�ضاء  ،وذلك بعد موافقة البنك املركزي .
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 -6تبادل املعلومات االئتمانية واملالية مع �أي �شخ�ص مرخ�ص له القيام بهذا الن�شاط
داخل ال�سلطنة  ،والدخول فـي اتفاقيات لتبادل املعلومات االئتمانية واملالية مع
جهات �أجنبية نظرية  ،وذلك بعد احل�صول على موافقة البنك املركزي  ،وطبقا
لل�شروط وال�ضوابط التي يحددها .
 -7عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم داخليا �أو خارجيا فـي جمال اخت�صا�صه وفقا
للإجراءات املعمول بها .
� -8أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 7
يتولى املركز تلقي املعلومات االئتمانية واملالية عن العمالء وتقدمي خدمات املعلومات
االئتمانية واملالية للأع�ضاء لغر�ض اتخاذ قرار ب�ش�أن منح االئتمان � ،أو تقييم احلالة
االئتمانية واملالءة املالية للعميل .
املــادة ( ) 8
ين�ش ــئ املركــز تق�سيم ــا تنظيمي ــا معنيا بال�شكـ ــاوى  ،يتولــى تلقي ال�شك ــاوى م ــن العم ــالء
والأ�شخا�ص ذوي امل�صلحة ب�ش�أن املعلومات االئتمانية واملالية  ،والتحقيق فـيها  ،واتخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنه وفقا لل�ضوابط والإجراءات التي يحددها املركز بعد موافقة املجل�س .
الف�صــل الثالــــث
الع�ضويــــة فـي املركــز
املــادة ( ) 9
تكون الع�ضوية فـي املركز �إلزامية على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة وامل�ؤ�س�سات
وال�شركات والأ�شخا�ص الذين يزاولون ن�شاطا يتعلق بالتمويل و�شركات التمويل والت�أجري
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات اخلا�ضعة لإ�شراف ورقابة وزارة التجارة وال�صناعة والهيئة العامة
ل�سوق املال  ،وم�ؤ�س�سات و�شركات اخلدمات العامة للكهرباء واملياه و�شركات االت�صاالت ،
وغريها من اجلهات التي تن� أش� لديها املعلومات االئتمانية واملالية املتعلقة بالعمالء .
ويج ــوز للمركـ ــز قبول ع�ضوي ــة �أي �شخــ�ص للح�صول على اخلدمات التي يقدمها املركز ،
�أو بناء على توجيهات البنك املركزي .
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املــادة ( ) 10
تكون الع�ضوية فـي املركز وفقا لل�ضوابط التي يحددها البنك املركزي  ،وعلى املركز �إبرام
اتفاقية بينه وبني الع�ضو وفقا لل�شروط املحددة بها  ،على �أن تت�ضمن احلقوق وااللتزامات
بني الأطراف و�آلية تقدمي وطلب املعلومات االئتمانية واملالية  ،والغر�ض منها وا�ستخدامها
وحمايتها و�ضمان �سريتها  ،والر�سم الواجب �سداده نظري ما يقدم مبوجبها من خدمات
املعلومات االئتمانية واملالية .
املــادة ( ) 11
ال يجــوز للع�ضــو ا�ستخــدام املعلوم ــات االئتمانيــة واملاليــة التــي حتــ�صل عليهــا م ــن املركــز
�إال للغر�ض الذي طلبت من �أجله .
الف�صـــل الرابــــع
�إدارة املركـــــز
املــادة ( ) 12
يكون للمركز مدير عام ي�صدر بتعيينه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 13
ميثل املدير العام املركز فـي �صالته بالغري  ،و�أمام الق�ضاء .
املــادة ( ) 14
يتولى املدير العام الآتي :
1 -1القيام باملهام املنوطة باملركز  ،وتنفـيذ قرارات البنك املركزي .
�2 -2إدارة املركز وت�سيري كافة �ش�ؤونه الفنية والإدارية واملالية وفقا للوائح  ،ونظم
العمل املقررة .
�3 -3إ�صدار القرارات املنظمة لعمل املركز  ،وهيكله التنظيمي والإداري بعد موافقة
املجل�س .
4 -4حتديد الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ضاها املركز مقابل ما يقدمه من خدمات  ،وذلك
بعد موافقة البنك املركزي وفقا للقواعد املتبعة فـي هذا ال�ش�أن .
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 5 -5إ�بـ ــرام االتفاقيـ ــات ومذكرات التفاهم داخلي ــا  ،وخارجيــا فـي جمــال اخت�صــا�ص
املركز  ،وذلك بعد موافقة املجل�س .
�6 -6إعداد خطط وبرامج العمل باملركز  ،وخطط التدريب والت�أهيل ملوظفـي املركز ،
وذلك بعد موافقة نائب رئي�س املجل�س .
�7 -7إعداد م�شروع امليزانية ال�سنوية للمركز وح�سابه اخلتامي  ،ورفعهما �إلى املجل�س .
�8 -8إعداد تقرير �سنوي يت�ضمن جميع الأن�شطة والإجنازات التي مت حتقيقها خالل
العام  ،وعر�ضه على املجل�س .
9 -9متثيل املركز فـي امل�ؤمترات والندوات والأن�شطة املحلية والدولية � ،أو تفوي�ض
غريه فـي ذلك .
�10 10أي �صالحيات �أو اخت�صا�صات �أخرى يكلف بها من قبل املجل�س .
املــادة ( ) 15
ت�سري على موظفـي املركز النظم واللوائح املعمول بها فـي البنك املركزي .
الف�صــل اخلامـــ�س
التزامـــات مـــزود املعلومـــات
املــادة ( ) 16
يجب على مزود املعلومات �إذا كان جهة حكومية كوزارة الإ�سكان  ،و�شرطة عمان ال�سلطانية ،
والأمانة العامة لل�ضرائ ــب  ،واملحاك ــم تقدي ــم كل ما يطلبه املركز من معلومات �أو بيانات
تتعلق باحلالة االئتمانية واملالءة املالية للعميل � ،أو �إح�صائيات �أو غري ذلك مما يدخل فـي
اخت�صا�صه .
املــادة ( ) 17
يجوز للبنك املركزي �إلزام مزود املعلومات من غري اجلهات املن�صو�ص عليها فـي املــادة ()9
من هذا النظام بتزويد املركز مبا لديه من معلومات تتعلق باحلالة االئتمانية واملالءة
املالية للعميل الذي تتعلق به املعلومات املطلوبة .
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املــادة ( ) 18
يلتزم مزود املعلومات ب�أن تكون املعلومات االئتمانية واملالية التي يقدمها للمركز كاملة
ودقيقة وم�ؤيدة بامل�ستندات عن العمالء  ،و�أن يحدث هذه املعلومات ب�صفة دورية  ،وي�صحح
�أي خط أ� يرد عليها  ،وذلك بالو�سائط الإلكرتونية �أو غريها  ،وعلى النماذج التي يحددها
املركز .
املــادة ( ) 19
دون الإخالل بتبادل املعلومات االئتمانية واملالية وفقا لأحكام هذا النظام  ،تتمتع املعلومات
االئتمانية واملالية بال�سرية  ،وال يجوز للمركز � ،أو لأي ع�ضو � ،أو املوظفـني والعاملني
لديهما � ،أو لأي �شخ�ص يح�صل على هذه املعلومات الإف�ص ــاح عن ــها للغي ــر � ،أو لأي جهــة
�إال بناء على موافقة م�سبقة من العميل � ،أو �إذا كان هذا الإف�صاح مطلوبا مبوجب قانون �آخر ،
�أو تنفـيذا لقرار ق�ضائي �صادر من حمكمة خمت�صة � ،أو بناء على �إذن من البنك املركزي .
الف�صــل ال�ســـاد�س
ماليــــة املركـــــز
املــادة ( ) 20
يكون للمركز ميزانية م�ستقلة  ،وتبد�أ ال�سنة املالية فـي اليوم الأول من �شهر يناير  ،وتنتهي
فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام  ،على �أن تبد أ� ال�سنة املالية الأولى من
تاريخ العمل بهذا النظام  ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من العام ذاته .
املــادة ( ) 21
تتكون املوارد املالية للمركز من الآتي :
1 -1االعتمادات التي تخ�ص�ص للمركز من ميزانية البنك املركزي  ،وي�صدر ب�ضوابط
و�شروط هذا التخ�صي�ص قرار من املجل�س .
2 -2ح�صيلة الر�سوم واملبالغ التي يتقا�ضاها املركز مقابل ما ي�ؤديه من خدمات .
�3 -3أي موارد مالية �أخرى يوافق عليها املجل�س .
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املــادة ( ) 22
تـ ــودع �أم ــوال املركـ ــز فـ ــي ح�سـ ــاب خـ ــا�ص لدى م�صرف �أو �أكث ـ ــر م ــن امل�صـ ــارف املرخ�ص ــة
فـي ال�سلطنة  ،ويتم ال�صرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها
الالئحة املالية للمركز .
املــادة ( ) 23
تكون للمركز �أهلية متلك الأموال الثابتة واملنقولة و�إدارتها وا�ستثمارها والت�صرف فـيها ،
وتعترب �أموال املركز �أمواال عامة .
املــادة ( ) 24
تخ�ضـ ــع ح�سابـ ــات املركـ ــز إ�ل ــى التدقيـ ــق الداخلي مـن قبــل مدققي املركـ ــز  ،كم ــا تخ�ض ـ ــع
�إلى مدقق ح�سابات خارجي ي�صدر بتعيينه وحتديد �أتعابه قرار من املجل�س .
املــادة ( ) 25
يعفى املركز من جميع ال�ضرائب والر�سوم  ،وذلك دون الإخالل ب�أحكام قانون اجلمارك
املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .
الف�صـــل ال�سابـــع
الإ�شـــراف والرقابـــة
املــادة ( ) 26
يتولى البنك املركزي الإ�شراف والرقابة على �أعمال و�أن�شطة املركز  ،وله فـي �سبيل ذلك
االط ــالع ع ــلى جمــيع املعلومات والبيانات وال�سجالت والدفاتــر  ،كمــا لــه طلــب احل�ص ــول
على �أي معلومات �أو بيانات من املركز �أو �أي ع�ضو  ،وا�ستخدامها للأغرا�ض الإح�صائية ،
�أو لأي �أغرا�ض تتفق مع �صالحياته .
املــادة ( ) 27
يرفع املجل�س �إلى جاللة ال�سلطان �ضمن تقريره ال�سنوي املن�صو�ص عليه فـي البند (ب)
من املــادة ( )17من القانون امل�صرفـي بيانا �إح�صائيا و تف�صيليا عن �أعمال و�إجنازات املركز ،
وما ي�صادف عمله من عقبات وحتديات  ،والتو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/39
ب�إ�صدار نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة
�سلطـان عمـان
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد
بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 96/101
وعلى اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك
الأ�سلحة  ،املوقعة فـي مقر الأمم املتحدة بتاريخ  2من فرباير 1993م ,
وعل ــى املر�س ــوم ال�سلطان ــي رقــم  94/122بالت�صديق على اتفاقي ــة حظ ــر ا�ستح ــداث و�إن ــتاج
وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة ,
وعلى نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 97/21
وعلى قانون اجلزاء ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 2018/7
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة امل�شار �إليها  ،ب�أحكام النظام املرفق .
املــادة الثانيــــة
ي�صدر الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام النظام املرفق .
املــادة الثالثــــة
يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم  97/21امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف النظام املرف ــق ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعم ــل ب ــه بع ــد انق�ض ــاء ( )90ت�سع ــني يومــا
من تاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث
و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية وتدمير تلك الأ�سلحة
الف�صـــل الأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيه املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي االتفاقية  ،ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك :
�أ  -االتفاقيــة :
اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائي ــة وتدم ــري
تلك الأ�سلحة  ،املوقعة فـي مقر الأمم املتحدة بتاريخ  2من فرباير 1993م .
ب  -املنظمــة :
منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية املن�ش�أة تطبيقا لأحكام املادة ( )8من االتفاقية .
ج  -النظــام :
نظام تنفـيذ اتفاقية حظر ا�ستحداث و�إنتاج وتخزين وا�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية
وتدمري تلك الأ�سلحة .
د  -الــوزارة :
وزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية .
هـ  -ال�سلطة الوطنية :
ال�سلطة امل�شكلة طبقا لأحكام املادة ( )2من هذا النظام .
و  -جلنة املتابعة :
اللجنة امل�شكلة طبقا لأحكام املادة ( )4من هذا النظام .
ز  -الفريق الوطني :
الفريق امل�شكل طبقا لأحكام املادة ( )6من هذا النظام .
ح  -ال�شخــ�ص :
�أي �شخ�ص طبيعي � ،أو اعتباري .
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املــادة ( ) 2
ت�شكل ال�سلطة الوطنية بقرار من الوزير امل�س�ؤول عن ال�ش�ؤون اخلارجية  ،برئا�سة وزارة
اخلارجية  ،وع�ضوية كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،و�شرطة عمان
ال�سلطانية  ،والهيئة العامة للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويحدد القرار نظام عمل ال�سلطة الوطنية .
املــادة ( ) 3
تخت�ص ال�سلطة الوطنية بالآتي :
أ�  -الإ�شراف على تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
ب  -الإ�شراف على و�ضع القواعد والتدابري الت�شريعية الالزمة لتنفـيذ االتفاقية .
ج  -الإ�شراف على الأعمال التي تقوم بها جلنة املتابعة والفريق الوطني .
د  -توفـري املعلومات والبيانات الالزمة للمنظمة والدول الأطراف الأخرى .
هـ  -تي�سري عمليات التفتي�ش .
و � -إبداء الر�أي ب�ش�أن م�شروعات االتفاقات الثنائية بني ال�سلطنة  ،واملنظمة .
ز  -متثيل ال�سلطنة لدى املنظمة .
ولل�سلطة الوطنية �أن تطلب من �أي �شخ�ص تزويدها باملعلومات ذات ال�صلة بالأن�شطة
ال�صناعية الكيميائية � ،أو ا�سترياد املواد الكيميائية � ،أو ت�صديرها  ،ح�سبما يقت�ضيه تنفـيذ
االتفاقية .
املــادة ( ) 4
ت�شكل جلنة املتابعة بقرار من وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،برئا�سة الوزارة  ،وع�ضوية
كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة اخلارجية  ،ووزارة النفط والغاز  ،ووزارة التجارة وال�صناعة ،
ووزارة ال�صحة  ،ووزارة ال�ش�ؤون القانونية  ،و�شرط ــة عمــان ال�سلطاني ــة  ،والهيئ ــة العامــة
للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويحدد القرار نظام عمل جلنة املتابعة .
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املــادة ( ) 5
تخت�ص جلنة املتابعة بالآتي :
أ�  -تنفـيذ �أحكام االتفاقية .
ب  -التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعنية ب�ش�أن تنفـيذ ملحق التحقق على املرافق ،
املرفق باالتفاقية .
ج �	-إعداد م�شروعات القرارات الالزمة لتنفـيذ �أحكام االتفاقية  ،ورفعها �إلى ال�سلطة
الوطنية لالعتماد .
د  -الإ�شراف على �أعمال الفريق الوطني  ،وتوجيهه .
املــادة ( ) 6
ي�شكل الفريق الوطني بقرار من وزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية  ،برئا�سة الوزارة  ،وع�ضوية
كل من وزارة الدفاع  ،ووزارة اخلارجي ــة  ،ووزارة التج ــارة وال�صناعة  ،و�شرطـ ــة عمـ ــان
ال�سلطانية  ،والهيئة العامة للدفاع املدين  ،والإ�سعاف .
ويجوز لوزير البيئة وال�ش�ؤون املناخية �إ�ضافة �أي جهة حكومية �أخرى فـي ع�ضوية الفريق .
ويحدد القرار نظام عمل الفريق الوطني .
املــادة ( ) 7
يخت�ص الفريق الوطني بالآتي :
أ�  -زيارة املرافق اخلا�ضعة للتفتي�ش .
ب  -االجتماع مع املفت�شني الدوليني .
ج  -معاينة املعدات اخلا�صة بالتفتي�ش .
د  -مرافقة املفت�شني الدوليني .
هـ  -مراجعة وتوقيع التقارير التي يعدها املفت�شون الدوليون فـي نهاية زيارتهم .
املــادة ( ) 8
يكون للموظفـني الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�صة باالتفاق مع وزير
البيئة وال�ش�ؤون املناخية �صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام هذا النظام .
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الف�صــل الثانـــي
املحظــورات
املــادة ( ) 9
ال يجوز لأي �شخ�ص �إنتاج �أو ا�ستخدام � ،أو ا�ستحداث � ،أو حيازة � ،أو تخزين � ،أو االحتفاظ
باملواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1م ــن ج ــداول امل ــواد الكيميائي ــة املرفق ــة باالتفاقي ــة ،
�أو نقله ــا ل أ
لغ ــرا�ض البحثي ــة والطب ــية وال�صيدالنية والوقائية � ،إال بعد احل�صول على
ترخي�ص بذلك من الوزارة  ،وموافقة �شرطة عمان ال�سلطانية  ،ووفقا لأحكام اجلزء
(ال�ساد�س) من ملحق التحقق املرفق باالتفاقية .
املــادة ( ) 10
يحظر على �أي �شخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -ا�ستحداث � ،أو �إنتاج � ،أو ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية .
ب  -حيازة � ،أو تخزين � ،أو االحتفاظ بالأ�سلحة الكيميائية .
ج  -نقل الأ�سلحة الكيميائية بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
د  -القيام ب�أي ا�ستعدادات ع�سكرية ال�ستعمال الأ�سلحة الكيميائية .
هـ �	-إنتاج �أو حيازة � ،أو االحتفاظ باملواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1من جداول
املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية � ،أو ا�ستخدامها خارج �أرا�ضي الدول الأطراف
فـي االتفاقية � ،أو نقلها لدولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية .
و �	-إعادة نقل املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )1من جداول املواد الكيميائية املرفقة
باالتفاقية  -التي �سبق نقلها �إلى ال�سلطنة � -إلى دولة �أخرى .
ز  -نقل �أو تلقي �أي من املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )2من جداول املواد الكيميائية
املرفقة باالتفاقية �إلى� /أو من �أي �شخ�ص فـي دولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية .
ح  -نقل �أي من املواد املدرجة فـي اجلدول رقم ( )3من جداول املواد الكيميائية املرفقة
باالتفاقية �إلى �أي �شخ�ص فـي دولة لي�ست طرفا فـي االتفاقية � ،إال وفقا لأحكام
البند (ج) من اجلزء الثامن من املرفق املتعلق بالتحقق .
ط � -إف�شاء �أو الك�شف  -ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة  -عن �أي معلومات يتم احل�صول
عليها من خالل �أحكام هذا النظام �أو االتفاقية �إال لأ�صحاب العالقة املخول لهم ،
وذلك بقدر ما يكون �ضروريا ال�ستخدامها فـيما يتعلق بتنفـيذ التزامات ال�سلطنة
طبقا لالتفاقية �أو لهذا النظام �أو ملعاجلة حالة طارئة تت�صل بال�سالمة العامة .
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الف�صــل الثالــث
الإعالنــات والوثائــق
املــادة ( ) 11
يجب على كل �شخ�ص يتعامل مع الأن�شطة التي ينطبق عليها �أي حكم من �أحكام الأجزاء :
(ال�ساد�س  ،وال�سابع  ،والثامن) من ملح ــق التحقـ ــق املرفق باالتفاقية � ،أو ينتج ()200
مائتي طن � ،أو �أكرث من �إجمايل املادة الواحدة من املواد الكيميائية الع�ضوية املميزة
غري املدرجة فـي جداول املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية خالل العام � ،أو ينتج ()30
ثالثني طنا � ،أو �أكرث من �أي مادة كيميائية ع�ضوية مميزة غري مدرجة فـي جداول املواد
الكيميائية املرفقة باالتفاقية  ،وحتتوي على عنا�صر الف�سفور �أو الكربيت �أو الفلور  ،خالل
العام  ،والتي ينطبق عليها �أي حكم من �أحكام اجلزء التا�سع من ملحق التحقق املرفق
باالتفاقية  ،القيام مبا ي�أتي :
�أ � -إبالغ الوزارة بالأن�شطة املتعلقة باملواد الكيميائية املدرجة  ،مبا فـي ذلك الإنتاج ،
واال�سترياد  ،والت�صدير  ،وذلك من خالل تعبئة ا�ستمارة الإعالنات املعدة لهذا
الغر�ض .
ب � -إب ــالغ الـ ــوزارة بالأن�شط ــة املتعلق ــة باملرافــق املنتجة للمواد الكيميائية الع�ضوية
املميزة  ،وذلك من خالل تعبئة ا�ستمارة الإعالنات املعدة لهذا الغر�ض .
ج �	-إر�س ــال ا�ستم ــارات الإعالنــات امل�شار �إليها فـي البندين �( :أ) و(ب) من هذه املادة
�إلى الوزارة قبل نهاية �شهر يناير من كل عام  ،ما مل حتدد الوزارة تاريخا �آخر .
د  -توث ــيق الأن�شطـ ــة املن�ص ــو�ص علي ــها فـ ــي البنديـ ــن �( :أ) و(ب) م ــن هـ ــذه املـ ــادة
فـي �سجالت خا�صة  ،واالحتفاظ بتلك ال�سجالت ملدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات
من تاريخ ممار�سة الن�شاط .
هـ  -ت ــزويد الوزارة بـ ـ�أي معلوم ــات تطلبه ــا تك ــون ذات �صلـ ــة بالإعالنـ ــات املطلوب ــة
من ال�سلطنة � ،أو ت�ساعد فـي تنفـيذ االتفاقية � ،أو هذا النظام .
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الف�صـــل الرابـــع
التفتيــ�ش
املــادة ( ) 12
يخ�ضع للتفتي�ش كل من ي�ستخدم � ،أو يتعامل مع املواد الكيميائية املدرجة فـي جداول
املواد الكيميائية املرفقة باالتفاقية  ،كما تخ�ضع للتفتي�ش مرافق �إنتاج املواد الكيميائية
الع�ضوية املميزة  ،وفقا ملا يق�ضي به ملحق التحقق املرفق باالتفاقية .
املــادة ( ) 13
يجب على �أي �شخ�ص م�س�ؤول عن �أي مرفق من املرافق اخلا�ضعة للتفتي�ش القيام مبا ي�أتي :
�أ  -ت�سهيل دخول املفت�شني الدوليني  ،والفريق الوطني  ،و�أي مراقب فـي حالة التفتي�ش
بالتحدي � ،إلى موقـ ــع التفتيــ�ش .
ب  -ت�سهيل ح�صول املفت�شني الدوليني  ،والفريق الوطني على ال�سجالت ذات العالقة
باملرفق .
ج  -تزويد املفت�شني الدوليني والفريق الوطني بجميع البيانات واملعلومات ذات العالقة
باملرفق .
د  -ال�سماح ب�أخذ العينات وحتليلها والتقاط ال�صور طبقا لأحكام االتفاقية  ،وهذا
النظام  ،والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لأحكامه .
هـ  -ال�س ــماح برتكي ــب وا�ستخ ــدام �أدوات و�أنظمة الر�صد امل�ستمر والت�شميع  ،و�إخطار
الفريق الوطني فورا فـي حالة حدوث �أي �ضرر � ،أو احتمالية حدوثه  ،مع �إمكانية
ت�أثريه على �أنظمة الر�صد .
املــادة ( ) 14
يتمتع املفت�شــون الدوليون باالمتيــازات واحل�صانات املو�ضحــة وفقا لأحكام ملحق التحقق
املرفق باالتفاقية  ،وفـي حالة جتاوز حدود �سلطاتهم يحق لل�سلطنة اتخاذ الإجراءات
الالزمة لإ�سقاط تلك احل�صانة واالمتيازات وفقا لتلك الأحكام .
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الف�صــل الخامــ�س
العقوبـات
املــادة ( ) 15
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد من�صو�ص عليها فـي �أي قانون �آخر  ،ي�سري فـي �ش�أن
اجلرائم املرتكبة باملخالفة لأحكام هذا النظام  ،العقوبات املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل .
املــادة ( ) 16
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )5خم�س �سنوات  ،وال تزيد على ( )20ع�شرين �سنة ،
وبغرامة ال تقل عن ( )50000خم�سني �ألف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )100000مائة �ألف
ريال عماين  ،كل من خالف �أحكام البنود �( :أ  ،ب  ،ج  ،د) من املادة ( )10من هذا النظام  ،وفـي
جميع الأحوال يجب احلكم مب�صادرة الأ�سلحة الكيميائية .
املــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات  ،وال تزيد على ( )10ع�شر �سنوات ،
وبغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )50000خم�سني
�أل ــف ريــال عمانـ ــي  ،كل من خالف �أحكام البندين ( :هـ  ،و ) من املادة ( ، )10واملادة ()11
من هذا النظام .
املــادة ( ) 18
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن (� )6ستة �أ�شهر  ،وال تزيد على ( )3ثالث �سنوات  ،وبغرامة
ال تقل عن ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ( )10000ع�شرة �آالف ريال
عماين � ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم البند (ز) من املادة ( )10من هذا
النظام .
املــادة ( ) 19
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر واحد  ،وال تزيد على (� )2سنتني  ،وبغرامة ال تقل
عن (� )2000ألفـي ريال عماين  ،وال تزيد على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين � ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني  ،كل من خالف حكم البندين ( :ح  ،ط) من املادة ( )10من هذا النظام .
املــادة ( ) 20
يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين  ،وال تزيد على ()50000
خم�سني �ألف ريال عماين  ،كل من خالف حكم املادة ( )13من هذا النظام .
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/40
ب�إن�شاء محمية الحجر الغربي لأ�ضواء النجوم فـي محافظة الداخلية
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانــون املحميات الطبيعية و�صون الأحي ــاء الفطريــة ال�صـادر باملر�ســوم ال�سلطانـي
رقم ، 2003/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ حممية طبيعية با�سم (حممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم فـي حمافظة الداخلية) ،
وتخ�ص�ص لها املنطقة املحددة �أبعادها فـي امللحق  ،واخلريطة املرفقني .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر وزي ــر البيئ ــة وال�ش ـ�ؤون املناخيــة اللوائح والقرارات املنفذة لهذا املر�س ــوم بالتن�سيـ ــق
مع الوزارات واجلهات املعنية  ،على �أن تت�ضمن طريقة �إدارة املحمي ــة  ،والقواعــد املنظمــة
لدخ ــول اجلمه ــور  ،والر�ســوم املقررة ل ــذلك  ،و�أوق ــات وجودهم فـيهــا  ،والأن�شط ــة امل�سم ــوح
لهم مبمار�ستها  ،وتلك املحظورة عليهم  ،واجلزاءات الإدارية املنا�سبة فـي كل حالة .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
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ملحـــــق
بتحديد �أبعاد حممية احلجر الغربي
لأ�ضـــواء النجــــوم فــي حمافظــــة الداخليــــة
حتدد �أبعاد حممية احلجر الغربي لأ�ضواء النجوم فـي حمافظة الداخلية وفق الإحداثيات
الآتية :
م

الإحداثيـــات
�شــــرق

�شمـــال

1

506000

2592000

2

510000

2588000

3

520000

2583000

4

529000

2575000

5

530000

2568000

6

530000

2563000

7

524000

2563000

8

520000

2570000

9

513000

2570000

10

505000

2573000

11

504000

2580000

12

505000

2585000

13

506000

2592000

-28-

-29-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1292

اجلريدة الر�سمية العدد ()1292

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/41
ب�إن�شاء محمية الر�ستاق للحياة البرية فـي محافظة جنوب الباطنة
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلــى قانـ ــون املحميات الطبيعية و�صـون الأحياء الفطرية ال�ص ــادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ، 2003/6
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
تن�ش�أ حممية طبيعية با�سم (حممية الر�ستاق للحياة الربية فـي حمافظة جنوب الباطنة) ،
وتخ�ص�ص لها املنطقة املحددة �أبعادها فـي امللحق  ،واخلريطة املرفقني .
املــادة الثانيــــة
ي�صـدر وزيـر البيئــة وال�ش�ؤون املناخية اللوائــح والق ــرارات املنفذة له ــذا املر�سوم بالتن�سيق
مع الوزارات واجلهات املعنية  ،على �أن تت�ضمن طريقة �إدارة املحمية  ،والقواعد املنظمة
لدخول اجلمهور  ،والر�سوم املقررة لذلك  ،و�أوقات وجودهم فـيها  ،والأن�شطة امل�سموح لهم
مبمار�ستها  ،وتلك املحظورة عليهم  ،واجلزاءات الإدارية املنا�سبة فـي كل حالة .
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايــــــــــو �سنــة 2019م
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ملحـــق بتحديد �أبعاد
محمية الر�ستاق للحياة البرية فـي محافظة جنوب الباطنة
حتدد �أبعاد حممية الر�ستاق للحياة الربية فـي حمافظة جنوب الباطنة وفق الإحداثيات
الآتية :
الإحداثيـــات
م
�شمـــال
�شــــرق
2585544
531351
1
2586658
535983
2
2586941
540690
3
2585855
542895
4
2585518
544817
5
2585826
545033
6
2585816
545620
7
2584876
545950
8
2584572
546150
9
2584154
546704
10
2582061
546877
11
2580441
549751
12
2577975
552236
13
2576527
554094
14
2572099
552120
15
2567141
551154
16
2568714
544510
17
2571907
543245
18
2573091
542574
19
2575330
536227
20
2579616
532436
21
2582486
532081
22
2583872
531961
23
2585544
531351
24
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مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/42
بالت�صديق على اتفاقية الدفاع الم�شترك
بيـــن �سلطنـــة عمـــــان والمملكـــــة المتحــــدة
�سلطـان عمـان

		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية الدفاع امل�شرتك بني �سلطنة عمان  ،واململكة املتحدة  ،املوقعة فـي م�سقط
بتاريخ  21من فرباير 2019م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  2 :مـن رم�ضـــــــــــــان �سنــة 1440هـ
املـوافــــق  8 :مـن مايـــــــــــــــــو �سنــة 2019م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان

-33-

�أوامـــــــــــــر حمــليـــــــــــة
وقــــــــــرارات وزاريــــــــة
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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
�أمــــر حملـــي
رقــم 2019/1
ب�ش�أن تعديل الأمر املحلي رقم 2004/2
لنظــام ال�صــرف ال�صحــي مبحافظــة ظفــار
ا�ستنادا �إلى الئحة بلدية ظفار ال�صادرة باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 86/18
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/16ب�إ�صدار قانون منح امتياز مرفق ال�صرف ال�صحي
مبحافظة ظفار ،
و�إلى الأمر املحلي رقم  2004/2لنظام ال�صرف ال�صحي مبحافظة ظفار ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�ضاف مادة جديدة برقم ( )4مكررا للأمر املحلي رقم  2004/2امل�شار �إليه  ،ن�صها الآتي :
" حتدد ر�سوم خدمات ال�صرف ال�صحي فـي الواليات والنيابات التي تقع خارج منطقة
االمتي ــاز  ،وفقــا للملحق رقم ( )1املرفق بهذا الأمر  ،ويجوز للبلدية تفوي�ض ال�شركة
فـي حت�صيل هذه الر�سوم " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا الأمر فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  16 :من �شعبـــــــــــان 1440هـ
املـوافـــــق  23 :من ابريــــــــــــل 2019م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وحماف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ظف ـ ـ ـ ـ ـ ــار

-37-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1292

وزارة القـــوى العاملــــة
قـــرار وزاري
رقــم 2019/221
بتنظيـم مـزاولة بعـ�ض املهــن
ا�ستن ــادا �إل ــى قان ــون العمل ال�صادر باملــر�سوم ال�سلطـانـي رقـ ــم ، 2003/35
و إ�لـى املر�س ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2004/76بتحديـ ــد اخت�صا�ص ــات وزارة القـ ــوى العاملـ ـ ــة ،
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صر مزاولة املهن الآتية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص على العمانيني :
 - 2مـ ــدي ـ ـ ـ ــر �إداري
 - 1م�ســاعد مــديــر عــام
 - 3مديـ ــر امل ــوارد الب�شريــة
 - 4مدير /م�س�ؤول �ش�ؤون املوظفـني
 - 6مـدي ـ ــر متـ ـ ــابعـ ــة
 - 5مـدي ــر تـدري ـ ـ ـ ــب
 - 7مدير عالقـات ع ــامــة
 - 8مدي ـ ــر م�ساع ـ ــد
 - 9جميـع املهـن الإداريـة والكتابيـة
املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقــدام القــوى العاملة غي ــر العمانيـ ــة  ،وتراخي ــ�ص مزاول ــة العم ــل
ال�صــادرة للمه ــن املحددة بامل ــادة الأولى م ــن ه ــذا الق ــرار حتــى تاري ــخ انتهائها  ،وال يجوز
جتديدها .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  1 :مــن رم�ضــــــان 1440هـ
املـوافـــق  7 :مــن مايـــــــــــو 2019م
عبداللـه بن نا�صر بن عبداللـه البكري
وزيـ ـ ـ ـ ــر الق ـ ـ ـ ـ ــوى العــامـ ـل ـ ـ ــة
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بلديـــة م�سقــــط
قـــرار
رقـــم 2019/96
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام القـرار رقـم  2018 /1بتحديـد
الر�سـوم والأثمـان والت�أمينات وال�ضمانـات املالية التي حت�صلها بلدية م�سقـط
ا�ستنادا �إلى القانـون اخلـا�ص بالنظـام املالـي لديـوان البـالط ال�سلطانـي ال�صـادر باملر�سـوم
ال�سلطانـي رقـم ، 91/128
و�إلى قانون بلدية م�سقط ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2015/38
و�إلى القـرار رقـ ــم  2018/1بتحديــد الر�سـ ــوم والأثمــان والت�أمين ــات وال�ضمانـ ــات املالي ــة
التي حت�صلها بلدية م�سقط ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بامللح ــق رق ــم ( " )4الر�س ــوم مب�سال ــخ البلدي ــة " املرف ــق بالقــرار رق ــم 2018/1
امل�شار �إليــه  ،امللحــق الآتــي :
م
1
2
3
4
5

قيمة الر�سم بالريال العماين

وعـــاء الر�ســم
ذبح قعدان �أو جمال ،
وت�شمل جتزئة الذبيحة �إلى ( )8ثمانية �أجزاء
ذبح عجول �أو �أبقار ،
وت�شمل جتزئة الذبيحة �إلى ( )8ثمانية �أجزاء
ذبح �أغنام �أو ماعز ،
وت�شمل جتزئة الذبيحة �إلى ( )8ثمانية �أجزاء
الفح�ص البيطري للما�شية احلية
قبل دخولها امل�سلخ
دخول مركبة بيع املوا�شي املحلية �إلى امل�سلخ
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()5
()3
()2
( )200بي�سة عن كل ما�شية
(  ) 3ليوم واحد
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املــادة الثانيــــة
يلغى البندان ( )63و ( )64من امللحق رقم (" )8ر�سوم �أخرى" املرفق بالقرار رقم 2018/1
امل�شار �إليه .
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الرابعــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  3 :مـن رم�ضــــــان 1440هـ
املـوافــــق  9 :مـن مايـــــــــــو 2019م

املهند�س /حم�سن بن حممد ال�شيخ
رئيـ ـ ـ ــ�س بلديـ ـ ـ ـ ــة م�سقـ ـ ـ ــط
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هيئـة تنظيــم االت�صـــاالت
قـــرار
رقـــم 2019/32
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2007/17
ب�إ�صدار القواعد وال�شروط اخلا�صة بالرتخي�ص
من الفئة الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2002/30
و�إلى القرار رقــم  2007/17ب�إ�صــدار القواعــد وال�شــروط اخلا�صة بالرتخيــ�ص مــن الفئــة
الثانية لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافـية ،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستب ــدل بن ــ�ص ال�شــرط  2 - 18مــن اجل ـ ــزء الثانـ ــي "ال�شــروط" مــن القــرار رق ــم 2007/17
امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
"  2-18ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ميتلكه امل�شغل املرخ�ص فـي ر�أ�س مال املرخ�ص له على
( )%25خم�سة وع�شرين باملائة من الأ�سهم �إذا كان املرخ�ص له يتخذ �شكل �شركة
امل�ساهمة  ،و(� )%40أربعني باملائة من احل�ص�ص بالن�سبة لغريها من ال�شركات ".
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  24 :مـن �شعبــــــــان 1440هـ
املوافــــق  30 :مــن ابريــــــــل 2019م
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حممد بن حمد الرحمي
رئي ـ ـ ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئـ ـ ــة تنظي ـ ــم االت�ص ـ ــاالت

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

(1292) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á``YÉæ°üdGh IQÉé``àdG 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
111792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
, ájójóM ìGƒdCG , πµ°ûe ¬Ñ°T hCG πµ°ûe ÒZ ójóM , (ó°T äÉ≤∏M) ájójó◊G ¥GƒWCÓd äGó°ûe
. ájP’ƒa Ò°SGƒe , ájP’ƒa ¿ÉÑe , ájP’ƒa ìGƒdCG , ájP’ƒa ∑Ó°SCG
Ω.´.Ω.¢T Ö∏°üdGh ójóë∏d ôª≤dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,114 : Ü.Q 1417 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájQÉéàdG äÉfÉ«ÑdGh äÉeÓ©∏d è«∏ÿG - …ÒãµdG ÖLQ : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
124245 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeóNh á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdGh ∫ÉªYC’G Ò«°ùJh ∫ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
. á∏ª÷G hCG áFõéàdÉH É¡©«H ±ó¡H ådÉK ±ô£d äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG ¢VôY
¢ù«fCG óªfi ¢ù«FQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 86282 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. äÉ©Ñ≤dGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG
¢ù«fCG óªfi ¢ù«FQ óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 86282 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
127142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
IQGOEGh º«¶æJ , º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN , ÖjQóàdG ≥aGôe Ò`aƒJ , ÖjQóàdG Ò`aƒJ
, äGô°VÉëŸGh äGAÉ≤∏dGh πª©dG ¢TQhh á«ÑjQóàdG äGQhódGh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG
, ÖàµdG ô°ûf , äÉ°ùaÉæŸG º«¶æJ , ¢VQÉ©ŸGh äÉÑ°SÉæŸG õ«¡Œh IQGOEGh º`` «¶æJ , äGô`` `“DƒŸG
»`a ¢ùjQóàdGh ÖjQóàdG , …QÉéàdG ÖjQóàdG ≥aGôe π«¨°ûJ , ‹ÉŸG ÖjQóàdG ≥aGôe π«¨°ûJ
º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG »`a ∫hGóàdGh ôWÉîŸG IQGOEGh á«ª«¶æàdGh á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG äÉeóÿG ∫É›
hCG ™∏°ùdG hCG á«dÉŸG ¥GQhC’G hCG äGóæ°ùdG hCG º¡°SC’G º««≤Jh QGó°UEGh äÉ≤Ø°üdGh äÓeÉ©ŸGh
, ÚeCÉàdG hCG á«∏Ñ≤à°ùŸG Oƒ≤©dG hCG ™∏°ùdG hCG äGQÉ``«ÿG hCG á`` «dÉŸG äÉ`` ≤à°ûŸG hCG á«∏Ñ≤à°ùŸG Oƒ≤©dG
ΩGó`` îà°SGh ô°ûfh PÉØfEGh ∫hGóJh QGó°UEGh »FÉ°üME’G π«`` ∏ëàdGh ™«`` ªéàdÉH ≥`` ∏©àj Éª`` «`ah
á°UQƒÑdG ä’ó©Ã á≤∏©àŸG äGô°TDƒŸG ΩÉbQCGh äÉ«FÉ°üME’G ô°ûf , á°UQƒÑdG äGô°TDƒe º«¶æJh
äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh ±ô°üdG QÉ©°SCGh QÉ©°SC’Gh IóFÉØdG QÉ©°SCGh ájQÉéàdG á«dÉŸG ¥GQhC’Gh
√òg áaÉµH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ™«ªéàdGh ô°ûædGh ™ª÷G äÉeóN , ájOÉ°üàb’G
. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG √òg øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ∂dP »`a ÉÃ äÉeóÿG
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»ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IôjõL , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ¿Gó«e , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 111999 : Ü.¢U , ájQÉŸG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG ójÓc : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, ∫ÉªYCÓd ËôdG â«H õcôe , áaÉ≤ãdG ´QÉ°T , §≤°ùe á¶aÉfi , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , 138 : ºbQ Öàµe
127144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
IQGOEGh º«¶æJ , º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN , ÖjQóàdG ≥aGôe Ò`aƒJ , ÖjQóàdG Ò`aƒJ
, äGô°VÉëŸGh äGAÉ≤∏dGh πª©dG ¢TQhh á«ÑjQóàdG äGQhódGh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG
, ÖàµdG ô°ûf , äÉ°ùaÉæŸG º«¶æJ , ¢VQÉ©ŸGh äÉÑ`` °SÉæŸG õ«`` `¡Œh IQGOEGh º«`` `¶æJ , äGô`` “DƒŸG
»`a ¢ùjQóàdGh ÖjQóàdG , …QÉéàdG ÖjQóàdG ≥aGôe π«¨°ûJ , ‹ÉŸG ÖjQóàdG ≥aGôe π«¨°ûJ
º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG »`a ∫hGóàdGh ôWÉîŸG IQGOEGh á«ª«¶æàdGh á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG äÉeóÿG ∫É›
hCG ™∏°ùdG hCG á«dÉŸG ¥GQhC’G hCG äGóæ°ùdG hCG º¡°SC’G º««≤Jh QGó°UEGh äÉ≤Ø°üdGh äÓeÉ©ŸGh
, ÚeCÉàdG hCG á«∏Ñ≤à°ùŸG Oƒ≤©dG hCG ™∏°ùdG hCG äGQÉ«ÿG hCG á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG hCG á«∏Ñ≤à°ùŸG Oƒ≤©dG
ΩGóîà°SGh ô°ûfh PÉØfEGh ∫hGóJh QGó°UEGh »FÉ`` °üME’G π«`` ∏ëàdGh ™«`` ªéàdÉH ≥∏©àj Éª`` «`ah
á°UQƒÑdG ä’ó©Ã á≤∏©àŸG äGô°TDƒŸG ΩÉbQCGh äÉ«FÉ°üME’G ô°ûf , á°UQƒÑdG äGô°TDƒe º«¶æJh
äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh ±ô°üdG QÉ©°SCGh QÉ©°SC’Gh IóFÉØdG QÉ©°SCGh ájQÉéàdG á«dÉŸG ¥GQhC’Gh
√òg áaÉµH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ™«ªéàdGh ô°ûædGh ™ª÷G äÉeóN , ájOÉ°üàb’G
. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG √òg øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ∂dP »`a ÉÃ äÉeóÿG
»ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IôjõL , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ¿Gó«e , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 111999 : Ü.¢U , ájQÉŸG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
óàª«d õ°ùaÒ°S »H …BG ójÓc : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, ∫ÉªYCÓd ËôdG â«H õcôe , áaÉ≤ãdG ´QÉ°T , §≤°ùe á¶aÉfi , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , 138 : ºbQ Öàµe
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122008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
Oó`` ` ` ©dGh Iõ`` `¡` `LC’Gh »`` °VGQC’G í`` ` °ùÃ á`` °UÉÿGh á``jôëÑdGh á`` «ª∏©dG Oó`` ©dGh Iõ¡LC’G
¿RƒdG äÉ«∏ª©H á°UÉÿG Oó©dGh Iõ¡LC’Gh ájô°üÑdGh á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdGh á«`aGôZƒJƒØdG
π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (áÑbGôŸG) §Ñ°†dGh äGQÉ°TE’G AÉ£YEG h ¢SÉ«≤dGh
hCG π«é°ùàd Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dÉH ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG ™«ªŒ hCG πjƒ– hCG íàa hCG
, π«é°ùàdG ¢UGôbCGh á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ñÉ°ùæà°SG hCG π≤f
, á«ªbôdG π«é°ùàdG §`FÉ°Sh ø`` e É`` gÒZh á`` `«ªbQ ƒ`` `jó«`a ¢UGô`` bCGh á`` `›óe ¢UGô`` bCG
áÑ°SÉ◊G ä’B’Gh Oƒ≤æ∏d Ió°UGôdG ä’B’G , á«fó©ŸG á∏ª©dÉH πª©J »àdG Iõ¡LC’G áª¶fCG
™jRƒJh π≤fh åHh ≥aóàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôHh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©eh
ájô°üÑ©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG ácQÉ°ûeh º«¶æJh ï°ùfh
èeGôH , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G áµÑ°T ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe
Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh ¢UÓîà°SGh πjó©Jh ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEGh π«ª–h ∞«dCÉàd Üƒ°SÉ◊G
ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÉØ∏eh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG º«¶æJh øjõîJh ¢VôYh π«¨°ûJh
äƒ°üdG ¢VôY Ωóîà°ùŸG ∫ƒîJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh
Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡«dEG ´Éªà°S’Gh §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh
äÉcôfi èeGôH , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJh AÉ°ûfE’
∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉ◊G è`` eGôH , »`` `µ∏°SÓdG iƒàëŸG º`` «∏°ùàd Üƒ`` °SÉ◊G è`` eGôH , åëÑdG
AGôLEGh ™aódG π«¡°ùàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG
ájÉYódG ô°ûf »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓeÉ©ŸG
äÉéàæŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûe »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , øjôNBÓd ¿ÓYE’Gh
Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîà∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉ≤Ø°üdGh äÉeóÿGh
‹B’G π«¨°ûà∏d Üƒ°SÉ◊G è`` eGôH , (äƒ°üdG) ΩÓµdG ¢üFÉ°üNh IQƒ°üdG ≈∏Y ±ô©à∏d
ƒjó«`ØdGh ¿ƒjõØ∏àdG ¢VhôYh ΩÓaC’G ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh AGô°ûd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ∫RÉæª∏d
, â`` fÎfE’G È`` Y íØ°üàdG è`` eGôH , É¡JógÉ°ûeh §FÉ°SƒdG Oó©àe iƒàëŸGh ≈≤«°SƒŸGh
, πjõæà∏d á∏HÉb ≈≤«°Sƒe äÉØ∏e , ¬«`aÎdG èeGôH áæª°†àe ájô°üÑ©ª°ùdG äÓ«é°ùàdG
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¢ü°ü≤dG áæª°†àe πjõæà∏d á∏HÉb §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG äÉjƒàëŸG
â– ƒjó«`ØdG äÉeóN ∫ÓN øe ôaƒàJh IOó©àe ™«°VGƒÃ á≤∏©àŸG á«©bGƒdGh á«dÉ«ÿG
¢ü°ü≤dG áæª°†àe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ¿ƒjõØ∏àdG ¢VhôYh á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G , Ö∏£dG
áæª°†àe ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«é°ùJh IOó©àe ™«°VGƒÃ á≤∏©àŸG á«©bGƒdGh á«dÉ«ÿG
ójóëàdÉHh á«ªbôdG §FÉ°SƒdG , IOó©àe ™«°VGƒÃ á≤∏©àŸG á«©bGƒdGh á«dÉ«ÿG ¢ü°ü≤dG
, äÉeGóîà°S’G Oó©àŸG »ªbôdG ¢Uô≤dGh É≤Ñ°ùe á`` ∏é°ùŸG á`` `«ªbôdG ƒ`` jó«`ØdG ¢UGôbCG
¢UGôbC’Gh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ«`` `é°ùJ
™«`` `°VGƒÃ á≤`` `∏©àŸG á`` «©bGƒdGh á`` «dÉ«ÿG ¢ü``°ü≤dG áæª°†àe ìƒ°VƒdG á«dÉ©dG á«ªbôdG
áHƒàµŸG ≥FÉKƒdGh ¢Uƒ°üædG äÉØ∏eh §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉØ∏eh á«©ª°S äÉØ∏e , IOó©àe
™«°VGƒÃ á≤∏©àŸG á«dÉ«ÿGh á«©bGƒdG äÉjƒàëŸG áæª°†àe ƒjó«`ØdG OGƒeh á«©ª°ùdG OGƒŸGh
∫ƒ°UƒdG øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J , IOó©àe
IOó©àe äÉjƒàëŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG ≈dEG
™jRƒJh ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , á«ªbôdG §FÉ°SƒdG ≥aóJ Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG
ÖYÓJh π«é°ùJh øjõîJh π≤æd ádƒªëŸGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , áæë°ûdG
Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdGh ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh äƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG ï°ùf IOÉYEGh
á«µ«fÉµ«ŸG ™£≤dGh AGõLC’Gh á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh á«ŸÉ©dG
ƒjó«`ØdG äÓ¨°ûeh á«Mƒ∏dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , É¡d á©HÉàdG á«FÉHô¡µdGh
Iõ¡LCGh á«ªbôdG á«°üî°ûdG äGóYÉ°ùŸGh á«fhÎµdE’G á«°üî°ûdG º«¶æàdG ôJÉaOh äƒ°üdGh
Iõ¡LCG , É¡d á©HÉàdG á«FÉHô¡µdGh á«µ«fÉµ«ŸG ™£≤dGh AGõLC’Gh á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– áª¶fCG
äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’Gh äÉ°TÉ°ûdGh áÑbGôŸG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G äÉfƒµe , á«`aô£dG Üƒ°SÉ◊G
äÓ`` °Uƒeh ∫ƒ`` ëŸG äÉ`` `bÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGô``bC’G äÓ¨°ûeh á©HÉ£dG ä’BG äÉeOƒŸGh
Êhô``àµdE’G ø``ë°ûdG óYGƒbh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÓ°Uƒeh äÓ°UƒŸG á°ùHÉbh äÓHÉµdG
äÉbÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£H , äÉjQÉ£ÑdG ΩõM , ájQÉ£ÑdG äÉæMÉ°T , øë°ûdG óYGƒbh
, äÉYÉª°ùdGh äÉfƒahôµ«ŸGh äƒ°üdG äGÈµe , ¿PC’G äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°S , IôcGòdG
, ádƒªëŸGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Ö«°SGƒ◊G óYGƒbh á«£ZCGh ßaÉfi
, ádƒªëŸGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Ö`` «°SGƒë∏d á©HÉàdG º`` `µëàdG Iõ`` ¡LCG
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ójó–h πjó©Jh º``«¶æJh ™`` ª÷ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É«°ùWÉæ¨e IôØ°ûŸG ÉjGó¡dG äÉ`` bÉ£H
Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG π≤æd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ácQÉ°ûeh øjõîJh π≤fh
, á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG , âfÎfE’G ÈY ¥ƒ°ùà∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡°VôYh äƒ°üdGh
äƒ°üdG äGÈµeh ¿ƒjõØ∏àdÉH ºµëà∏d ó«dÉH ádƒªfi Iõ¡LCG , äÉjQÉ£ÑdG , Üƒ°SÉ◊G ≥FÉbQ
Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«¡«`aÎdG áª¶fC’Gh ƒjÒà°ùdG áª¶fCGh
äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ácQÉ°ûŸGh íØ°üàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG IóYÉb áæeGõŸ
hCG ºµ– á£fi ÚH äÉfÉ«ÑdG áæeGõŸ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
äÉeóN »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , âHÉK RÉ¡L hCG ºµ– á£fi ÚHh ó©H øY RÉ¡L
, á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ∫ÓN øe ä’É°üJ’G äÉeóNh ó©H øY ä’É°üJ’G
èeGôH , âfÎfE’G áæª°†àe ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH
»WÉ«àM’G ï°ùædG »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG OGOÎ°SGh π«∏ëàd Üƒ°SÉ◊G
äGÈµeh §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , ƒjOGôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Iõ¡LCGh ƒjOGôdG , Üƒ°SÉ◊G áª¶fC’
πÑ≤à°ùeh äGÈµe , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , ∞JGƒ¡dG , äƒ°üdG äÉ≤ë∏eh ΩRGƒdh äÉfƒµe , äƒ°üdG
äGódƒe , á``«≤«°SƒŸG ä’B’G ™``e ΩGóî`` à°SÓd äƒ`` °üdG äGô`` KDƒe äGhOCGh Iõ¡LCG , äƒ°üdG
, á«≤«°SƒŸG ä’B’G ™e ΩGóîà°SÓd á«fhÎµdE’G äÉfƒµŸG , á«fhÎµdE’G á«≤«°SƒŸG äÉª¨ædG
äGÈµe , ÜÉ©dC’G äƒ°U Iõ¡LCG , á«≤«°SƒŸG ä’B’G ™e ΩGóîà°SÓd á`` «fhÎµdE’G äÉ`` fƒµŸG
, äÉÑcôŸG »`a ΩGóîà°SÓd Ö«°SGƒ◊Gh ó©H øY ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh ∞JGƒ¡dG Iõ¡LCGh äƒ°üdG
ä’É°üJ’G ä’BGh Iõ¡LCG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T Iõ¡LCG , »Jƒ°üdG ±ô©àdGh π«é°ùàdG Iõ¡LCG
, ƒjó«`ØdG äGÒeÉc , ôjƒ°üàdG ä’BG , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN ä’BGh Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G
Iõ¡LCG , á«`aGôZƒJƒØdG ä’B’Gh Iõ¡LCÓd á°ü°üîŸG äÉ¶aÉ◊G , »FÉªæ«°ùdG ô`` `jƒ°üàdG ä’BG
Iõ¡LCG , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T , Üôb øY ôjƒ°üàdG äÉ°SóY , á«`aGôZƒJƒØdG äÉaÉØ°ûdG õ«côJ
, ¿ƒjõØ∏àdG áÑbGôe Iõ¡LCG , ¿ƒjõØ∏à∏d ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , ¿ƒjõØ∏àdG , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T
, èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ôjƒ£J , ‹õæŸG ¬«`aÎdG áª¶fCGh ‹õæŸG ìô°ùŸG áª¶fCGh ƒjÒà°ùdG Iõ¡LCG
áª¶fCG π«¨°ûJ èeGôH , iôNC’G èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ôjƒ£J »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH
Iõ¡LC’Gh ádÉ≤ædG Iõ¡LC’G ≈∏Y Iô£«°ùdGh π«¨°ûJh øjƒµàd ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , Üƒ°SÉ◊G
Ö«°SGƒ◊ÉH á°UÉÿG á«`aô£dG Iõ¡LC’Gh Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh AGóJQÓd á∏HÉ≤dG
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øY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûeh
ÜÉ©dCG èeGôH , ôNBGh ¢üî°T ÚH »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉfÉ«H óYGƒ≤d äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG
äGôcòŸGh ∞ë°üdGh QÉÑNC’G äGô°ûfh äÉjQhódGh äÓéŸGh á«fhÎµdE’G ÖàµdG , Üƒ°SÉ◊G
, ájô°üÑ©ª°ùdG äGó©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äGQƒ°ûæŸG øe ÉgÒZh
ä’É°üJ’G Iõ¡LCG , ácôëàŸG á«fƒJôµdG Qƒ°üdG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äÉª¨f
, ∞JÉ¡dG ∫ÉÑ≤à°SG Iõ¡LCG , ∞JÉ¡dG Iõ¡LCG , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG , á«còdG ∞JGƒ¡dG , á«∏NGódG
¢UGôbCGh ±GôZƒfƒØdG äÉfGƒ£°SCG , ƒjó«`ØdG äÉeóîH IOhõŸG ∞JGƒ¡dG , ∞JÉ¡dG ∫É°SQEG Iõ¡LCG
, ƒjó«`ØdG äÉà«°SÉc , äƒ°üdG äÓ«é°ùJ äÓeÉM , äƒ°üdG π«é°ùJ íFGô°T , äƒ°üdG π«é°ùJ
, IÒ¨°üdG äÉ÷É©ŸG , Üƒ°SÉ◊G IôcGP Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äÉaÉØd
¢ù«HÉHódGh áWô°TC’Gh º°ü©ŸG á£HQCGh íFGô°ûdG , OÉ`` ©HC’G á«`` KÓãdG äGQÉ`` ¶ædG , äÉ`` ÁOƒŸG
IOÉYEGh á÷É©eh π≤fh º«¶àfh π«é°ùàd ó«dÉH ádƒªëŸGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd
≈≤«°SƒŸG ßaÉfih ÖFÉ≤M , ƒjó«`ØdG äÉØ∏eh Qƒ°üdGh äƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG ï°ùf
á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸGh ó«dÉH ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh ƒjó«`ØdG äÓ¨°ûeh á«ªbôdG
IAGô≤∏d á∏HÉb Ωóîà°ùŸG ádOCG , á«``fhÎµdE’G äÉ¶``MÓŸG ô`` JÉaOh á«`` fhÎµdE’G äÉ`` ª¶æŸGh
. á≤HÉ°ùdG ™FÉ°†ÑdG ™e É¡eGóîà°SG hCG É¡©«Ñd Üƒ°SÉ◊G hCG ádB’G ∫ÓN øeh É«fhÎµdEG
∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó``∏H , 2018/4/5 : á`` `jƒdhC’G ï`` `jQÉJ , 74753 : á`` ` `jƒdhC’G º`` `bQ ) : á`````````jƒdhC’G ≥``````M
( »µjÉeÉ÷G : ájƒdhC’G
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124628 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, Ωƒë∏dG äÉ≤à°ûe , ó«°üdG Ωƒ◊h øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
(»∏«L) ΩÓ¡dG áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh áXƒØëŸG QÉ°†ÿGh ¬cGƒØdG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdGh (äƒÑeƒµdG) õcôŸG ôµ°ùdG ÜGô°T ™e áNƒÑ£ŸG á¡cÉØdGh äÉ«HôŸGh
AÉ°û©dG äÉÑLh , ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG , πcCÓd á∏HÉ≤dG Ωƒë°ûdGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉ≤à°ûeh
á¡cÉØdGh QÉ°†ÿG , QÉ°†ÿG hCG øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG øe ¿ƒµàJ »àdGh Iô°†ëŸG
äÉ°ü∏°Uh …ÈdG äƒàdG äÉ°ü∏°U ójóëàdÉHh ¬cGƒØdG äÉ°ü∏°U , Ö∏©H áÑ∏©ŸGh á÷É©ŸG
, Ωƒë∏dG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’G , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’G , ìÉØàdG
, Éjƒ°üdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’G , ÉWÉ£ÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’G
, ¬cGƒØdGh ÉWÉ£ÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG ≥FÉbôdG , QÉ°†ÿG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’G
ÉWÉ£ÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG ¥ÉÑWC’G , QÉ◊G πØ∏ØdG , ºWÉª£dG ¿ƒé©e , á÷É©ŸG ºWÉª£dG
á«∏≤ŸG ÉWÉ£ÑdGh ÉWÉ£ÑdG á«H’Rh á°Shô¡ŸG ÉWÉ£ÑdGh õfhGôH ¢TÉ¡dG ÉWÉ£H , IóªéŸG
ô°ûbh áNƒØæŸG ÉWÉ£ÑdG ôFÉ£ah ÉWÉ£ÑdG ôFÉ£ah ÉWÉ£ÑdG äÉàah ÉWÉ£ÑdG ÉJÉàjôah
, ∫É≤JÈdG ≈Hôe , äÉ«HôŸG , É«dƒ°UÉØdG øe ¢ù«ª¨àdG äÉ°ü∏°U , á÷É©ŸG É«dƒ°UÉØdG , ÉWÉ£ÑdG
¿ƒ`` µŸG §`` `«∏ÿG , ¬µæŸG Ö«∏◊G , Ö«∏◊G , , ïÑ£dG âjR , ¿ƒàjõdG âjR , ¬cGƒØdG ¿ƒ`` `é©e
, IóHõdG , (Ò`ØµdG) …óæ¡dG ô£ØdG , ábƒØîŸG äÉaÉ°VE’G , áÁôc ∞°üfh Ö``«∏M ∞``°üf ø``e
ºë∏dG ójóëàdÉHh á÷É©ŸG Ωƒë∏dG , ¿ƒ°ûfÓdG Ωƒ◊ , ¢†«ÑdG πFGóH , Í∏dG , IóHõdG πFGóH
ôjõæÿG º◊h ôjõæÿG º◊ íFGô°Th êÉLódGh É«fƒdƒH ≥é°Sh ô≤ÑdG º◊h (¿ƒµ«ÑdG) Oó≤ŸG
»°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸGh Ió©ŸG äÓÑ≤ŸG , »ehôdG ∂jódGh ≥é°ùdG äÓ°Uhh »eÓ°ùdG ≥é°Sh
ä’ƒcCÉŸG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸGh Ió©ŸG á«ÑfÉ÷G ¥ÉÑWC’G , ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG øe
∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸGh Ió©ŸG äGRÉŸG , ájôëÑdG
á÷É©ŸGh áXƒØëŸGh IOÈŸGh IóªéŸG ¬cGƒØdG äÉ°ü∏îà°ùe , QÉ°†ÿG äÉ°ü∏îà°ùeh
, πcC’G hCG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG »`a É¡eGóîà°S’ ôµ°ùdG äGQƒ∏ÑH Iƒ°ùµŸGh áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh
ô≤ÑdG º◊ Ωƒë°Th ±É÷G ô≤ÑdG º◊h ô≤ÑdG º◊ ¥ôe ójóëàdÉHh Ωƒë∏dG äÉéàæe
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ºë∏dGh Ö∏©H áÑ∏©ŸG áNƒÑ£ŸG Ωƒë∏dGh äÉLÉLR »`a ICÉÑ©ŸG áNƒÑ£ŸG Ωƒë∏dGh ¿CÉ°†dGh
â«`Øfƒch (ôjõæÿG AÉ©eCG øe ≥ÑW õéædÎ«°T)h ôjõæÿG º◊ Iô°ûb (¿hQÉ°û«°T )h Oó≤ŸG
º◊h (≥fÉ≤ædG øe ´ƒf) ÆhófQƒµdGh Ωƒ°ùfƒµdG AÉ°ùMh ñƒÑ£e Ωƒ◊ ¿ƒé©e πµ°T ≈∏Y
∫õZh ±É÷G ºë∏dG h ®ƒØëŸG ô≤ÑdG º◊ øe ∞«H ¿Qƒc ¢TÉ¡dG ≥ÑWh ®ƒØëŸG ô≤ÑdG
ôJQƒØµfGôØdG ≥fÉ≤f ójóëàdÉHh Ωƒë∏dG äÉéàæe , ∞°TÉædG ∂ª°ùdG º◊ ≥FÉbQh ±É÷G ºë∏dG
¬°SÉ°SCG …òdG ¢Sƒe Ëôch ºë∏dG äGôch ôjõæÿG øgOh Oó≤ŸG ºë∏dGh êhO äƒ¡dG ≥fÉ≤fh
á∏∏îŸG ôjõæÿG Ωóbh áÑ∏©ŸG Ωƒë∏dGh Ωƒë∏dG øe ¬°SÉ°SCG …òdG ¿ƒé©ŸGh Ωƒë∏dG øe
Ωƒë∏dGh AÉYƒH áXƒØëŸG Ωƒë∏dGh ôjõæÿG º◊ Qƒ°ûbh ôjõæÿG º◊ ≠æjOƒH iƒ∏Mh
ºë∏dG hCG ∂ª°ùdG áÁôc øe ≥ÑW) π«æ«µdGh èdÉ©ŸG ±hôÿG º◊h ≥fÉ≤ædGh áXƒØëŸG
äÉ°TôµdGh …ƒ°ûeh ô¡Ñeh íFGô°T ™£≤ŸG ô≤ÑdG º◊h í∏ªŸG ºë∏dGh (á°†«H πµ°T ≈∏Y
hCG êÉLódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdG , ≥é°ùdGh
, QÉ°†ÿG äÓÑ≤e øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸG IõgÉ÷Gh Iô°†ëŸGh IóªéŸG äÉÑLƒdG , QÉ°†ÿG
óMGh ™e ¢†«ÑdG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸG äÓÑ≤ŸGh É≤Ñ°ùe áÑ∏©ŸGh Iô°†`` `ëŸGh äÉÑ`` `LƒdG
øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµe áÑLh , π°üÑdG h QÉ°†ÿGh êÉLódGh ∂ª°ùdGh ºë∏dG øe ÌcCG hCG
, ¿ÉµŸG êQÉN hCG πNGO ∑Ó¡à°SÓd á£∏°S hCG áHQƒ°Th QÉ°†ÿG øe É¡°SÉ°SCG äÓÑ≤e hCG Ωƒ◊
áfƒµŸG Iô°†ëŸG äÓÑ≤ŸG , Ωƒë∏dG πFGóH øe »°SÉ°SCG πµ°ûH ¿ƒµàJ »àdG Iô°†ëŸG äÉÑLƒdG
πcC’G º≤WCG , QÉ°†ÿG äÉ£∏°Sh ¬cGƒØdG äÉ£∏°Sh áHQƒ°ûdGh QÉ°†ÿG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH
ïÑ£∏d IõgÉL QÉ°†N hCG/h ájôëH ä’ƒcCÉeh ∂ª°Sh êÉLOh Ωƒ◊ øe áfƒµŸG Iô°†ëŸG
»°SÉ°SCG πµ°ûH ¿ƒµàJ »àdG IóªéŸG äÓÑ≤ŸG ójóëàdÉHh ∫ÉØWC’G äÉÑLh , áîÑ£c É¡©«ªŒh
áfƒµŸG áÑ∏©ŸG äÓÑ≤ŸG ójóëàdÉHh ∫ÉØWC’G äÉÑLh , QÉ°†N hCG ∂ª°Sh êÉLOh Ωƒ◊ øe
, áXƒØëŸG QÉ°†ÿG , áXƒØëŸG ¬cƒØdG , QÉ°†N hCG ∂ª°Sh êÉLOh Ωƒ◊ øe »°SÉ°SCG πµ°ûH
Ú«`aÉµdÉH Iƒ°ùµŸG äGô°ùµŸGh ábƒ∏°ùŸG äGô°ùµŸGh Iô°û≤ŸG äGô°ùµŸG ójóëàdÉHh äGô°ùµŸG
äGô°ùµŸG IGƒfh Iô¡ÑŸG äGô°ùµŸGh á°üªëŸG äGô°ùµŸGh IõgÉ÷G äGô°ùµŸGh á¡µæŸG äGô°ùµŸGh
äGÒ°†ëàdGh äÉHQƒ°ûdG , ƒaƒàdG , äGô°ùµŸG IóHR , äGô°ùµŸG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh
É¡°SÉ°SCG »àdG ä’ƒcCÉŸG ìGƒdCG , Éjƒ°üdG É¡°SÉ°SCG »àdG ä’ƒcCÉŸG ìGƒdCG , ¥ôŸG , äÉHQƒ°ûdG ™æ°üd
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ä’ƒcCÉŸG ìGƒdCG , äGô°ùµŸGh á÷É©ŸG ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG »àdG ä’ƒcCÉŸG ìGƒdCG , áÄ«ædG ¬cGƒØdG
É¡°SÉ°SCG »àdG ä’ƒcCÉŸG ìGƒdCG , á∏eÉµdG ÜƒÑ◊G ≈∏Y …ƒà–h ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG »àdG ájƒ°†©dG
, RQC’G Ö«∏M , Éjƒ°üdG ∫ƒa Ö«∏M , πcCÓd áXƒØëŸG Éjƒ°üdG ÜƒÑM , »∏≤ŸG ∫ƒØdG , QÉ°†ÿG
Ö«∏M , ¿Éaƒ°ûdG Ö«∏N , Öæ≤dG Ö«∏M , óæ¡dG RƒL Ö«∏M , ≥à`` °ùØdG Ö``«∏M , Rƒ``∏dG Ö`` «∏M
∂ª°ùdGh Ωƒë∏dG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸGh IõgÉ÷G äÓÑ≤ŸG , Ö«∏◊G πFGóH , áJ’ƒcƒ°ûdG
äÉ°ü∏°U , Ωƒë∏dG øY πjóÑc ΩGóîà°SÓd πµ°ûe QÉ°†N ÚJhôH , QÉ°†ÿG hCG êÉLódGh
äGô°ùµŸGh á÷É©ŸG ¬cGƒØdG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH ¿ƒµe áØ«`ØN áª©WCG §«∏N , ¢Sƒª¨dG
, á÷É©ŸG ¬cGƒØdG hCG/h Ωƒë∏dG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH áfƒµŸG πcC’G äGƒÑY , Ö«HõdG hCG/h á÷É©ŸG
äÉÑ∏©eh ∂ª°ùdG äÉÑ∏©eh Ωƒë∏dG äÉÑ∏©e ójóëàdÉHh äÉÑ`` ∏©ŸG , (ø`` `jôLôŸG) ø`` `ª°ùdG
, á«æ«ë£dG , á∏∏îŸG QÉ°†ÿG , äÓ∏îŸG , ºWÉª£dG äÉÑ∏©eh ó«°üdG Ωƒ◊ äÉÑ∏©eh êÉLódG
áNƒÑ£ŸG ÉWÉ£ÑdG , á«∏≤ŸG ÉWÉ£ÑdG , á«∏≤e äÉjôc πµ°T ≈∏Y ájòZC’G , ÉWÉ£ÑdG ≥FÉbQ
ôFÉ£ah á«∏≤ŸG IQƒ°ûÑŸG ÉWÉ£ÑdG äÉµ©ch ÉWÉ£ÑdG á«H’Rh ÉWÉ£ÑdG ÉJÉàjôah É≤Ñ°ùe
, ¢üª◊G , π∏îŸG QÉ«ÿG , á©«`aôdG ÉWÉ£ÑdG ¿Gó«Yh ÉWÉ£ÑdG ¢ûeô≤eh ÉWÉ£ÑdG
QÉ°†ÿGh ∂ª°ùdGh Ωƒë∏dG äÉ«eÓg ójóëàdÉHh äÉ«eÓ¡dG , áXƒØëŸG É«dƒ°UÉØdG
¬cGƒØdG , á÷É©ŸG äGô°ùµŸG , áaÉ÷G É«dƒ°UÉØdG , (RhC’G óÑc ¿ƒé©e ) »JÉÑdG , ¬cGƒØdGh
Ú£≤«dG QhòH ójóëàdÉHh πcCÓd á∏HÉ≤dG äƒjõdG , áaÉ÷G ¬cGƒØdG §«∏N , áØØéŸG
É«ÁOÉµŸG RƒLh Rƒ÷Gh ≥à°ùØdGh ôHƒæ°üdG ÜƒÑMh ¥óæÑdGh Rƒ∏dGh Éjƒ°üdG ∫ƒah º°ùª°ùdGh
∫ƒØdG äƒjRh »∏jRGÈdG Rƒ÷Gh ƒ‚ƒ‚ÉŸG äGô°ùµeh ƒLÉµdGh ¿GõdG RƒLh ¿Éµ«ÑdG RƒLh
, áØØéŸG ICÉªµdG , áXƒØëŸG ICÉªµdG , ôcÉµ°ùdÉH äGô°ùµŸG , ôcÉµ°ùdÉH ¬cGƒØdG , ÊGOƒ°ùdG
∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dGh ∫ƒ≤ÑdG ójóëàdÉHh Ö∏©H áÑ∏©ŸG ä’ƒcCÉŸG äÉéàæe , ICÉªµdG Ò°üY
, ôîÑŸG Ö«∏◊Gh õcôŸG Ö«∏◊Gh QÉ°†ÿGh ¬cGƒØdGh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh øLGhódGh
, ÜƒÑ◊G á£∏°S , ¬cGƒØdG á£∏°S , QÉ°†ÿG á£∏°S , IõgÉ÷G á£∏°ùdG , Ö∏©H áÑ∏©ŸG ºWÉª£dG
É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , ¢†«ÑdG á£∏°S , ÉWÉ£ÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG á£∏°ùdG , øLGhódG á£∏°S
Rƒ∏dG , óªéŸG …OÉHõdG Í∏dGh è∏ãŸG Ö«∏◊Gh áXƒÑdG GóY Ée ¿ÉÑdC’G äÉéàæe , Í∏dG
ºë∏dG , ìÉØàdG ¢Shô¡e , »`aƒ°ûf’G ∂ª°S , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ó©ŸG QÉÑ°üdG , ¿ƒë£ŸG
-54-

(1292) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Ωƒë∏dG , QÉ«`aÉµdG , Ió°û≤dG , õcôŸG AÉ°ù◊G , AÉ°ù◊G , AGOƒ°ùdG iƒ∏◊G , (¿ƒµ«Ñd) Oó≤ŸG
âjR , óæ¡dG RƒL ¿ƒé©e , óæ¡dG RƒL IóHR , hÉcÉµdG IóHR , »◊G ÒZ QÉëŸG , áNƒÑ£ŸG
, (äƒÑeƒµdG) õcôŸG ôµ°ùdG ÜGô°T ™e áNƒÑ£ŸG á¡cÉØdG , ∞ØéŸG óæ¡dG RƒL , óæ¡dG RƒL
äÉjôc πµ°T ≈∏Y ájòZC’G , áÁôµdG , »◊G ÒZ ôëÑdG OGôL , IQòdG âjR , õcôŸG Ö«∏◊G
, ¿ÉÑdC’G äÉéàæe , (á«FGò¨dG IOÉŸG õcôe) IQÉãÿG , á«◊G ÒZ ájôëÑdG äÉjô°û≤dG , á«∏≤e
QÉ°†ÿG , áØØéŸG Ωƒé∏dG , áØØéŸG ∑Éª°SC’G , …OÉHõdG Í∏dG øe áYƒæ°üŸG iƒ∏◊G , QƒªàdG
íFGô°T , (á«◊G ÒZ) ∑Éª°SC’G , πcCÓd á◊É°üdG Qƒ«£dG , …OÉHõdG Í∏dG Ühô°ûe , áØØéŸG
, áXƒØëŸG ∑Éª°SC’G , á°Shô¡ŸG ∑Éª°SC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°ùdG äÉÑLh , ∑Éª°SC’G
, π«Ñ‚õdG ≈Hôe , ÚJÓ«÷G , á«◊G ÒZ ó«°üdG Ωƒ◊ , áXƒØëŸG ¬cGƒØdG , á¡cÉØdG Qƒ°ûb
®ƒØëŸG ¢Só©dG , ΩÉ©£∏d πª©à°ùj …òdG ôjõæÿG øgO , á‚ôdG ∂ª°S , ôjõæÿG º◊h
OGƒª∏d Ö«∏◊G IQOƒH , »◊G ÒZ ôëÑdG ¿ÉWô°S , óÑµdG ôFÉ£a , óÑµdG , ∞ØéŸG ¢Só©dGh
âjR , »◊G ÒZ QÉëŸG , ®ƒØëŸG ô£ØdG , ¥ƒØîŸG Ö«∏◊G , Ö«∏◊G äÉéàæe , á«FGò¨dG
, á«◊G ÒZ ájQÉëŸG äÉjƒNôdG , ®ƒØëŸG π°üÑdG , ®ƒØëŸG ¿ƒàjõdG , ΩÉ©£∏d ¿ƒàjõdG
ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG , ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHR , ΩÉ©£∏d π«îædG äƒjR , ΩÉ©£∏d π«îædG QhòH äƒjR
¢Sójô≤dG , ¢†«ÑdG ¥ƒë°ùe , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , ôjõæÿG º◊ , áXƒØëŸG A’RÉÑdG , èdÉ©ŸG
øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG , QÉ°†ÿG hCG ∂ª°ùdG hCG ºë∏dG ¥ôe ™æ°üd äÉ£∏N , »◊G ÒZ
Ió©ŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdGh Ωƒë∏dG øe áØdDƒŸGh É≤Ñ°ùe Ió©ŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdG , Éjƒ°üdG
ä’ƒcCÉŸG øe áØdDƒŸGh É≤Ñ°ùe Ió©ŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdG , ∑Éª°SC’G øe áØdDƒŸGh É≤Ñ°ùe
áØ«`ØÿG áª©WC’G , ¢†«ÑdG ≈∏Y πªà°ûJ »àdGh É≤Ñ°ùe Ió©ŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdG , ájôëÑdG
É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh óæ¡dG RƒL É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh º°ùª°ùdG øe
áØ«`ØÿG äÉÑLƒdGh (Éjƒ°üdG ∫ƒa áæÑL) ƒaƒàdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh Ö«∏◊G
πcCÓd á∏HÉ≤dG ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G øe áØ«`ØÿG áª©WC’Gh ≥«bódG É¡°SÉ°SCG »àdG Iòjò∏dG
ábƒë°ùŸG ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üe iƒ∏M) »∏°SƒŸG øe áYƒæ°üŸG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh
QhòÑdG , èdÉ©ŸG ∂ª°ùdG ñôa , áXƒØëŸG QÉ°†ÿG , ®ƒØëŸG ΩƒãdG , (áØØéŸG ¬cGƒØdGh
, (¿ÉÑLC’G êÉàfE’ πª©à°ùJ áëØæŸG) â«æjôdG , ájòZCÓd ºé∏°ùdG âjR , Ö«HõdG , á÷É©ŸG
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, ±ƒØ∏ŸG π∏fl , áë∏ªŸG Ωƒë∏dG , áë∏ªŸG ∑Éª°SC’G , (ñƒÑ£ŸG »°ShôdG Ö«∏◊G) ÉµæjRÉjôdG
ÒZ …Èª÷G , »◊G ÒZ QÉëŸG , º°ùª°ùdG âjR , ájòZCÓd ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe
πjóH) Éjƒ°üdG Ö«∏M , IQOƒH πµ°T ≈∏Y hCG á∏FÉ°ùdG äÉHQƒ°ûdG äÉéàæeh äÉHQƒ°ûdG , »◊G
, ºWÉª£dG ¢Shô¡e , Ö∏©H áÑ∏©ŸG QÉ°†ÿG , ΩÉ©£∏d πª©à°ùJ »àdG Ωƒë°ûdG , (Ö«∏◊G
π°üe , QÉ°†ÿG áHQƒ°T äGô°†ëà°ùe , ïÑ£dG »`a ΩGóîà°SÓd QÉ°†ÿG ôFÉ°üY , äÉ°TôµdG
. ¢†«ÑdG QÉØ°U , ¢†«ÑdG ¢VÉ«H , ábƒØîŸG Ió°û≤dG , Í∏dG
∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125903 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ≥∏©àJ iôNCG äÉYƒ≤æe , …É°T ´GƒfCGh ÜÉ°ûYCGh ¬cGƒa äÉYƒ≤æe
…O »J ∫EG (»J »`a ¬«H ) äQƒÑ°ùcEG »J Qƒ∏«°SÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µfÓjô°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ÉµfÓjô°S ,GOƒ¨fCG , ’ƒª«fÓ«c , ÉKGhÉe GQGófÉHÉjójh , 143 /6 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h
. Iô°†fi äGô°ùµe , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áLÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11425 ¢VÉjôdG , 18994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥«bódG , ƒ`` `ZÉ°ùdGh É`` `cƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
, áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áLÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11425 ¢VÉjôdG , 18994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh , á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG
, á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«◊G äÉfGƒ«◊G
. (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«◊ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áLÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,11425 ¢VÉjôdG 18994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
, á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe
. äÉHhô°ûŸG
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áLÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,11425 ¢VÉjôdG 18994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áLÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,11425 ¢VÉjôdG 18994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áLÉH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,11425 ¢VÉjôdG 18994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh
¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°ùdGh áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh
. ( óª› AÉe ) è∏ãdG , πHGƒàdGh , äGQÉ¡ÑdG (á°ü∏°üdG ) , πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG
ÊÉÑeƒc ≠æjódƒg »JôHhôH ∫Gƒ`` «°ûàµ«∏àfG Ró`` `fGôH Oƒ`` a ô`` `¨jÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
óàª«d (…Gh »J »H)
É«≤jôaCG ÜƒæL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«≤jôaG ÜƒæL , 2021 , ¿ƒà°ùfÉjôH , ∞jGQO ∫ƒµ«f ΩÉ«∏jh 3010 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôH h ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
, ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸGh äÉHhô°ûŸG
á¡cÉØdG ≥«MQ , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe
äÉHhô°ûe , IOÉfƒª«d , á£∏àfl π«àcƒc äÉHhô°ûe , ‹ƒëc ÒZ
, ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG , GOƒ°üdG AÉe , ( ∂«ª°S ¢ù∏e Ò°üY )»Kƒª°ùdG , á«dƒëc ÒZ ábÉ£dG
á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ( äÉHhô°ûe ) äGhGô°†N ôFÉ°üY , (Ühô°ûe ) ºWÉª£dG Ò°üY
. äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ôFÉ°ü©dG , á¡cÉØdG Ò°üY øe
Ω.Ω.P áÄÑ©àdGh äÉHhô°ûª∏d á«dhódG äÉYÉæ°üdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 5178 : Ü .¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQG
´GÎN’G äGAGôH h ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127458 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G , äÓ¶e , Ö«L ßaÉfi , áeõMCG , ój ÖFÉ≤M
, »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG , πª◊G ÖFÉ≤M h ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊G , áZƒHóŸGh ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L
. äÉfGƒ«ë∏d ¢ùHÓeh ø°SQh ¥GƒWCG , êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É`` «°ùdG , »`` °ûŸG »`` °üY
(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôH h ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127459 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, IÒ°üb ÜQGƒL , AÉ°ùædGh ∫ÉLôdGh äÉæÑdGh O’hC’Gh ™°VôdG ∫ÉØWCÓd AGóJQÓd ¢ùHÓe
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑd h ¢ùHÓŸG
(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôH h ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127460 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
äGhOCG , áÁôµdG ¬Ñ°Th áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG
. á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b
(Ω.Ω.P.¢T) ƒdƒ∏dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôH h ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
’ ¥ÓZE’G áªµfi ájQÉ£H ) á≤«ª©dG IQhódG ≥«Ñ£Jh äGQÉ«°ù∏d ¢UÉ°UôdG ¢†ªM ájQÉ£H
. ((±EG ΩEG ¢SEG ) áfÉ«°U ≈dEG êÉà–
óà«ª«d (¢ûjOÓ¨æH) RhôaCG º«MQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ûjOÓéæH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ûjOÓéæH , 1212 - ÉcGO , ¿hÉZõ«J , ä/Ω ‹ÉNÉgƒe 13 , ó«LQCG áaôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôH h ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG äÓéY , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG
äGQÉWE’G IQÉéàd ΩGOÎ°ùeG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 33938 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
123537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
, iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh , á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG
, á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«◊G äÉfGƒ«◊G
∑Ó¡à°SÓd ÖdÉ`` ëW , (â`` ∏ŸG) â`` `ÑæŸG Ò`` ©°ûdG , äÉ`` `fGƒ«◊ÉH á`` °UÉÿG á«`` FGò¨dG OGƒ`` ŸG
, GÒ`aƒdC’G äÉJÉÑf , (ôªK)Rƒd , ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd Ó«`ahQÉ¨dG , ÊGƒ«◊G hCG …ô°ûÑdG
, äÉfGƒ«◊G ∞∏©d ¢ù∏c , äÉfGƒ«ë∏d á«FGòZ OGƒe , äÉ`` `fGƒ«◊G Ú`` ª°ùàd äGô°†`` ëà°ùe
AÉ◊ , (ΩÉN IOÉe) ôµ°ùdG Ö°üb πØK , á«M äÉfGƒ«M , äÉfGƒ«ë∏d πcCÓd á◊É°U ≠°†e
, áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ÜGô°T , áLRÉW ¬cGƒa , äƒJ , Qóæª°T , áLRÉW ∫ƒ≤H , Ò©°T , ΩÉN
∫ƒØdG πØK , âjõdG πØK , ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd (∞∏Y) ¢ùjôg , ádÉîf , Qƒ«£∏d ΩÉ©W
ÜƒÑM QhòH , á«°TÉª∏d ΩÉ©W , á«°TÉª∏d πØK , á«°TÉª∏d âØ∏dG πØK , äÉfGƒ«ë∏d ÊGOƒ°ùdG
≠°†e , áLRÉW áæà°ùc , ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ÜƒÑ◊G øe á«≤Ñàe äÉéàæe , á÷É©e ÒZ
ó«Y QÉé°TCG , (á£∏°ù∏d) ájôH ÉHóæg , ájÈdG ÉHóæ¡dG QhòL , äÉfGƒ«ë∏d πcCÓd á◊É°U
, ôHƒæ°U §jQÉfl , ádƒµdG RƒL , óæ`` `¡dG RƒL Qƒ`` °ûb , ΩÉ`` N hÉ`` cÉc Üƒ`` `ÑM , äÉ«°†ªM , OÓ«ŸG
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¿É°ùd , êRÉW QÉ«N , (á«M) äÉjô°ûb , (»M) , ô¡ædG ¿É`` Wô°S , ΩÉ`` N ø`` «∏a , π`` «LQÉædG Ö`` d
, ¢ù«≤Øà∏d Ö°üfl ¢†«H , ¢†«ÑJ »àdG øLGhó∏d äGô°†ëà°ùe , IÒÑdG πØK , Qƒ«£∏d ôëÑdG
ó«`` °üd »`` L º`` ©W , ∂`` ª°ùdG ¢†`` `«H , ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°ùdG ≥«bO , á``«M ∑É`` ª°SCG
¿ÉàµdG QhòH äÉÑLh , ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ¿ÉàµdG QhòH , (∞∏Y) ¿ÉàµdG ¥ƒë°ùe , ∂ª°ùdG
¬cGƒa , ∞∏Y , äÉfGƒ«ë∏d á«FGòZ OGƒe , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W , ∞∏Y , ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd
, QÉæ`` jódG á°û`` «°ûM , QÉæjódG á°û«°ûM §jQÉfl , áLRÉW ÜÉ°ûYCG , ¬cGƒØdG (πØK) , ÉjÉ≤H , ¬LRÉW
, äÉfGƒ«◊G ¢TGôØd åN , ¢ùN , êRÉW ¢SóY , ¿ƒª«d , äGôc , ádƒµdG RƒL , ô`` Yô©dG QÉ`` ªK
OGôL , (»M) …ôëH ¿ÉWô°S , á«°TÉŸG Úª°ùàd äGô°†ëà°ùe , äÉfGƒ«◊G ¢TGôØd äÉéàæe
Òªîà∏d (â∏e ) âÑæe Ò©°T , á«°TÉª∏d AGôØ°üdG IQòdG πØK , AGôØ°U IQP , (»M) …ôëH
, äÉfGƒ«ë∏d ≥«bO , á«°TÉŸG Úª°ùàd ¢ùjôg , É°Sƒc , IQƒ°ü©ŸG ¬cGƒØdG πØK , Ò£≤àdGh
QÉªK , ¢UGôb , (»M) ôëÑdG í∏H , êRÉW ô£a , ôKÉµà∏d …ô£a ∫õZ , ¢û≤dG øe á«£ZCG
, (»M) QÉfi , ∫É≤JôH , êRÉW π°üH , êRÉW , ¿ƒàjR , âjõdG πØK , ¿Éaƒ°T , (¬cGƒa) Rƒ÷G
∫ƒa , äÉfGƒ«ë∏d ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG ¥ƒë°ùe , (π«îædG ôé°T ¥GQhCG) π«îf , π«îf QÉé°TCG
äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W , (äÉÑf) πØ∏a , äÉfGƒ«◊G ¢TGôØd åN , áLRÉW A’RÉH , (ôªK) ÊGOƒ°S
äÉJÉÑf , äÉfÉÑf , äÉJÉÑf QhòH , (äÉfGƒ«ë∏d ¢TGôa ) áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d »∏eQ ¥Qh , ¬Ø«dC’G
ÉjÉ≤H , ΩÉN AÉ◊ , á«M øLGhO , áLRÉW ÉWÉ£H , (ΩÉN IOÉe) ™∏£dG QÉÑZ , Újõà∏d áØØ›
äGÒé°T , πcCÓd á◊É°U QhòL , èdÉ©e ÒZ RQCG , ∞∏©∏d RQCG ¥ƒë°ùe , ófGhQ , Ò£≤àdG
, (äÉfGƒ«ë∏d ¢TGôa) áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d »∏eQ ¥Qh , á«°TÉª∏d í∏e , QGOhÉL , ΩÉN Ú∏a , OQh
ájô°ûb ∑Éª°SCG , óæ¡dG RƒL Qƒ°ûb , º°ùª°S , äÉJÉÑf QhòH , ∫É`` à°TCG , (»M) ôë`` `ÑdG QÉ`` «N
OGôL , êRÉW ïfÉÑ°S , ∂ª°ùdG ¢†«H , êôe , õ≤dG OhO , õ≤dG OhO ¢†«H , äGÒé°T , (á«M)
á«£ZCG , äÉfGƒ«ë∏d ¢û≤dG øe ¢TGôa , (∞∏Y) ¢ûb , äÉfGƒ«ë∏d ∞∏Y , ´ôb , (»M) …ôëH
, Qƒ°ûæe ÒZ Ö°ûN , iƒ°ùe ÒZ Ö°ûN , ôµ°S Ö°üb , äÉfGƒ«◊G ájƒ≤àd ∞∏Y , ¢û≤dG øe
ÒZ Ö°ûN , á«©«ÑW á«Ñ°ûY äÉ≤ÑW , QÉé°TCG ´hòL , áLRÉW ICÉªc , QÉé°TCG ´hòL , QÉé°TCG
∑Ó¡à°SÓd á«FÉe äÉJÉÑf , ΩhôµdG äÉJÉÑf , áLRÉW äGhGô°†N , Qƒ°ûæe ÒZ Ö°ûN , iƒ°ùe
. íªb , ÊGƒ«◊G hCG …ô°ûÑdG
-64-

(1292) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

…O »J ∫EG ≠æjódƒg »∏fó©e : º``````````````````````````````````°SÉH
π«°û«°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒ«æ«`aG Ú°TƒdƒØjQ , â«à°S Éjƒ°ùfG , 9 âjƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
π«°û«°S , ÉjQƒàµ«`a
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG

123623 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T á«dhódG É«∏«eÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 388 : Ü.Q 121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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123629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCGh á«MÉ°ùŸGh á«MÓŸGh á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh
ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh ( ±Gô°TE’G)
äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG π«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a
, ó≤ædG ™£≤H πª©J »àdG Iõ¡LCÓd á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H
Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ Ö«°SGƒ◊G Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ ä’BG
. ≥FGô◊G AÉØWEG
ì.Ω.Ω »F Üƒ°TQhBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 234301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
124084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. AÉ°ùædGh ∫ÉLô∏d ájOÉ©dG ¢ùHÓŸGh á«∏NGódG ¢ùHÓŸG
óàª«d »J »`a »H …ôjRƒg .»LO.¬«L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
QƒHhÒJ , ¿Éj’ÉÑeÓ«`a 15 , OhQ ΩÉj’ÉÑ«dƒ°S , 1/58 È‰ . ±G . ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , hOÉf π«eÉJ ±hG â«à°S , 641652
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
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124085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
âjÉH »°TÉg ÉjÒàaÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 30716 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG ≥HÉ£dG
124855 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
ôjƒ£J äGhOCGh , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , á«Hƒ°SÉ◊G äGó©ŸG
, (API) á`` «≤«Ñ£J á`` ›ôH á`` ¡LGƒc ΩGó`` îà°SÓd »`` Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdG , äÉ«›ÈdG
, äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J AÉæH »`a É¡eGóîà°S’ (API) ≥«Ñ£àdG á›Èd »æ«ÑdG í£°ùdG
äÉ«›ÈdGh , ÊhÎµdE’G ™ªàéŸG ™e πYÉØJh IQGOEGh AÉ°ûfEÉH á`` ≤∏©àŸG äÉ`` «` `›ÈdGh
, º°SƒdGh , ¢Vô©dGh , ¢Vô©dGh , PÉØædGh , π«ªëàdGh , π«ªëàdGh , áZÉ«°üdG , AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG
≥«∏©àdGh , ΩÉªàg’ÉH Qƒ©°ûdG í«°VƒJ , äÉeƒ∏©ŸG øjhóJh , §`` HôdGh , å`` ÑdGh , äÉ`` fhóŸGh
≥jôW øY äÉeƒ∏©ŸG hCG á«fhÎµdE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh Ò`aƒJ hCG , ∫É°SQE’Gh Úª°†àdG ≈∏Y
äÉjƒàëŸGh , á«©ª°S , Qƒ°U ∫É°SQEG Úµ“h πjó©àd äÉ«›ôH , ∫É°üJ’G äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G
á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdGh Qƒ°üdG πjó©àH á°UÉÿG èeGÈdGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äÉfÉ«ÑdGh
™bGƒdG OGƒeh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG í«°TGôÃ á«FôŸG-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh , ƒjó«`ØdGh
, Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , ácôëàŸG Ωƒ°SôdG , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG Éªgh , (AR) óFGõdG
äÉ«›ÈdGh , á«fhÎµdE’G äÓ°UƒdGh , á«`Ø°UƒdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , äÉfÉ«ÑdG äÉeÓYh
, äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤Jh øjõîJh ∫É°SQEGh Ò«¨Jh º«¶æJh áZÉ«°U , ™ª÷G πLCG øe
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AGôLEÉH Ú`` eóîà°ùª∏d ìÉª`` `°ù∏d »``fhÎµdE’G Üƒ`` °SÉ◊G ø`` e É¡`` ∏jõæJ ø`` µÁ äÉ`` «›ôH
∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ äÉ«›ôH , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G äÓeÉ©ŸG
∑ôfi äÉ«›ôHh , ájÒcòàdG πFÉ°SôdGh äGQÉ£NE’Gh , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG äÉ¡«ÑæJ
áÑ©d èeÉfôHh , ójGõàŸG ™bGƒdG ÜÉ©dCG èeÉfôHh , »°VGÎa’G ™bGƒdG áÑ©d èeÉfôHh , åëÑdG
èeÉfôHh , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G äÉ«›ôH , §∏àîŸG ™bGƒdG
º«∏©àdGh , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ á«≤«≤◊G á«ŸÉ©dG äÉÄ«ÑdG ™e á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG èeód
á«©«Ñ£dG á¨∏dG πjƒ– ≈dEG á«eGôdG äÉ«›ÈdGh , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdGh π°UGƒàdGh
ájÒ°ùØàdG á¡LGƒdG Gójó–h , äÉ«›ÈdGh , ádBG ≈dEG ádBG øe ò«`Øæà∏d á∏HÉb ôeGhCG ≈dEG
»Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdGh , »°üî°T óYÉ°ùe èeÉfôHh , ä’B’Gh ô°ûÑdG ÚH πYÉØàdG Ò°ù«àd
á°UÉÿG äÉ«›ÈdGh , §FGôÿG º°SQ äÉeóîH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , »YÉªàL’G óYÉ°ùŸG
á«YÉªàL’G §FGôÿÉH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdG , äÉ«°UƒàdG OGóYEGh §«£îàdG á£°ûfCÉH
äÉeóÿGh ™∏°ùdG AGô°T hCG/h , õé◊Gh äÉ¶ØëàdG ™æ°üH á°UÉÿG äÉ«›ÈdGh , ó°ü≤ŸGh
äÉ«›ÈdGh , ™bGƒŸG º°SÉ≤Jh ójó– , åëÑ∏d ™bƒª∏d á«YGôŸG äÉ«›ÈdG , AGô°ûdG hCG/h
≥«Ñ£àdG »gh , äÉ«›ÈdGh , äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh äÉfÉ«ÑdGh »µ∏°SÓdG iƒàëŸÉH á≤∏©àŸG
ábôaC’G AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG äÉ«›ÈdG , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdG ∞FÉXh ôaƒj …òdG
π«¡°ùJ ≈dEG á«eGôdG äÉ«›ÈdG , á«°VGÎa’G á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG »`a É¡«dEG PÉØædGh É¡JQGOEGh
, äÉ°üæŸG (»YÉæ£°U’G AÉcòdG) á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh ô°ûÑdG ÚH π°UGƒàdGh πYÉØàdG
iƒàëŸG , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG ájò¨J ™e πYÉØàdGh IógÉ°ûª∏d »Hƒ°SÉ◊G èeÉfÈdG
á›Èd »æ«ÑdG í£°ùdG , É¡H á£ÑJôŸG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh …ô°üÑdG »©ª°ùdG
áeRÓdG äÉ«›ÈdGh , " »YÉæ£°U’G AÉcòdG " äÉ°üæe »`a ΩGóîà°SÓd (API) äÉÑ∏£dG
πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôHh , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , çGóMC’G º«¶æàd
Üƒ°SÉ◊G ÈY ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh á«fhÎµdE’G
äGQÉ°TE’Gh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh Qƒ°üdG á÷É©Ÿ äÉ«›ôH , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°Th
, »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdG iƒàfi IQGOE’ »Hƒ°SÉ◊G , ¢Uƒ°üædGh ájƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG
á«FôŸGh á«©ª°ùdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G , Qƒ°üdG ∫É°SQEGh »°VGÎa’G ™ªàéŸG ™e πYÉØàdGh
πFÉ°SôdGh ¢Uƒ°üædGh äÉfÉ«ÑdG , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh ƒjó«`ØdGh
áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdGh , äÉeƒ∏©ŸGh á«eÓYE’G ΩÓYE’G §FÉ°Shh äÉfÓYE’Gh äÉ≤«∏©àdGh
. á∏°SGôŸG èeÉfôHh , (CRM) øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOEG »`a
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
124857 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉµÑ°T ÈY Ò¨dG äÉeóNh ™∏°ùd èjhÎdG , ¥ƒ°ùdG äÉeƒ∏©eh çÉëHCG äÉeóN Ò`aƒJ
øjôNBÓd »eÓYE’G §«£îàdG Gójó–h , ¿ÓYE’Gh ∫ÉªYC’G äÉeóN , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G
, äÉfÓYE’G AGOCG ™ÑàJ ¢Vô¨d á«fÓYE’Gh ájQÉéàdG äÉeóÿG , AGô°ûdÉH ≥∏©àŸG ΩÓYE’Gh
¢Vô¨dh , äÉfÓYE’G äÉfÉ«H π«∏– ¢Vô¨dh , É¡Áó≤Jh É¡©jRƒJh äÉfÓYE’G IQGOEG ¢Vô¨dh
»`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ÊÓYE’G AGOC’G Ú°ù– ¢Vô¨dh , äÉfÓYE’G äÉfÉ«H øY ÆÓHE’G
äÉµÑ°T ÈY øjôNB’G äÉéàæeh äÉeóN ™«Hh ∫OÉÑJ π«¡°ùJ , ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G ä’Éfi
, äÉeóÿG hCG /h ™FÉ°†ÑdG »©FÉÑd á«fhÎµdEG ¥Gƒ°SCG Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G
, …QÉéàdG π°UGƒàdG , ø`` `jÎ°ûŸG ™`` e Ú`` ©FÉÑdG π°Uƒd â`` fÎfE’G È`` Y äÓ`` «¡°ùàdG Ò`aƒJ
Ò`aƒJ Gójó–h , »JÉeƒ∏©ŸG ™jRƒàdGh ¿ÓYE’G äÉ`eóN , ΩGó`` ≤à°S’Gh ∞«`` XƒàdG äÉ`` eóN
á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≥jôW øY áHƒÑe á«fÓYEG äÉMÉ°ùe
, áHƒÑŸG äÉfÓYE’G ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒbh âfÎfE’G ≈∏Y
»àdG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H äGOÉ¡°T QGó°UEG Gójó–h , É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H äÉeóN
ΩÉ©dG »YƒdG õjõ©J Gójó–h , ájÒÿG äÉeóÿG , äÉeóÿG hCG ™∏°ù∏d ÉgOGOÎ°SG øµÁ
¿ÓYE’G , á«fÉ°ùfE’G á£°ûfC’Gh á«©ªàéŸG áeóÿGh áeÉ©dGh á«Yƒ£àdGh ájÒÿG á£°ûfC’ÉH
ô°ûf , ¿ÓYE’Gh èjhÎdG äÉeóN , AÓª©dG äÉbÓY IQGOEG , á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG ≥jôW øY
äÉeóNh ™∏°ùd èjhÎdG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY øjôNBÓd äÉfÓYE’G
, ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ƒjó«`ØdG äÉfÓYEG ™jRƒJ ≥jôW øY øjôNB’G
IQGOEG , É¡æ«°ù–h âfÎfE’G ÈY äÉfÓYE’G ±Gó¡à°SG Gójó–h , ¿ÓYE’Gh èjhÎdG äÉeóN
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, ájQÉéàdG äÉeÓ©dG äGQÉ°ûà°SG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOE’ á«ÑàµŸG ΩÉ¡ŸG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G
âfÎfE’G ÈY ájQÉéàdG äBÉ°ûæŸGh ∫ÉªYC’G ádOCG Ò`aƒJ , øjôNBÓd á`` «fÓYEG OGƒ`` e º`` «ª°üJ
. Ò¨dÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh äÉéàæŸGh äÉcô°ûdG º°†J »àdG
∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
124859 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
á°UÉÿG ™aódG äÉfÉ«H ∫É°SQEGh á«fhÎµdE’G á÷É©ŸG , á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG á÷É©e äÉeóN
, á«fhÎµdE’G ∫GƒeC’G π≤f äÉeóNh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T »eóîà°ùŸ ÒJGƒØdÉH
á÷É©e äÉeóNh , ÉjGó¡dG á÷É©e äÉeóNh , ¢VGÎb’G á`` bÉ£Hh , ¿É`` ªàF’G á`` bÉ£H
™aódG äÉeóN Ò`aƒJh , ™aódG äÓeÉ©e á÷É©e äÉeóNh , ájQÉéàdG äÉeóÿGh , ÉjGó¡dG
, äÉYƒaóŸG á÷É©e äÉeóNh , á«dÉŸG äÉeóÿGh , øjôNBÓd ÊhÎµdE’G ÊhÎµdE’G
äÉYÈàdGh ∫GƒeC’G ™ªL ™`` jRƒJh π`` jƒ“ Ö«JôJh Ò°ù«J , á«dÉŸG äÓ`` eÉ©ŸG äÉ`` `eóNh
. á«dÉŸG äÉYÈàdG äÉeóNh á«fhÎµdE’G ájÒÿG ∫GƒeC’G äÉeóNh
∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124861 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
, á«ªbôdG Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ƒjó«`ØdG º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG º°SÉ≤J
ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G »eóîà°ùe ÚH ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh
äÉeóNh , á«fhÎµdE’Gh á«fhÎµdE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG PÉØædG Ò`aƒJh
Qƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh πFÉ°SôdGh äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ä’É°üJ’G
π°UGƒà∏d âfÎfE’G ≈∏Y äÉjóàæe Ò`aƒJh , äÉeƒ∏©ŸGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh , Qƒ°üdGh
π≤æJ »àdG âfÎfE’G ÈY ä’É°üJ’G äÓ°Uh Ò`aƒJ , ΩÉ©dG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒŸG ¿CÉ°ûH
PÉØædG Ò°ù«J , iôNC’G á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ™bGƒŸG ≈dEG âfÎfE’G »∏ª©à°ùeh á∏≤æàŸG Iõ¡LC’G
∫ƒNódG ∫ÓN øe ådÉãdG ±ô£dG øe ôNB’G iƒàëŸG ≈dEG hCG Ò¨∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈dEG
äÉfÓYE’G äÉMƒdh ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉeóNh §ÿG ≈∏Y á°TOQódG äÉYÉb Ò`aƒJh , »ŸÉ©dG
, iôNC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°T hCG âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdGh »°üædG åÑdG äÉeóN , , á«fhÎµdE’G
Ò`aƒJh áØJÉ¡ŸG ä’É°üJG äÉeóN , (VOIP) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ô`` ÑY äƒ°ü`` dG äÉ`` `eóN
ÚH Qƒ°üdG º°SÉ≤J , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG PÉØædG
, á«ªbôdG Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤J äÉeóNh ¿GôbC’G
äÉeóNh ä’É°üJ’Gh , âfÎfE’G »∏ª©à°ùe ÚH á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh á`` «fÉ«ÑdG Ωƒ`` °SôdGh
-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh , Qƒ°ü∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , Éªgh , óædG ≈dEG óædG øe Üƒ°SÉ◊G
, äÉfÓYE’Gh , ¢Uƒ°üædGh , äÉfÉ«ÑdGh , ƒjó«`ØdGh , á«°ùª°ûdG Qƒ°üdGh , ƒjó«`ØdGh á«FôŸG
ƒjó«`Ø∏d »◊G åÑdGh »≤aóàdG åÑdGh , äÉeƒ∏©ŸGh , ä’É°üJ’Gh , ä’É°üJ’Gh , äÉfÓYE’Gh
äGô“DƒŸGh , âfÎfE’G ÈY »∏YÉØàdG …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh , …ô°üÑdG »©ª°ùdGh
äÉµÑ°T ÈY ∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóNh äÉfÉ«ÑdG ∫É°SQEG , Gójó–h , ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY
á∏°SGôŸG áeóNh , á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸGh , π≤æàŸG ∞JÉ¡dG ä’É°üJG äÉeóN , ä’É°üJ’G
ájƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh äÉfÉ«ÑdG , äƒ°ü∏d ÊhÎµdE’G ∫OÉÑàdGh , á«¶ë∏dG
äÉµÑ°Th âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY É¡«dEG PÉØædG øµÁ »àdG á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh ¢Uƒ°üædGh
. ä’É°üJ’G
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∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
124863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
»`` `fhÎµdE’G ô`` `°ûædG äÉ`` `eóN , ƒjó«`ØdG º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG º°SÉ≤J , á`` `«¡«`aÎdG äÉ`` eóÿG
IOó©àeh ±GôWC’G IOó©àeh á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’G äÉeóN Ò°ù«J , ¬«`aÎdG äÉeóN , øjôNBÓd
OQGƒŸG Ò`aƒJ , ∫É°üJ’G äÉµÑ°T hCG âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY ô“ »àdG ÜÉ©dC’G πLCG øe ±GôWC’G
…Qƒ£Ÿ õaGƒ◊G íæe èeGôHh á≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , äÉ«›ÈdG …Qƒ£Ÿ âfÎfE’G ≈∏Y áMÉàŸG
äGQƒ°ûæŸGh , ájQÉÑNE’G äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf Gójó– , á«ª«∏©àdG OGƒŸG ô°ûf , äÉ«›ÈdG
ÉÃ ( äÉfhóŸG) á«fhÎµdE’G äÉfhóŸG Gójó–h , á«fhÎµdE’G äÓéŸGh , á«fhÎµdE’G
ÜÉ©dCG Ò`aƒJ »gh , á«¡«`aÎdG äÉeóÿGh , Ωóîà°ùŸG ÉgOóëj »àdG äÉjƒàëŸG ∂dP »`a
™bGƒdG ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , »°VGÎa’G iƒàëŸGh »∏YÉØàdG ¬«`aÎdGh á«°VGÎa’G ≥FÉ≤◊G
ÜÉ©dCG Ò`aƒJh , âfÎfE’G ÈY áKóëŸG ≥FÉ≤◊G ÜÉ©dCG Ò`aƒJh , âfÎfE’G ≈∏Y »°VGÎa’G
äGô“DƒŸG º«¶æJh º«¶æJ »gh , á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh âfÎfE’G ÈY á£∏àîŸG ≥FÉ≤◊G
ÜÉ©dCG ôaƒJ »àdGh , AÉ«°TC’G âfÎfEGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG ä’É› »`a á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh
Ò`aƒJh : »gh , ¬«`aÎdG äÉeóNh , âfÎfE’G ≈∏Y ÜÉ©dCÓd èeGôH Ò`aƒJh , âfÎfE’G ≈∏Y
á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh , ÖjQóàdG Ò`aƒJh , º«∏©àdGh , á«∏YÉØJ ÜÉ©dCG
∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
±ó¡H Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d á«°VGÎaG äÉ©ªà› AÉ°ûfEG »gh , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG
»`a ácQÉ°ûŸGh äÉ°ûbÉæŸG »`a ácQÉ°ûŸGh äGôgÉ¶àdGh äÉYÉªàL’G »`a , äÉYƒªéŸG º«¶æJ
äÉµÑ°Th , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸGh ∫ÉªYC’G äÉµÑ°T , á«YÉªàL’G ä’ÉéŸG
âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJh , ‹ÉàdG π«÷G
, »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒà∏d äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , ä’É°üJ’Gh
, äÉfÉ«ÑdGh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdGh á``jƒjó«`ØdGh á`` «©ª°ùdG äGQÉ`` °TE’G ∫É`` °SQEGh
äÉcô°ûdÉH á°UÉÿG äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J áaÉ°†`` à°SG πã`` e (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe
á«fhÎµdEG ájQÉŒ äÓeÉ©e AGôLEÉH Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d äÉ«›ÈdG Ò`aƒJ , iôNC’G
Ωó≤J »àdG äÉeóÿG ( SAAS) áeóîc äÉ«›ÈdG , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY
π«¡°ùJh äÉ¡«ÑæàdGh äGQÉ£NE’Gh , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ äÉ«›ÈdG
èeGÈdG Ò`aƒJh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG
á«Hƒ°SÉ◊G Iõ¡LCÓd á∏≤æàŸG äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J áfÉ«°Uh QÉÑàNGh º««≤J , á«æ«µªàdG
ájOôØdG äGQÉ°TE’G É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SÉH Ωóîà°ùŸG øe ¿É≤«à°S’G äÉeóN Ò`aƒJ , ádƒªëŸG
¿É≤«à°S’G äÉeóN Ò`aƒJh , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG äÓeÉ©e »`a äÉ«›ÈdG É«LƒdƒæµJh
≥≤ëàdGh ¢VGÎb’Gh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh á«fhÎµdE’G ∫GƒeC’G π≤æH á°UÉÿG ÊhÎµdE’G
Ò`aƒJ , äÉ«›ÈdG É«LƒdƒæµJh äGQÉ°TE’G ≈∏Y IóMGh É«LƒdƒæµJ ΩGóîà°SÉH ÊhÎµdE’G
ájó≤ædG äÓeÉ©ŸG AGôLEG øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd (API) äÉÑ∏£dG á›ôH á¡LGh
áeóîc á°üæŸG , á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ äÉ«›ôH Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G
∫ÉªYC’G äÓeÉ©e AGOCÉH Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d äÉ«›ÈdG í«àJ »àdG äÉeóÿG ( PAAS)
äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd á«æ«ÑdG ìƒ£°ùdG èeÉfôH Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh ájQÉéàdG
Qƒ°üdGh ƒjó«`ØdG , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd (API)
äÉeóNh , á«fhÎµdE’G á∏°SGôª∏d äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , äÉfÉ«ÑdGh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh
äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh , á«£«£îàdG äÉeóî∏d äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , §FGôÿG
äÉeƒ∏©ŸG ∫OÉÑàd äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , äÉeóÿG º°SÉ≤àd äÉ«›ôH øª°†àJ »àdGh ( (ASP)
OGóYEGh øjôNB’G Úeóîà°ùŸG ™e §«£îàdG á£°ûfCGh , Ωóîà°ùŸG ™bƒe ≈∏Y É¡°VôYh
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Ëó≤Jh , ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G §FGôÿG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , äÉ«°UƒàdG
§FGôÿG º°SQ Ò°ù«J hCG Úµ“ πLCG øe äÉ«›ÈdG ™ªLh ( (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN
Ëó≤Jh , õé◊Gh äÉ¶ØëàdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G
, õé◊Gh õé◊G π¡°ùJ hCG øµ“ »àdG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) Ö∏£dG äÉeóN
äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™bƒe º°SÉ≤Jh ójó– , åëÑ∏d ™bƒª∏d á«YGôŸG äÉ`«›ÈdG ô``«`aƒJh
äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe , ídÉ°üŸÉH á°UÉÿG çGóMC’Gh
á°UÉÿG çGóMC’Gh äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™bƒe º°SÉ≤Jh ójó–h åëÑ∏d ™bƒª∏d á«YGôŸG
á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh ô°ûÑdG ÚH π°UGƒàdGh πYÉØàdG Ò°ù«àd èeÉfôH Ò`aƒJ , ídÉ°üŸÉH
øµ“ »àdG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe , (»YÉæ£°U’G AÉcòdG)
(»YÉæ£°U’G AÉcòdG) á«dhódG ƒØ©dG áª¶æeh ô°ûÑdG ÚH π°UGƒàdGh πYÉØàdG π¡°ùJ hCG
πjó©J »`a ΩGóîà°S’G ≈∏Y »°VGÎa’G ™bGƒdG QÉKBGh ójGõàŸG ™bGƒdG º«ª°üJ , äÉ°üæŸG
»àdG ( PAAS) áeóîc á°üæŸG , á«FôŸG-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG , Qƒ°üdG
äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , äÉfÓYE’G ô°ûfh AGô°T »`a áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG äÉ°üæe øª°†àJ
»©ª°ùdG ƒjó«`ØdGh , ƒjó«`ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdGh Qƒ°üdG πjó©àH á≤∏©àŸG
Ωƒ°SôdGh , êPÉªædGh ( á¶MÓŸG) ójGõàŸG ™bGƒdGh á«`aGôZƒJƒØdG äÉë°TôŸG ™e …ô°üÑdG
äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£Hh , Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , ácôëàŸG Qƒ°üdGh , á«fÉ«ÑdG
äÉ°üæe øª°†àJ »àdG (PAAS) áeóîc á°üæŸG , á«fhÎµdE’G äÓ°UƒdGh , á«`Ø°UƒdG
»°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEG , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi IQGOEGh »YÉªàL’G π°UGƒà∏d èeGôH
, ƒjó«`ØdGh , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh , ƒjó«`ØdGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG ∫É°SQEGh
, ä’É°üJ’Gh , á«eÓYE’G äÉfÓYE’Gh , äÉfÓYE’Gh , πFÉ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , äÉfÉ`` «ÑdGh
Ò`aƒJ , »YÉªàLG óYÉ°ùe èeÉfôH Ò`aƒJh , »°üî°T óYÉ°ùe èeÉfôH Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸGh
π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG
πFÉ°SôdG äÉ¡«ÑæJ , ájQƒØdG πFÉ°SôdGh á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG πLCG øe
äGQÉ°TE’G , äÉfÉ«ÑdGh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh Qƒ°üdGh Qƒ°üdGh ÒcòàdG πFÉ°SQh á«fhÎµdE’G
ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY ájô°üÑdG-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh ájƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG
»`a É¡eGóîà°S’ π«``ªëà∏d á`` ∏HÉ≤dG ô`` «Z á`` «Hƒ°SÉ◊G äÉ«`` ›È∏d â`` bDƒŸG ΩGó`` îà°S’G
äÉŸÉµŸG , ∞JÉ¡dG äÉŸÉµe , äGAGóædG (VOIP) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ÈY äƒ°üdG Ò°ù«J
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§HôdG äÉeóNh , ájQƒØdG ádÉ°SôdG , á«fhÎµdE’G ádÉ°SôdG , á«°üædG πFÉ°SôdG , ájƒjó«`ØdG
»àdG äÉeóÿG (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh , âfÎfE’G ≈∏Y »YÉªàL’G »µÑ°ûdG
, (VOIP) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ÈY »Jƒ°üdG PÉØædG π«¡°ùJ hCG Úµªàd äÉ«›ÈdG Ωó≤J
äÉeóNh ájQƒØdG ádÉ°SôdGh á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdGh , ájƒjó«`ØdG äÉŸÉµŸGh , ∞JÉ¡dG äGAGófh
ôjƒ£J ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh ÊhÎµdE’G »YÉªàL’G π°UGƒàdG
´ÉØàfÓd äÉ«›ÈdG Ò`aƒJ , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY äÉ«›ÈdGh É«LƒdƒæµàdG
äÉÑ∏£dG äÉeóN Ωó≤e , Égôjô–h Égôjô–h ƒjó«`ØdG áWô°TCGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdÉH
áWô°TCGh á«°ùª°ûdG Qƒ°üdG øjhóJ π¡°ùJ hCG øµ“ »àdG äÉ«›ÈdG ¢Vô©j …òdG (ASP)
á«fhÎµdE’G äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , äÉ«›ÈdG ôjƒ£J , Égôjô–h Égôjô–h ƒjó«`ØdG
äÉ≤«Ñ£àdG áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh áaÉ°†à°SG , Gójó–h , äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh
á«µ∏°SÓdG ä’É°üJ’G ä’É› »`a äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh äÉ«›ÈdGh
»µ∏°SÓdG º«∏°ùàdG πLCG øe ó©H øY äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh , á∏≤æàŸG äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG PÉØædGh
á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh , ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh , ó«dÉH ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G ≈dEG iƒàëª∏d
»£©J »àdG á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG Ò`aƒJh (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN »eó≤eh , á∏≤æàŸG
, É¡dOÉÑJh É¡æjõîJh ájƒjó«`ØdGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G π«ª– ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d
äÉ«›ÈdG Ò`aƒJh , äÉfÉ«ÑdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh
…òdG (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe , (CRM) øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOE’ äÉ≤«Ñ£àdGh
OQƒe …CG , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿGh (CRM) øFÉHõdG ™e äÉbÓ©dG IQGOE’ äÉ«›ôH øª°†àj
äÉbÓ©dG IQGOE’ (API) .á«≤«Ñ£àdG á›ÈdG äÉ«›ôH øª°†àj …òdG äÉ≤«Ñ£àdG áeóN
. (CRM) øFÉHõdG ™e
∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
äÉfÓ`` YEG Gó``jó–h , øjôNBÓd ºYódG äÉeóN Ëó≤Jh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN
, á«°üî°ûdG äÉÑ«JÎdG Ëó≤Jh , º«∏°ùàdG äÉ«∏ªY Ö«JôJh , AGô°ûdG äÉ«∏ªY Ò°ù«J , õé◊G
á«Ñ∏àd øFÉHõdG IOófi äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , äÉeóÿGh äÉéàæŸG ¿CÉ` `°ûH äÉ«`` °UƒJ º`` jó≤Jh
äÉeóN , äGQÉ£NE’Gh á«fhÎµdE’G ájÒcòàdG πFÉ°SôdG Ò`aƒJ , ájOôØdG äÉLÉ«àM’G
≥≤ëàdG äÉeóNh , Úeóîà°ùŸG øe ≥≤ëàdG äÉeóN , ÊhÎµdE’G »YÉªàL’G π°UGƒàdG
. äÉcô°ûdG ájƒg øe ≥≤ëàdG äÉeóNh , ájƒ¡dG øe
∂fEG , ∑ƒÑ°ù«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉHƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
127071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
Iõ¡LCG ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ , ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóNh ìÓ°UE’Gh ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG
. ∞«¶æàdG äÉeóN , ÚjõàdGh ¿ÉgódG , ôJƒ«ÑªµdG
Ω Ω P ádRÉ©dG OGƒŸG ä’hÉ≤Ÿ π«°SôJGh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 244428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
, á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh ƒLÉ°ùdG É°ûfh Écƒ«HÉàdG É°ûfh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
, äÉé∏ãŸGh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©n ŸGh õÑÿGh ÜƒÑ◊G øe á`Yƒæ°üŸG äGô°†`` ëà°ùŸGh ≥`` «bódG
äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
. è∏ãdGh , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
…O »J ∫G »J »`a »H èæ«àcQÉe è«à°ù«`a ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 110020 »¡dOƒ«f 11 ¢ù«`a ÉjQCG ∫ÉjÎ°SófEG Ó¡chCG 89 - ¬jG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
127073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ¢ù`` HÓŸG »`` ch π`` °ùZ »`` `a π``ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¿GƒdCG ádGREG äGô°†ëà°ùe
, ájô£©dG äƒjõdGh , Qƒ£©dGh , ¿ƒHÉ°üdG ´GƒfCG , §°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe
. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°ûdG äÉfƒ«°Sƒdh π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh
…O »J ∫G »J »`a »H èæ«àcQÉe è«à°ù«`a ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 110020 »¡dOƒ«f 11 ¢ù«`a ÉjQCG ∫ÉjÎ°SófEG Ó¡chCG 89 - ¬jG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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82748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG äÓªµª∏d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
óà«ª«d âØjGôH Òµjó«e ∫É°SôØ«fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 400088 , …ÉÑeƒe , QÉfhO , OhhQ …ÉÑehôJ ¿ƒjÉ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
84061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†«ÑJ äGô°†ëà°ùe
, π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y , ¿ƒHÉ°U , §°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ
OGƒeh π≤°üdG äGô°†ëà°ùeh π«°ù¨dGh ™«ª∏àdG , ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d ( ø°Tƒd ) ∫ƒ°ùZ
ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , á«°SÉ°SC’G äƒjõdGh π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh
, π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«YhCÓd äÉ°†HÉb , áÑWôŸG äÉÁôµdG , ∫Éª÷G á©æbCGh , ¿Éæ°SC’ÉH
äÓjõeh , Ú©dG êÉ«µe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏dh ∞«ëæàdG ¢VGôZC’ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
™HÉ°UC’G ôaÉXCG , √ÉØ°ûdG ôªMCG , ô©°ûdG äÉ¨Ñ°U , ¢TƒeôdG ≥°UGƒd , ÖLGƒ◊G ΩÓbCGh , ô©°ûdG
ôaÉXC’G ™ª∏eh êÉ«cÉŸG äGô°†ëà°ùeh , ô©°ûdG äÉæjƒ∏J , Iôµ°ùe , ô©°ûdG ñÉîHh , IQÉ©à°ùŸG
äGô°†ëà°ùeh , ¢ùª°û∏d ¢Vô©àdÉH Iô°ûÑdG QGôª°SE’ äGô°†ëà°ùeh , ôaÉXC’G AÓWh
. ábÓ◊G ó©H Éeh ábÓ◊G äGô°†ëà°ùe , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG
óàª«d âØjGôH ∂æ«∏c å∏g Òc »`a ¢SÉHôH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG ,hOÉf πeÉJ , 600017- …Éæ°T , QÉ‚ ä , OhQ …ÒLƒ«f 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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97908 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG
óàª«d ø°ûjôc Òc …OƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , Üƒj , Gójƒf , 63 - Qƒàµ°S 30- …O : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/9/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
107380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ¬«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
, áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
, äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh √ÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG
Ω.Ω.P.¢T QÉªãà°SÓd ΩCG QBG É«dƒæ› ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , 3602 : ºbQ Öàµe - QhÉJOQƒµfƒc - »à«°S Éjó«e - »HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2017/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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109871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h
»`aó°U ¿hõ∏M , áaƒ°ûfC’G ∂ª°S , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh
, (á«∏«`a) ájôW ∂ª°S íFGô°T , (á«M ÒZ) äÉjô°ûb , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , (»M ÒZ)
, ∑Éª°SC’G á«°Sƒe , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°S äÉÑLh , ∂ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe
∂ª°ùdG ¢†«H , í∏‡ ∂ª°S , Iô°†fi , ∂ª°ùdG ñQÉ£H , ®ƒØfi ∂ª°S , »`` M Ò`` Z ∂`` ª°S
, á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , »M ÒZ , ï«°ùa ∂ª°S , ï«°ùa ∂ª°S , Ö∏©e ∂ª°S , èdÉ©ŸG
ÒZ) QÉfi , (»M ÒZ) ôëÑdG í∏H , (»M ÒZ) …ôëH OGôL , (»M ÒZ) …ôëH ¿ÉWô°S
QÉ«N , »M ÒZ , øjOô°S , øjOô°S , »M ÒZ , ¿ƒª∏°S , ¿ƒª∏°S , (»M ÒZ) ¢Sójôb , (»M
, á«M ÒZ , ájô°ûb ∑Éª°SCG , ájòZCÓd ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe , »M ÒZ , ôëÑdG
. »M ÒZ , ÉfƒJ , ÉfƒJ ∂ª°S , áXƒØfi ICÉªc , á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , »M ÒZ , …ÈªL
ì Ω ¢T ¿Gh ∫Éfƒ«°TÉf ÎfG OƒØ«°S : º``````````````````````````````````°SG
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Iô◊G á≤£æŸG , ¿Gh GõaÉL , 1317 ¬jG hCG …ÉL OR ±G : ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑ÷
2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
109874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h
»`aó°U ¿hõ∏M , áaƒ°ûfC’G ∂ª°S , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh
, (á«∏«`a) ájôW ∂ª°S íFGô°T , (á«M ÒZ) äÉjô°ûb , (»M ÒZ) ô¡ædG ¿ÉWô°S , (»M ÒZ)
∑Éª°SC’G á«°Sƒe , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°S äÉÑLh , ∂ª°ùdG øe Ió©e á«FGòZ äÉéàæe
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∂ª°ùdG ¢†«H , í∏‡ ∂ª°S , Iô°†fi , ∂ª°ùdG ñQÉ£H , ®ƒØfi ∂ª°S , »M ÒZ ∂ª°S
, á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , »M ÒZ , ï«°ùa ∂ª°S , ï«°ùa ∂ª°S , Ö∏©e ∂ª°S , èdÉ©ŸG
ÒZ) QÉfi , (»M ÒZ) ôëÑdG í∏H , (»M ÒZ) …ôëH OGôL , (»M ÒZ) …ôëH ¿ÉWô°S
QÉ«N , »M ÒZ , øjOô°S , øjOô°S , »M ÒZ , ¿ƒª∏°S , ¿ƒª∏°S , (»M ÒZ) ¢Sójôb , (»M
, á«M ÒZ , ájô°ûb ∑Éª°SCG , ájòZCÓd ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G äÉ°ü∏îà°ùe , »M ÒZ , ôëÑdG
. »M ÒZ , ÉfƒJ , ÉfƒJ ∂ª°S , áXƒØfi ICÉªc , á°üªfi ájôëH ÜÉ°ûYCG , »M ÒZ , …ÈªL
ì Ω ¢T ¿Gh ∫Éfƒ«°TÉf ÎfG OƒØ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Iô◊G á≤£æŸG , ¿Gh GõaÉL , 1317 ¬jG hCG …ÉL OR ±G ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑ÷
2017/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
111770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
∞«`Øîàd ñÉîH âjR , á«f’ó«°üdG ¢VGôZCÓd ºgGôe , (á«Ñ£dG) äƒjõdG , á«Ñ£dG äƒjõdG
. 5 ¬ÄØdG »`a IOQGƒdG äÉéàæŸG ôFÉ°Sh ⁄C’G
Ω.Ω.P IQÉéàdG ∑ôeójG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 7238 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
ì.Ω.¢T ƒ«dƒa ófGôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,áª«ÿG ¢SCGQ , 38396 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123687 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ëó≤J , ¥OÉæØ∏d (õ«°ûfGôØdG) RÉ«àe’G Oƒ≤Y äÉeóN , øjôNBÓd ¥OÉæØdG IQGOEG äÉeóN
IQGOEG »`a í°üædG äÉeóN , ¥OÉæØdG π«¨°ûJh AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
. (õ«°ûfGôØdG)RÉ«àe’G Oƒ≤Yh , äÉ«∏ª©dGh , ¥OÉæØdG IQGOEÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh ∫ÉªYC’G
óàª«d ¢ùàææ«àfƒc ¢ùµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG áµ∏ªŸG , QCG ¢ûJCG 59 »Hƒj Ò°ûeÉ¡éæ«cÉH , ΩÉ¡fO , ∑QÉH ôJGhOhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN , ºYÉ£ŸGh (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊G äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
, ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG õéM äÉeóN π«àcƒµdG áMGÎ°SG »`a áaÉ«°†dG
. äÉÑ°SÉæŸG ™«ª÷ ≥aGôeh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ
óàª«d ¢ùàææ«àfƒc ¢ùµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , QCG ¢ûJCG 59 »Hƒj Ò°ûeÉ¡éæ«cÉH , ΩÉ¡fO , ∑QÉH ôJGhOhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ëó≤J , ¥OÉæØ∏d (õ«°ûfGôØdG)RÉ«àe’G Oƒ≤Y äÉeóN , øjôNBÓd ¥OÉæØdG IQGOEG äÉeóN
IQGOEG »`a í°üædG äÉeóN , ¥OÉæØdG π«¨°ûJh AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
. (õ«°ûfGôØdG)RÉ«àe’G Oƒ≤Yh , äÉ«∏ª©dGh , ¥OÉæØdG IQGOEÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh ∫ÉªYC’G
óàª«d ¢ùàææ«àfƒc ¢ùµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , QCG ¢ûJCG 59 »Hƒj Ò°ûeÉ¡éæ«cÉH , ΩÉ¡fO , ∑QÉH ôJGhOhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN , ºYÉ£ŸGh (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊G äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
, ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG õéM äÉeóN π«àcƒµdG áMGÎ°SG »`a áaÉ«°†dG
. äÉÑ°SÉæŸG ™«ª÷ ≥aGôeh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ
óàª«d ¢ùàææ«àfƒc ¢ùµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , QCG ¢ûJCG 59 »Hƒj Ò°ûeÉ¡éæ«cÉH , ΩÉ¡fO , ∑QÉH ôJGhOhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
124473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ëó≤J , ¥OÉæØ∏d (õ«°ûfGôØdG) RÉ«àe’G Oƒ≤Y äÉeóN , øjôNBÓd ¥OÉæØdG IQGOEG äÉeóN
IQGOEG »`a í°üædG äÉeóN , ¥OÉæØdG π«¨°ûJh AÉ°ûfEÉH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
. (õ«°ûfGôØdG)RÉ«àe’G Oƒ≤Yh , äÉ«∏ª©dGh , ¥OÉæØdG IQGOEÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh ∫ÉªYC’G
óàª«d ¢ùàææ«àfƒc ¢ùµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , QCG ¢ûJCG 59 »Hƒj Ò°ûeÉ¡éæ«cÉH , ΩÉ¡fO , ∑QÉH ôJGhOhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉeóN , ºYÉ£ŸGh (äGQÉÑdG) äÉfÉ◊G äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G äÉeóN , ¥OÉæØdG äÉeóN
, ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG õéM äÉeóN π«àcƒµdG áMGÎ°SG »`a áaÉ«°†dG
. äÉÑ°SÉæŸG ™«ª÷ ≥aGôeh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ
óàª«d ¢ùàææ«àfƒc ¢ùµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , QCG ¢ûJCG 59 »Hƒj Ò°ûeÉ¡éæ«cÉH , ΩÉ¡fO , ∑QÉH ôJGhOhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
, áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY
. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
´.´.Ω.¢T É¡JÉ≤à°ûeh á«JÉÑædG äƒjõ∏d èjQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 22 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh ( »∏«L ) ΩÓg Iƒ¡£eh áØØ›h
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh
´.´.Ω.¢T É¡JÉ≤à°ûeh á«JÉÑædG äƒjõ∏d èjQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 22 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ô©°ûdGh ó∏÷G Ò¡£Jh ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe
¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùeh ƒÑeÉ°ûdGh Iô°ûÑdG äÉØ¶æe »gh , á«FGhódG ÒZ Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe
äÉØ¶æe , á∏∏ÑŸG êÉ«µŸG ∞«¶æJ πjOÉæeh , Iô°ûÑdG ∞«¶æJ πjOÉæeh äÉÑWôŸGh Iô°ûÑdG
. ¢ùª°ûdG äÉ«bGh , ΩÉªëà°S’G ìÓeCG , ΩÉª◊G äÉYÉ≤a , º°ù÷G π«°ùZh º°ù÷G
¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
»°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
127176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ¢üëØdG hCG êÓ©dG hCG ¢ü«î°ûàdG ¢VGôZC’ »Ñ£dG ¢üëØdG
õ¨æjódƒg ÉcÒeCG ±hCG ø°ûjQƒHQƒc …QƒJQƒH’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 27215 Éæ«dhQÉc çQƒf , ¿ƒà¨ædôH , âjÎ°S èæjÈ°S çhÉ°S 531 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
, ∂«dóàdG äÉeóN , ábÓ◊G äÉeóNh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ äÉfƒdÉ°Uh π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U
»cÎdG ΩÉª◊Gh …RƒcÉ÷Gh ÉfhÉ°ùdG Ò`aƒJ , ¬MhQh º°ù÷G áë°üd á«ë°üdG ÉÑ°ùdG äÉeóN
∫Éªé∏d íFÉ°üf , …ô£©dG êÓ©dG äÉeóN , ¢ùª°ûàdG ¢SGôJh »°ùª°ûdG ΩÉªëà°S’G ≥aGôeh
. íFGhôdGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh
óàª«d „Ée ójGhódQh ¿ƒà∏«g : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
4 24 …O ƒ«∏HO OQƒØJGh , âæ°ùjôc RójQ , ∑QÉH ∫GÎæ°S äQƒc πHÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c ƒ«c
2019/3/24 : 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
127242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
, äÓ«JƒŸG , ¥OÉæØdG äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG õéM , áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ
äÉ`` «bÉØJ’Gh , äGô`` ` “DƒŸG ó`` `≤©d ±ô`` `Z QÉ`` `éÄà°SG , ºYÉ£ŸGh äÓ`` Ø◊G , º`` YÉ£ŸG , »``gÉ≤ŸG
. äÉYÉªàL’Gh äGhóædGh ¢VQÉ©ŸGh
óàª«d „Ée ójGhódQh ¿ƒà∏«g : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
4 24 …O ƒ«∏HO OQƒØJGh , âæ°ùjôc RójQ , ∑QÉH ∫GÎæ°S äQƒc πHÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c ƒ«c
2019/3/24 : 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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127243 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
äÉeóN , áØ∏àîŸG á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dGh , »◊G ¢übôdG Ëó≤J á©«ÑW »`a ¬«`aÎdG äÉeóN
á°SQÉ‡ ∫É› »`a äGó©ŸGh º«∏©àdG Ò`aƒJ »gh , »ë°üdG …OÉædG äÉeóN , »∏«d ≈¡∏e
á«◊G ¢VQÉ©ŸG AGôLEGh Ö«JôJ , á«¡«`aÎdGh á«°VÉjôdG ≥aGôŸG Ò`aƒJ , á«fóÑdG á°VÉjôdG
áaÉ≤ãdGh º«∏©àdG ä’É› »`a äÉYÉªàL’Gh äGhóædGh äÉ«bÉØJ’Gh äGô“DƒŸGh ∞FÉXƒdGh
ôcGòJh GôHhC’Gh ìô°ùŸG äGRƒéM , ájQÉŒ ÒZh ájQÉŒ ¢VGôZC’ ¬«`aÎdGh á°VÉjôdGh
. πØ◊G
óàª«d „Ée ójGhódQh ¿ƒà∏«g : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
4 24 …O ƒ«∏HO OQƒØJGh , âæ°ùjôc RójQ , ∑QÉH ∫GÎæ°S äQƒc πHÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c ƒ«c
2019/3/24 : 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
127244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉYÉªàL’Gh äGhóædGh ¢VQÉ©ŸGh äÉ«bÉØJ’Gh äGô“DƒŸGh ∫ÉªYC’G ∞FÉXh AGôLEGh Ö«JôJ
óàª«d „Ée ójGhódQh ¿ƒà∏«g : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
4 24 …O ƒ«∏HO OQƒØJGh , âæ°ùjôc RójQ , ∑QÉH ∫GÎæ°S äQƒc πHÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c ƒ«c
2019/3/24 : 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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115353 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeóNh áFõéàdÉH âfÎfE’G ÈY ™«ÑdG äÉeóNh áFõéàdÉH ôLÉàŸG »`a ™«ÑdG äÉeóN
. âfÎfE’G ÈY Úµ∏¡à°ùª∏d äÉeƒ∏©ŸÉH ójhõàdG
∂fG , ÊÉÑeƒc ‹.…O.¢ûJG GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 19810 ôjhÓjO , ¿ƒàéæŸh , OhQ ójÉ°S Ò`Ø∏°S 3411 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2017/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
, á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , áÄÑ©à∏d ájó∏L (áHôLCGh ¢SÉ«cCG) ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , IÒ¨°U ÖFÉ≤M
, ájó∏L ∞àc ÖFÉ≤M , Å`` WÉ°û∏d Ö`` FÉ≤M , ¥ƒ°ùà∏d áµÑ°ûe ÖFÉ≤M , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M
ìGƒ`` dCG øe hCG á`` ` jó∏L ß`` ` aÉfi , (Ö`` ` «L ß`` `aÉfi) äÉbÉ£Ñ∏d ßaÉfi , á`` `jó∏L ßaÉfi
, ó«dG ÖFÉ≤M πcÉ«g , ∞«¶æàdG ¢VGôZC’ áeóîà°ùŸG ±ÓîH √Gƒª°ûdG Oƒ∏L , á``jó∏L
Qƒ«°S , ¥ƒ`` `°ùJ ¢SÉ«cCG , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M
ÖFÉ≤M , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ájó∏L Qƒ«°S , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , ájó∏L ∞àc
, çÉKCÓd ájó∏L ±QÉNR , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , (ájó∏L äÉYƒæ°üe) ájôØ°S IóY , ájôØ°S
äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ájôØ°S IÒ¨°U ÖFÉ≤M , (ájôØ°S ÖFÉ≤M) ÜÉ«K ≥jOÉæ°U
Ö∏Y , ój ÖFÉ≤M , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M , Ö«L ßaÉfi , (Iõ¡› ÒZ) π«ªéàdG
. øjOGõL , Ö«L ßaÉfi , í«JÉØe
óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e , º©£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
Ö«∏µdG ô°UÉf QóH - ºYÉ£ŸG IQGOE’ Ö«∏µdGh ∞°†ŸG áYƒª› ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP - ¬µjô°Th
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
êôH , (2) áª«°ùb , ∑QÉÑŸG ¬`∏dGóÑY ´QÉ°T , (9) á©£b , á∏Ñ≤dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (2) Öàµe , (1) QhO , »°ù«`ØædG
2019/1/8 : 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
126901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
OGƒe ô°ûf , ô°TÉÑe πµ°ûH ójÈdG ≥jôW øY ¿ÓYE’G , äÉfÓYE’G ≥°üd , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
≈∏Y âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
. ájÉYódG , á«LQÉÿG äÉfÓYE’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , Üƒ°SÉM áµÑ°T
Ω.Ω.¢T GófÉH - …ôjO ÜGQBG - ¿ÉÑdC’G äÉéàæŸ á«Hô©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô°üe , IôgÉ≤dG , á«eÉ£≤dG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , 29/1á©£b : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : 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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126966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, áª¶æŸG äGQÉ°ûà°S’Gh ∫ÉªYC’G IQGOEG , ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
, á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG IQGOE’G IóYÉ°ùŸG , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
. (á«YÉæ°U hCG ájQÉŒ) ájQGOE’G IóYÉ°ùŸG , á«YÉæ°üdG IQGOE’G IóYÉ°ùe
Ω.Ω.P.¢T QÉªãà°SÓd ô°ûàæa »L ΩG »L ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , á°ü÷G óf , »HO ôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
AÉæKCG πØ£dG øbP â– ™°VƒJ) ∫ÉØWC’G ájQó°U , (¢ùHÓe) áeõMC’G , ÅWÉ°ûdG ¢ùHÓe
, …óã∏d äÉjôjó°U , áÑbôdG ‹ÉY AGò◊G øe É«∏©dG AGõLC’G , ¥QƒdG øe â°ù«d (ΩÉ©£dG
äGÎ°S , AGóJQÓd ¢SCGQ á°ùÑdCG , (¢ùHÓe)äGRÉØb , Ωób á°ùÑdCG , ÚJÉ°ùa , ∞WÉ©e , ¢ùHÓe
, ¿É°üª≤dG , IõgÉL á°ùÑdCG , á«LQÉÿG ¢ùHÓŸG , (¢ùHÓe) ácƒÑfi ¢ùHÓe , (¢ùHÓe)
á`` «à– ¢ù`` HÓe , á«°VÉjQ ájòMCG , IÒ°üb ÚJÉ°ùa , ΩÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , ájòMC’G
, (äÒ°T »J) ΩÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , (á«∏NGO ¢ùHÓe) ¥ô©dG ¢UÉ°üàe’ á«∏NGOh
, AÉª∏d áehÉ≤e ¢ùHÓe , IóMƒe ¢ùHÓe , á«∏NGO/ á«à– ¢ùHÓe , πjhGô°S /πjhGô°S
. (º°ù÷G IQGôM áLQóH ßØà–) AÉŸG ≈∏Y ≥∏Mõà∏d áÑWQ ∫óH
¢ûJG.»H.ΩG.»L Ú°ThCG …P ±hCG âjÒÑ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG , ≠«fÓH , ôaƒ¡fGôa ´QÉ°T 82152 , 6 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : 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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126994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
. πHGƒàdGh Ëôc ¢ùjB’Gh
IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP áeÉ©dG IQÉéà∏d …Î°ShQ çôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ôHÉ÷G óªMCG ´QÉ°T , (4) á©£b , ¥ô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (4) QhO , (4) Öàµe , 8CG0000 ≈æÑe
2019/3/14 : 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

126995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e , º©£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP áeÉ©dG IQÉéà∏d …Î°ShQ çôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, (4) Öàµe , 8CG0000 ≈æÑe , ôHÉ÷G óªMCG ´QÉ°T , (4) á©£b , ¥ô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG , (4) QhO
2019/3/14 : 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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126996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
∫OÉ`` `æ°U , ΩÉ`` ªëà°SG ÜGhQCG , (á`` Ñbô∏d π`` jOÉæe) äÉ`` fGóæH , (¢ù``HÓe) ∫É``ØWCÓd π`` jhGô°S
äÉ©Ñb) á`` jÒH , (¢ù`` `HÓe) á`` eõMCG , Å`` WÉ°û∏d ¢ù``HÓe , ΩÉ``ªëà°SG Ö°TÉÑ°T , ΩÉªëà°SG
, á«°VÉjQ ájòMCG , ájòMCG , ¥QƒdG øe áYƒæ°üe ÒZ ∫ÉØWCÓd πjGôe , (áë£°ùe Iôjóà°ùe
¢ù`` `HÓe , ¢ù`` ` `HÓe , (¢SCGô`` `∏d á``«£ZCG) äÉ`` `©Ñb , (Iô`` «°üb á`` jƒ°ùf äGô`` `à°S) ä’ƒ`` °ü«ªb
, Ωó≤dG ¢SÉÑd , ÜGƒKCG , ∞WÉ©e , ájó∏L ¢ùHÓe , ó∏≤e ó∏L øe ¢ùHÓe , á«fóÑdG á°VÉjô∏d
, (Ωó`` `≤dG ¢SÉÑd øe …ƒ`` `∏©dG Aõ÷G) Ωó`` `≤dG ¢SÉÑd ºNQ , á`` `jòMC’G ¥’õ`` f’ á`` ©fÉe äGhOCG
, ¢SCGô`` ∏d á`` `«£ZCG , (¢ùHÓe)¢SCGô∏d á£HQCG , äÉ©Ñb , (á«`Ø°üf)ájòMCG , (¢ùHÓe) äGRÉØb
ÜGƒKCG , (¢ùHÓe) á«`aƒ°U ¿É°üªb , (¢ùHÓe) äÉà«cÉL , ((¢ùHÓe) ¢SCGô∏d á«£ZCG)¢ùfôH
¢ùHÓe , á£HQCG äGP ájòMCG , ácƒÑfi ¢ùHÓe , (á«`aƒ°U äGõæc)ájGRôL , ±ƒ°üdG øe
, (π«WÉæH)äÉbÉªW , (¥É°ù∏d á«£ZCG)äÉbÉªW , ¥É°ù∏d á«£ZCG ó∏≤e ó∏L øe ¢ùHÓe , ájó∏L
, º`c ∞`` `°üf ¿É°üªb , äGô`` `à°S , ¢ù`` `ª°ûdG øe äÉ`` «bGh , á«°VÉjQ ájòMCG , á«°VÉjQ ¿É°üªb
äGhOCG , äGRÉ`` `Øb , äGQGó`` `°U , á`` `«∏NGO ¢ù`` HÓe , á«∏NGO ¢ùHÓe , π`«WÉæH , á≤«°V ÜGƒKCG
, á«∏NGO πjhGô°S , á«LQÉN ∞WÉ©e , ä’ƒgôaCG , á«LQÉN ¢ùHÓe , ájòMC’G ¥’õf’ á©fÉe
ÜGhQCG , Iõ`` ` `gÉL ¢ùHÓe , á«`aƒ°U äGõæc , äGAÉ`` `ÑY , ΩÉ`` ` ªcCG ÓH ÜGƒKCG , á`` `°ùæ∏≤e äÉà«cÉL
¿É°üªb , ΩÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , ájòMCG , ¿É°üªb , äÉYÉØd , äÉYÉØd , ∫OÉæ°U , ΩÉªëà°SG
, IÒ°üb ÜQGƒL Ö°TÉÑ°T , á≤«°V äÉ©Ñb , IQƒæJ πµ°T ≈∏Y äÉJQƒ°T , ÒfÉæJ , ∫ÉLô∏d á«∏NGO
.Ωó≤dG ¢SÉÑd ∫É©f
Ω.Ω.P.¢T ¢ùJQƒÑ°S ófÉ°S ófCG ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 894 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : 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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126997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ëó≤J , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ , …ójÈdG Ö∏£dÉH ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ÓYEGh ájÉYO
AÉÑfC’G ä’Éch , (Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe)Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG
ójÈdÉH ¿ÓYE’G , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , ájQÉéàdG
Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , ≥jƒ°ùàdG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉjÉ¨d º«ª°üàdG äÉeóN , ô°TÉÑŸG
∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈∏Y
IóªYCG OGóYEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d
≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ , ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
ÚjõJ , äÉæ«©dG ™jRƒJ , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh
¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ∞JÉ¡dG ÈY ≥jƒ°ùàdG äÉeóN , ∫GõàN’G , ájQÉéàdG äÓëŸG äÉ¡LGh
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf áHÉàc , ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ƒjõØ∏àdG ÈY
Ω.Ω.P.¢T ¢ùJQƒÑ°S ófÉ°S ófCG ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 894 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : 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
127004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
πjhGô°S , á«∏NGO ¢ùHÓe , πjhGô°S , ÒfÉæJ , (¢ùHÓe) ácƒÑfi ¢ùHÓe , ∫óH , ¢ùHÓe
´ÉØd , (¢ùHÓe) äGRÉØb , ÜQGƒL , äÉ©Ñb , ájòMCG , (¢ùHÓe) OƒdƒŸG πØ£dG Iƒ°ùc , á«à–
. ΩƒædG á©æbCG , øjódG ∫ÉLQ ¢SÉÑd , ÜQGƒ÷G á£HQCG hCG ¿ƒ∏£æÑdG ä’ÉªM , (á«`aƒc)
…O »J ∫CG , ƒc ¢ùàæ«eQÉL ƒà«°ûjCG ≠fÉ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ƒ°ù¨fÉ«L , »à«°S Ú¨fÉ«L , ¿hÉJ ¿É°TƒL , OhhQ èæ«°ùµjÉg 168 .ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , »°ùæ«`ahôH
2019/3/14 : 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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127288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
É`` ¡«`a Ωƒ`` ≤j º`` YÉ£e) º`` YÉ£ŸG , º``YÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J , É`` jÎ«`aÉµdG , »`` gÉ≤ŸG
. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG , (¬°ùØf áeóîH ¢üî°ûdG
ºYÉ£ŸG IQGOE’ ájô°ùdG äÉØ°UƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , ¿ÉªY , 14 Öàµe , ™«HôdG ™ª› , á«fPCG ΩCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : 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

127566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£eh »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
. á©jô°ùdG áeóÿG ºYÉ£eh áØ«`ØÿG
ÊÉÑeƒc âæ«ª«‚Ée RófGôH ¢Sƒª«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«≤jôaCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«≤jôaCG ÜƒæL , ≠æJƒZ , ófGQó«e , âæ«°SGôc ¢ùª«L 478 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/7 : 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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127569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£eh »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
. á©jô°ùdG áeóÿG ºYÉ£eh áØ«`ØÿG
ÊÉÑeƒc âæ«ª«‚Ée RófGôH ¢Sƒª«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«≤jôaCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«≤jôaCG ÜƒæL , ≠æJƒZ , ófGQó«e , âæ«°SGôc ¢ùª«L 478 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/7 : 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
120080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
ôjƒ°üàdGh , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh , í°ùŸGh , ájôëÑdG , á«ª∏©dG äGó©ŸGh Iõ¡LC’G
PÉ≤fE’Gh , (±Gô°TE’G ) øe ≥≤ëàdGh , IQÉ°TE’G , ¢SÉ«≤dGh , ¿RƒdGh , ájô°üÑdGh , »FÉªæ«°ùdG
ºµëàdG hCG º«¶æJh , ºcGôJh , πjƒ–h , ∫ƒëàdGh , AGôLEG äGhOCGh Iõ¡LCG , ¢ùjQóàdGh
äÉfÉ«ÑdG äÓbÉf , IQƒ°üdG hCG äƒ°üdG ñÉ°ùæà°SG hCG π≤fh , π«é°ùà∏d Iõ¡LCG AÉHô¡µdG »`a
øe ÉgÒZh …O »`a …ódG ¢UGôbCG , á›óŸG ¢UGôbC’G , π«é°ùàdG ¢UGôbCGh , á«°ù«WÉæ¨ŸG
ä’BG , ó≤ædG áæ«cÉe , IóMGh á∏ª©dÉH πª©J »àdG Iõ¡LC’G äÉ«dBGh , á«ªbôdG π«é°ùàdG πFÉ°Sh
AÉØWEG Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh äÉfÉ«ÑdG õ«¡Œ äGó©eh , áÑ°SÉ◊G
. ≥jô◊G
ì.Ω.¢T ∫Éfƒ°TÉfÎfG 3 »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 842 : Ö`` ` ` ` ` àµe , wb4 ≈`` ` `æÑe , »`` ` ` ` ` `HO QÉ`` ` £Ã Iô`` ` ` ` ◊G á`` ` ≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 371408 : Ü.¢U
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
≈∏Y Ióªà©ŸG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG áª©WCGh á°ûeô≤ŸG ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ
. ÉWÉ£ÑdG
∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
122997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
, (iôNC’G äÉÄØdG »`a IOQGh ÒZ) OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üe ™FÉ°†Hh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
, óFGƒª∏d ¥QƒdG øe πjOÉæe , ¥QƒdG øe ∞°TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , ¥QƒdG øe ¬Lƒ∏d ∞°TÉæe
, ∞«∏¨à∏d ∂«à°SÓÑdG øe hCG ¥QƒdG øe ¢SÉ«cCG , ∂«à°SÓÑdG øe hCG ¥QƒdG øe äÉjÉØf ¢SÉ«cCG
≥`` `FÉbQ , Oó`` ªà∏d á`` ∏HÉb á`` ≤°U’ ∂`` «à°SÓH á«£ZCG , ∞«∏¨à∏d hCG ∞∏d ¢SÉ«cCG , ¿ôØ∏d ¢SÉ«cCG
. ¿Éª°TÈdG ¥Qh , ∞«∏¨à∏d ∂«à°SÓH
óà«ª«d ƒµaófG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äÉØ¶æe , ájô£©dG äƒjõdG , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ô©°û∏d ä’ƒ°ùZ , Qƒ£©dG , ¿ƒHÉ°üdG
(ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ¿Éæ°SCG
∫õZ , á«ÑW äÉjÉ¨dh á«©«æ°üàdG äÉ«∏ª©dG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH äÉØ¶æe , á«∏«ªŒ
, ¢ùHÓŸG π«°ù¨d OGƒeh ô°üb äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCGh »æ£b
. IôØæ°S OGƒeh »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe
á«æWƒdG ƒµHÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG áµ∏ªŸG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , ÈÿG , ΩÉeódG ≥jôW , ΩÉeódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
πjhGô°S πµ°T ≈∏Y ∫ÉØWC’G •ƒah äÉXÉØM , »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG
äGOÉªch •ƒa , ¢ù∏°ùdÉH ÚHÉ°üª∏d •ƒa , IóMGh Iôe Ωóîà°ùJ Rƒ∏«∏«°ùdGh ¥QƒdG øe
. QÉÑµ∏d äÉXÉØM , ¢†«ë∏d á«æ£b äGOGó°S , ¢†«M äÉ°VÉª°V , á«ë°U
á«æWƒdG ƒµHÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG áµ∏ªŸG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , ÈÿG , ΩÉeódG ≥jôW , ΩÉeódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
. Ωƒ«æŸC’G ∞FÉØdh ≥FÉbQ
á«æWƒdG ƒµHÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG áµ∏ªŸG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , ÈÿG , ΩÉeódG ≥jôW , ΩÉeódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
123640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
, (iôNC’G äÉÄØdG »`a IOQGh ÒZ) OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üe ™FÉ°†Hh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
, ó`FGƒª∏d ¥Qƒ``dG ø``e π`` jOÉæe , ¥QƒdG øe ∞°TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , ¥QƒdG øe ¬Lƒ∏d ∞°TÉæe
, ∞«∏¨à∏d ∂«à°SÓÑdG øe hCG ¥QƒdG øe ¢SÉ«cCG , ∂«à°SÓÑdG øe hCG ¥QƒdG øe äÉjÉØf ¢SÉ«cCG
∂«à°SÓH ≥`` ` `FÉbQ , Oóªà∏d á`` ` ∏HÉb á`` ≤°U’ ∂`` `«à°SÓH á`` `«£ZCG , ∞`` `«∏¨à∏d hCG ∞`` `∏d ¢SÉ`` «cCG
. ¿Éª°TÈdG ¥Qh , ∞«∏¨à∏d
á«æWƒdG ƒµHÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG áµ∏ªŸG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , ÈÿG , ΩÉeódG ≥jôW , ΩÉeódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
º«¶æJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a äGQÉ°ûà°S’Gh IóYÉ°ùŸG
. á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG
á«æWƒdG ƒµHÉf ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG áµ∏ªŸG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , ÈÿG , ΩÉeódG ≥jôW , ΩÉeódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
124196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. …ôµ°ù∏d äÉ°VÉ°†e
¢ûJG »H ΩG »L ófÓ°ûàjhO ¢ùàæ«`aCG - ≈aƒfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG , øjÉe ΩG äQƒØµfGôa 65926 , 50 á°SGÎ°û¨æfhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126528 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
. á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG äÉeóN
Ω.Ω.P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
. á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG äÉeóN
Ω.Ω.P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
äÉ≤aôŸGh , ¥ô£dG äGhOCG , §¨°†dG äGhOCG , Ωó¡dG ¥QÉ£e , IQGhódG ¥QÉ£ŸG , á«FÉHô¡c äGhOCG
Ò°TÉæŸG , ¥ô£dG äGhOCGh , §¨°†dG äGhOCG , Ωó¡dG ¥QÉ£e , IQGhódG ¥QÉ£ŸG ™e ΩGóîà°SÓd
: Gójó– , ôØ◊G ä’B’ äÉ≤ë∏eh ôØ◊G ä’BG , á«FÉHô¡µdG Ò°TÉæª∏d äGôØ°ûdGh , á«FÉHô¡µdG
ΩGó`` `îà°SÓd ô`` Ø◊G ¢†HÉ≤eh ôØ◊G ä’BG , ô`` «°ùµàdGh ™£≤∏d ä’B’G äGhOCG , ÖbÉãŸG º≤d
äÉHôY , Ö«HÉfC’G ∞«¶æJ ä’BG , …QÉéŸG ÖbÉãe , ±QÉ°üŸG ∂«∏°ùJ äGhOCG , ôØ◊G ä’BG ™e
OóY , ä’BG , ábÉ£dG äGOGóeEGh , ábÉ£dG ó«dƒJ äÉ£fi , AÉHô¡µdG äGódƒe , ä’BÓd ä’ÉªMh
äÓ°Uh , ájÈdG äÉÑcôŸG Ò¨d , äÉcôëŸGh äGQƒJƒŸG , ábÉ£dÉH á∏eÉ©dG äGhOC’G , ä’B’G
ájhó«dG Oó©dG øY GóY , á«YGQR äGó©e , ájÈdG äÉÑcôŸG Ò¨d , ácô◊G π≤f ™£bh ä’B’G
»`a É¡©«ªL IOQGƒdG á«µ«JÉeƒJhC’G ™«ÑdG ä’BGh , ¢†«ÑdG ¢ù«≤ØJ Iõ¡LCG , Éjhój QGóJ »àdG
. 7 áÄØdG
óàª«d »LƒdƒæµJ õdƒJ QhÉH ∂«fhÎµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhhQ , 146 : Ü.¢U , RÈeÉ°T óæjGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
π≤ædG Iõ¡LCG , äÉHô©dG , äÉHô©∏d äGQGƒ°ù°ùcGh QÉ«Z ™£b , IQhô› ∫É≤KC’G π≤æd áHôY
. 12 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG »FÉŸG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG
óàª«d »LƒdƒæµJ õdƒJ QhÉH ∂«fhÎµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhhQ , 146 : Ü.¢U , RÈeÉ°T óæjGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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126726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
, ádƒªëŸG ≥aGôŸG AGƒ°VCG ™e ΩGóîà°SÓd äÉ≤ë∏ŸGh QÉ«¨dG ™£bh ádƒªëŸG ≥aGôŸG AGƒ°VCG
ΩGóîà°SÓd) É«FÉHô¡c áÄaóŸG ó«dG äÉÄaóe , ìhGôŸG , πª©dG AGƒ°VCG , ádƒªëŸG Aƒ°†dG êGôHCG
, (á«ÑW ÒZ ¢VGôZC’) á«FÉHô¡µdG äÉ«fÉ£ÑdG , É«FÉHô¡c áæî°ùŸG ¢ùHÓŸG , (»°üî°ûdG
â°ù«d) É«FÉHô¡c áæî°ùŸG äGOÉ°SƒdG , (á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d) É«FÉHô¡c áæî°ùŸG óFÉ°SƒdG
ΩƒædG ¢SÉ«cCG , óYÉ≤ª∏d á«FÉHô¡c äÉÄaóe , É«FÉHô¡c áÄaóŸG ájòMC’G , (á«ÑW äÉjÉ¨d
, ïÑ£dGh , QÉîÑdG ó«dƒJh , ójÈàdG , áÄaóàdGh , IQÉfE’G äGõ«¡Œh Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG
. á«ë°üdG äÉjÉ¨∏dh √É«ŸÉH ójhõà∏dh , ájƒ¡àdGh , ∞«`ØéàdGh
óàª«d »LƒdƒæµJ õdƒJ QhÉH ∂«fhÎµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhhQ , 146 : Ü.¢U , RÈeÉ°T óæjGôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
126986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. ÜÉcôdG π≤æd IÒ¨°üdG äÉæMÉ°ûdG Gójó– , äGQÉ«°ùdG
»°S ∫EG ∫EG ¢SEG ƒj ¬jEG »°S ±EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 48326 ¿É¨«°ûà«e , õ∏«g ¿QƒHhG ±hCG »à«°S , ∞jGQO ô∏°ùjGôc 1000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. Ö«cÎdG äÉeóNh áfÉ«°üdG , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG
Ω.Ω.P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. ájÈdG äÉÑcôŸG
»°S ∫EG ∫EG RQƒJƒe ∫GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 3000-48265 , ¿É¨«°ûà«e , âjhÎjO , Îæ°S ¢ùfÉ°ù«æjQ 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
, á«FÉªæ«°ùdGh , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏dh , á«MÉ°ùŸGh , á«MÓŸGh , á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
, (±Gô°TE’G) ¢üëØdG , äGQÉ°TE’G ∫É`` `°SQEGh , ¢SÉ`` `«≤dG , ¿Rƒ`` dG äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdGh
, π``jƒëàdG , π`` `«¨°ûàdG , π«°Uƒàd äGhOCGh Iõ`` ¡LCG , IÉ`` `«◊G PÉ`` ≤fE’ á``«ª«∏©J äGhOCGh Iõ¡LCG
hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG ∫É°SQEG hCG , π«é°ùàd Iõ¡LC’G , AÉHô¡µdÉH ºµëàdG hCG º«¶æàdG , ™«ªéàdG
¢UGôbCG , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , π«é°ùàdG ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓbÉf , Qƒ°üdG
á∏ª©dÉH πª©J »àdG ä’B’G äÉ«dBG , »ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG
, ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , ó≤ædG äÓé°ùe , á«fó©ŸG
. ≥FGô◊G AÉØWEG RÉ¡L , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
Ω.Ω.P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
127356 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG , ∫ÉªYC’G IQGOEGh IQGOE’G , ájÉYódG
Ω.Ω.P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1292) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

127357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG
Ω.Ω.P áFõéà∏d ∑ƒæjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ôH , ¥ô°T π«ÑYR , 5589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 122100 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/3/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1270 :فـي 2018/12/2م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :نقطة االلتقاء لإدارة الفنادق �ش.م.م
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة ظفار لل�سياحة �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2808 :ر.ب � 211 :صاللة
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/4/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 89218 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/9/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1145 :فـي 2016/5/8م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :شركة ال�شرق الأو�سط فوجي كيمجيز �ش.م.م
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :مطرح للخدمات التجارية وال�سياحية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  773 :ر.ب  114 :مطرح
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/4/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 119855 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/8/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1257 :فـي 2018/10/29م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :ييوو زايكو تريدينج كو � .أل تي دي
ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :كري�ستال اخلليج الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :روي  -م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/6 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 78110 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1029 :فـي 2013/10/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :م�ؤ�س�سة الأجماد للتجارة واملقاوالت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة الأجماد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جدة � -شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز � ،ص.ب 8707 :
ر.ب  ، 21492 :اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2015/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 78111 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/8/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1019 :فـي 2013/6/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :م�ؤ�س�سة الأجماد للتجارة واملقاوالت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة الأجماد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جدة � -شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز � ،ص.ب 8707 :
ر.ب  ، 21492 :اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2015/5/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56893 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56894 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56895 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/12/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  895 :فـي 2009/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56896 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/2/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  898 :فـي 2009/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56897 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56898 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56899 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56900 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56901 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56902 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56903 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 56904 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/10/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايريل لرينينج �سنرت ليميتيد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تيل براندز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :اململكة املتحدة  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذا انتريتينــر  ،بوغت ــون بيزن ــ�س ب ــارك  ،بيــل ل ــني  ،ليتـ ــل
ت�شالفونت  ،بك�س � ،أت�ش بي  6 6جي �أل  ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/3/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 1779 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1993/1/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  490 :فـي 1993/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :أ�سنب غلوبل انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :موري�شيو�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :جي بي ا�س بالزا  ،تقاطع ال �ساليت اند رويال رودز  ،غراند
بيه  ،موري�شيو�س
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :موري�شيو�س
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/12/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 88843 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/12/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1112 :فـي 2015/8/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايزي جلوبال للتجارة �ش.ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :برمييار �سكافولدينغ �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :دبي  ،الق�صي�ص
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/4/11 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 88844 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/12/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1112 :فـي 2015/8/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايزي جلوبال للتجارة �ش.ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :برمييار �سكافولدينغ �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :دبي  ،الق�صي�ص
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/4/11 :م

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 101414 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 19 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/8/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1170 :فـي 2016/11/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايزي جلوبال للتجارة �ش.ذ.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :برمييار �سكافولدينغ �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :دبي  ،الق�صي�ص
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/4/11 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 60303 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/9/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  917 :فـي 2010/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :دبي فـري�ست �ش.م.خ
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :القرم � ،ص.ب � ، 6316 :أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/4/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م

رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 60302 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/9/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  917 :فـي 2010/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :دبي فـري�ست �ش.م.خ
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بنك �أبوظبي الأول �ش.م.ع
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :القرم � ،ص.ب � ، 6316 :أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/4/17 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/1 :م
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رقـــــــــــــــم العالمـــــــــــــــــــة 58489 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/3/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  901 :فـي 2009/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ولفرين انرتنا�شيونال  ,ال.بي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سوكوين يو كيه  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � 500 :ش ــارع توت ــن بون ــد  ،والث ــام  ،ام ايـ ــه  ، 02451الوالي ـ ـ ــات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/4/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2019/5/5 :م
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�شركة حم�سن احلداد وعامر الكيومي و�شركاهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للتجارة واخلدمات �أوتا�س �ش.م.م
تعلـن �شركة حم�سن احلداد وعامر الكيومي و�شركاهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�أنـها تقـوم بت�صفـيـة �شركة عمان للتجارة واخلدمات �أوتا�س �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى
�أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  , 1032330وفقا التفــاق ال�شركــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/3/4م ،
وللم�صف ــية وحـ ــدها ح ـ ــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـ ــي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـية ف ــي كاف ـ ــة الأمور التـي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -م�سقط جراند مول � -شارع رقم  - 135 :جممع رقم 235 :
مبنى رقم  - 6 :الدور الأول  -مكتب رقم 101 :
هاتف رقم  24706666 :فاك�س رقم 24708866 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احلديدي املتحدة �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقـوم بت�صفـيـة �شركة م�شاريع احلديدي
املتحدة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  , 1674641وفقا التفــاق
ال�شركــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/3/5م  ،وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـ ــي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي ف ــي كاف ـ ــة الأمور التـي تتعلــق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب ال�شفافية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية واملالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجوم املتحدة العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب ال�شفافية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية واملالية �أنـه يقـوم
بت�صفـيـة �شركة النجوم املتحدة العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقم  , 1055552وفقا التفــاق ال�شركــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/2/24م  ،وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق
متثيـ ــل ال�شرك ــة فـ ــي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي ف ــي كاف ـ ــة
الأمور التـي تتعلــق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -مدينة ال�سلطان قابو�س  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  230 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99165553 - 24698071 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العربية احلديثة للحا�سب الآيل �ش.م.م
يعلـن مكتب علي الدح و�شركاه أ�ن ــه يقــوم بت�صفـيـة ال�شركــة العربية احلديثة للحا�سب
الآيل �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1108307وفق ــا التفـ ــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/1/22م  ,وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
مركز عمان التجاري  -روي
�ص.ب  457 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم  24791115 :فاك�س رقم 24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سناء اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات أ�ن ــه يقــوم بت�صفـي ــة �شركة ح�سنـاء اخلليج للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1300520وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2019/4/15م  ,وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  800 :ر.ب  130 :العذيبة
هاتـف رقــم 92235452 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد العمانية للتنمية التجارية �ش.م.م
يعلـن مكتب �أحم ــد بن عبداللـه ال�شنف ــري للمحام ــاة واال�ست�شـارات القانوني ــة �أن ــه يقــوم
بت�صفـيـة �شرك ــة االحتاد العمانية للتنمية التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل
الـتجاري بالرقـم  ، 1049182وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -جممع اليا�سمني  -الطابق الثالث  -وحدة رقم 307 :
�ص.ب  64 :ر.ب 130 :
هاتـف رقــم 24486699 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الغيث الوطنية للإن�شاءات واملنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أن ــه يقــوم بت�صفـيـة �شركة
الغيث الوطنية للإن�شاءات واملنتجات الأ�سمنتيــة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سج ـ ــل
الـتجاري بالرقـم  ، 1124445وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/3/25م  ,وللم�صفـي وحــده
حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -جممع رقم � - 237 :سكة رقم 3745 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  24595913 - 93513109 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لل�صناعات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركة
الغيث لل�صناعات واال�ستثمار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم
 ، 1261693وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/3/26م  ,وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة
فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -جممع رقم � - 237 :سكة رقم 3745 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  24595913 - 93513109 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أن ــه يقــوم بت�صفـيـة �شرك ــة
الغيث لال�ستثمار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1126284وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/3/26م  ,وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -جممع رقم � - 237 :سكة رقم 3745 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  24595913 - 93513109 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيث للخدمات ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنه يقوم بت�صفـية �شركة
الغيــث للخدمــات ال�صناعي ــة �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمانـة ال�سج ـ ــل الـتج ــاري بالرقـم
 ، 1152117وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/3/25م  ,وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة
فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -جممع رقم � - 237 :سكة رقم 3745 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  24595913 - 93513109 :فاك�س رقم 24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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هالل بن �سعيد بن �سيف ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال �سمائل املتحدة �ش.م.م
يعلـن هالل بن �سعيد بن �سيف ال�سيابي �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة جبال �سمائل املتحدة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1088809وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/22م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  1192 :ر.ب 130 :
هاتـف رقــم 99477712 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إخال�ص بنت �سامل بن ن�صري ال�سيابية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوخ احلناء �ش.م.م
تعلـن �إخال�ص بنت �سامل بن ن�صري ال�سيابية �أن ــها تقــوم بت�صفـيـة �شرك ــة ك ــوخ احلنــاء �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1302877وفقــا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2019/3/26م  ،وللم�صفـية وحــدها حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
�ص.ب  270 :ر.ب 615 :
هاتـف رقــم 90209029 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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جميل بن علي بن �سلطان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل م�سقط املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلـن جميل بن علي بن �سلطان أ�ن ــه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة معامل م�سقط املتميزة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1138321وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/6/3م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
العذيبة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24526000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول �إ�سناد عمان �ش.م.م
يعلـن جميل بن علي بن �سلطان أ�ن ــه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة تاول �إ�سناد عمان �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1061952وللم�صفـي وحــده حق متثيــل
ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
العذيبة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24526000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول التجارية �ش.م.م
يعلـن جميل بن علي بن �سلطان �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة تاول التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلة
لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1051142وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/3م ،
وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
العذيبة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24526000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول لنظم البناء �ش.م.م
يعلـن جميل بن علي بن �سلطان أ�ن ــه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة تاول لنظم البناء �ش.م.م ,
وامل�سجلة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1051131وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/6/3م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
العذيبة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24526000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول خلدمات ال�شباب �ش.م.م
يعلـن جميل بن علي بن �سلطان �أن ــه يقـ ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة تاول خلدمات ال�شباب �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1051351وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/6/3م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
العذيبة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24526000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أنور بن علي بن �سلطان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاول للخدمات الهند�سية �ش.م.م
يعلـن �أنور بن علي بن �سلطان �أنه يقوم بت�صفـيـة �شركة تاول للخدمات الهند�سية �ش.م.م ,
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـم  ، 3314901وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/6/3م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24526000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مرت�ضى بن �أحمد بن �سلطان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�سر الأحمر للتجارة �ش.م.م
يعلـن مرت�ضى بن �أحمد بن �سلطان �أنه يقوم بت�صفـيـة �شركة الن�سر الأحمر للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـم  ، 1574035وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/6/3م  ،وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 24814479 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن م�صبح بن خمي�س ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حقول الكامل اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن م�صبح بن خمي�س ال�صواعي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة حقول الكامل اخل�ضراء
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ، 1112103
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/4/9م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 96181840 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أنور بن �سعيد بن حمد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنور ومو�سى للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية
يعلـن �أنور بن �سعيد بن حمد الزدجايل �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �أنــور ومو�ســى للتجــارة
واخلدمات  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1516590وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/8/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة
�أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  324 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 92721919 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
املنذر بن جرب بن حممد الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى الأحالم للتجارة �ش.م.م
يعلـن املنذر بن جرب بن حممد الأغربي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة مر�سى الأحالم للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1136893وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 95121356 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن يعقوب بن �سيف الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صحاري الغربة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن يعقوب بن �سيف الأغربي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �صحاري الغربة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1597884وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 99336346 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن يعقوب بن �سيف الأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض الإبداع املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن يعقوب بن �سيف الأغربي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �أر�ض الإبداع املتحدة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1139512وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99352535 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عمران بن حممد امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباهي للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن عمران بن حممد امل�صلحي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة الباهي للتجهيــزات ال�صناعي ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1049880وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتـف رقــم 95700556 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن علي بن عبدالأمري �سلطان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماركوم اخلليج �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن عبدالأمري �سلطان �أنه يقوم بت�صفـية �شركة ماركوم اخلليج �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1074527وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1040 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99320012 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ح�سام بن حمود بن حممد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان احل�سني للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن ح�سام بن حمود بن حممد احل�سني �أنه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة �سلط ــان احل�سن ــي
للمقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1226605وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/7/16م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 97195554 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
را�شد بن عبداللـه بن را�شد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة احلديثة للأعمال وامل�شاريع �ش.م.م
يعلـن را�شد بن عبداللـه بن را�شد احل�سني �أنه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة املدينــة احلديثــة
للأعمال وامل�شاريع �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ، 1305998
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 98976677 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية للتخلي�ص اجلمركي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي �أنه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة الر�ؤية للتخلي�ص
اجلمركي �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1256396وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1883 :ر.ب 114 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطيف اجلمركي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن �أحمد البلو�شي �أنه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة الطيف اجلمركي
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1288777وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
ا آلتـي :
�ص.ب  1883 :ر.ب 114 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طارق بن �سليمان بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجمة للحلول ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن طارق بن �سليمان بن �شمبيه البلو�شي �أنه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة النجمة للحلول
ال�صناعية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1323711وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/4/21م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  281 :ر.ب 111 :
هاتـف رقــم 90189639 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمود بن حممد بن عي�سى امل�صلحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجال للم�شاريع النفطية والهند�سية �ش.م.م
يعلـن حمود بن حممد بن عي�سى امل�صلحي �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة املجال للم�شاريع
النفطيـ ــة والهند�سي ــة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم ، 1012856
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
العذيبة  -برج العرين  -الطابق اخلام�س � -شقة رقم 501 :
�ص.ب  422 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 92949916 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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جابر بن نا�صر بن عبداللـه املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جابر و�سمري لل�شحن واال�سترياد والت�صدير  -ت�ضامنية
يعلـن جابر بن نا�صر بن عبداللـه املعيني �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة جابر و�سمري لل�شحن
واال�ستـيــراد والت�صديــر  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1567306وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة
فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  68 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99897858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جابر املعيني و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن جابر بن نا�صر بن عبداللـه املعيني �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة جابر املعيني و�شريكه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 3180913
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  68 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99897858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبيد املزروعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور للطاقة املتكاملة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه ب ــن حممــد بن عبيد املزروعــي �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة نـ ــور للطاق ــة
املتكاملة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1087280وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
العذيبة  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  143 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99334988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلداف للم�شاريع البحرية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه ب ــن حممــد بن عبيد املزروعــي أ�نــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة اجلداف للم�شاريع
البحرية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1092577وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
العذيبة  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  143 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99334988 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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را�شد بن �سامل بن �سيف الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املر�شدون والوفاق للحج والعمرة �ش.م.م
يعلـن را�شد بن �سامل بن �سيف الرا�شدي أ�نــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة املر�شدون والوفاق للحج
والعمرة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1219904وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  740 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 95092033 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
جابر بن حممد بن نا�صر النريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آرام الرائدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن جابر بن حممد بن نا�صر النريي أ�نــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة �آرام الرائدة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1284359وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99597926 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للفنادق �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ـ ــة املتحــدة للفن ــادق
�ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لـدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1099573وللم�صف ــي وح ــده
حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  11 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 99325468 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطور العاملية �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي أ�نـه يــقوم بت�صفـية �شركة املطور العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1012936وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  11 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 99325468 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوكاالت الفنية للتوزيع �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة الوكـ ــاالت الفني ــة
للتوزيع �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1596713وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  11 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 99325468 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي أ�نــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة الإبداع لال�ستثمار
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1067189وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  11 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 99325468 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم ال�صفدي �ش.م.م
يعلـن هيثم بن حممود بن عبدالنبي مكي أ�نــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة مطاعــم ال�صفــدي
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1014442وللم�صفـي وحده
حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  11 :ر.ب 118 :
هاتف رقم 99325468 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن جمال بن �سعيد العجيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحفاد العراقة لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن حممــد بن جمــال بن �سعي ــد العجيل ــي �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شركـ ــة �أحف ــاد العراق ــة
لال�ستثمار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1193056وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/14م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 95357000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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في�صل بن �أحمد بن ح�سن احلمداين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات �صحار الزاهية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن في�صل بن �أحمد بن ح�سن احلمداين �أنــه يــقوم بت�صفـي ــة �شرك ــة مل�سات �صحار الزاهية
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1157665وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 95488945 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خلفان بن علي بن خلفان املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوفاق للت�سويق والتجارة �ش.م.م
يعلـن خلف ــان بن علي بن خلف ــان املقبايل �أنــه ي ـق ــوم بت�صفـي ــة �شركـ ـ ــة الوف ــاق للت�سويـ ــق
والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1200222وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99353800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طارق بن نا�صر بن �سيف الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نه�ضة العيينة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن طارق بن نا�صر بن �سيف الرواحي أ�ن ــه يقــوم بت�صفـيـة �شرك ــة نه�ضة العيينة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ، 1139509وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/9/23م  ,وللم�صفـي وحــده حق متثيــل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتـف رقــم 98855422 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة م�سقط العاملية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمـي  -حما�سبــون قانونيــون � -أنـه يقـوم بت�صفـيـ ــة �شرك ــة دوح ــة م�سق ــط
العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  , 1190322وفقا التفــاق
ال�شركــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/4/1م  ،وللم�صف ــي وحـ ــده ح ـ ــق متثيـ ــل ال�شرك ــة فـ ــي الت�صفـيــة
�أمــام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي ف ــي كاف ـ ــة الأمور التـي تتعلــق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب  338 :ر.ب  118 :جممع احلارثي
هاتف رقم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب �سرية الهادي وعبدالرحمن النافع و�شركا�ؤهم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دبليو �أف بريد �أند ا�سو�سيت�س ليمتد لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعل ــن مكت ــب �سريــة الهــادي وعبــدالرحمن النافــع و�شركا�ؤهــم ب�صفـتـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
دبلي ــو �أف بيــرد أ�نـ ــد ا�سو�سيتــ�س ليمت ــد لال�ست�شــارات الهند�سيــة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى
�أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1158399عـ ـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان
القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حرير للخدمات الطبية �ش.م.م
يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة حرير للخدمات
الطبية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1066663عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد احلارثي للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة حممد احلارثي
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1077512عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة متويل للتنمية العقارية �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة متويـ ــل للتنميـ ــة
العقارية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1097798عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي

-145-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1292

�سعيد بن حممد بن علي العدوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اخلابورة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن علــي العدوي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أ�ســا�س اخلاب ــورة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1071812عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللــه بن خلفان بن مطر ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن خلفان و�سامل بن خلفان ال�صباحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عبداللــه بن خلفان بن مطر ال�صباحي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة عبداللـه بن خلفان
و�سامل بن خلفان ال�صباحي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري
بالرقـم  ، 5040922عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خلفان بن حمد بن �سعيد اله�شامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي اجلزيرة اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م
يعلــن خلفان بن حمد بن �سعيد اله�شامي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �شاطي اجلزيرة اخل�ضراء
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1782967عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إ�سحاق بن �سعد بن ال�شني العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي ال�سياحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن �إ�سحاق بــن �سعــد بــن ال�شــني العامري ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركــة �ضواحــي ال�سياحي
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1186003عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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هاين بن علي بن حميد الكليبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مياه النه�ضة �ش.م.م
يعلــن هاين بن علي بن حميد الكليبي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركــة مياه النه�ضة �ش.م.م ،
وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1030433عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
عو�ض بن عبداللـه بن حممد احلرملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار احلف�صية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن عو�ض بن عبداللـه بن حممد احلرملي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركــة �أزهار احلف�صية
للتجــارة  -ت�ضامنيــة  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 5081831عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
جمال بن حميد بن حمد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدار العاملية �ش.م.م
يعلــن جمال بن حميد بن حمد البلو�شي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركــة املدار العاملية �ش.م.م ،
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1036198عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
خمي�س بن حميد بن �سليمان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الدولية حللول الأمتتة والقيا�س امل�ضمونة �ش.م.م
يعلــن خمي�س بن حميد بن �سليمان البو�سعيدي ب�صفـت ــه امل�صف ــي لل�شركــة الدولية حللول
الأمتتة والقيا�س امل�ضمونة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ، 1005169عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة
( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممد بن مو�سى بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليل الذهبي احلديثة �ش.م.م
يعلــن حممد بن مو�سى بن �شمبيه البلو�شي ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركــة اجليل الذهبي احلديثة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1200117عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عمار بن مبارك الغ�سيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأيادي املتكاتفة للتجارة �ش.م.م
يعلــن عمار بن مبارك الغ�سيني ب�صفـت ــه امل�صفي ل�شركــة الأيادي املتكاتفة للتجارة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1251814عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن حممد بن عو�ض العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فن التذوق �ش.م.م
يعلــن علي بن حممد بن عو�ض العجمي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركــة فــن التــذوق �ش.م.م ،
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1203720عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن خلف الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املاك للإن�شاءات والآالت احلديثة �ش.م.م
يعلــن عبدالـل ــه بـن �سامل بــن خلــف الفار�ســي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة امل ــاك للإن�ش ــاءات
والآالت احلديثة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1251092
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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هيثم بن يو�سف الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر الأزرق احلديثة �ش.م.م
يعلــن هيثم بن يو�سف الها�شمي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركــة القمر الأزرق احلديثة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1087359عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي مطرح للقوارب �ش.م.م
يعلــن هيثم بن يو�سف الها�شمي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركــة مرا�سي مطرح للقوارب �ش.م.م ،
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1796879عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�إبراهيم بن يعقوب بن حممد اخل�صيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج ال�ساطع للتجارة والت�سويق �ش.م.م
يعلــن �إبراهيم بن يعقوب بن حممد اخل�صيبي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة اخلليج ال�ساطع
للتجارة والت�سويق �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1199232
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن خلفان بن حممد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحيط الأزرق ال�شاملة �ش.م.م
يعلــن �سامل بن خلفان بن حممد ال�سيابي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة املحيط الأزرق ال�شاملة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1093779عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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علي بن خلفان بن �سعيد الهادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط للنقل العام �ش.م.م
يعلــن علي بن خلفان بن �سعيد الهادي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �آ�سي ــا وال�ش ــرق الأو�سـ ــط
للنقــل الع ــام �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1161633عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سلطان بن عبداللـه بن علي ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج العربي الراقي املتحدة �ش.م.م
يعلــن �سلطان بن عبداللـه بن علي ال�شبلي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة اخلليج العربي الراقي
املتحدة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1178188عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن �سامل الزيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة ال�صرمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن حممــد بــن �سعيــد بــن �سالــم الزيــدي ب�صفـت ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �إ�شراق ــة ال�صرمــي
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3064530عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خليفة بن ح�سن بن �أحمد البلو�شي وعبداللـه بن دروي�ش بن مبارك البدواوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدواوي والبلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلــن خليفــة بن ح�ســن بن �أحمــد البلو�شــي وعبدالل ــه بن درويــ�ش بن مبارك البدواوي
ب�صفـت ــهما امل�صفــيني ل�شركـ ــة البدواوي والبلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة ل ــدى
�أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1204214عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان
القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــيان
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�سلطان بن حممد بن �سلطان ال�شعيلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سلطان بن حممد بن �سلطان ال�شعيلي وابنته للتجارة  -تو�صية
يعلن �سلطان بن حممد بن �سلطان ال�شعيلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �سلطان بــن حممد بن
�سلطـ ــان ال�شعيلــي وابنتــه للتجــارة  -تو�صيــة  ،وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقـ ــم  ، 1087161عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خليفة بن �سيف بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو حمد البادي املميزة �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سيف بن �سامل البادي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة م�شاريع �أبو حمد البادي املميزة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1012406عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن حممد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوارد الع�صرية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين ب�صفـته امل�صفي ل�شركة الوارد الع�صرية للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1186732عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن حممد بن علي الكلباين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن علي الكلباين ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أحمد بن حممد بن علي
الكلباين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ، 3149463عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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منري بن �سامي بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة منري بن �سامي بن علي البلو�شي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن منري بن �سامي بن علي البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة منيــر بــن �سامي بــن علــي
البلو�شي وولده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقـ ــم  ، 1114075عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مرمي بنت �سامل بن عبيد املزروعية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة العقر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن مرمي بنت �سامل بن عبيد املزروعية ب�صفـتــها امل�صفــية ل�شركـ ــة دان ــة العق ــر للتج ــارة
واملقــاوالت  -ت�ضامني ــة  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1021337عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
�أ�سامة بن �أحمد بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميط ال�سيب للتجارة  -تو�صية
يعلن �أ�سامـة بن �أحم ــد بن عبدالل ــه الفار�س ــي ب�صفـتــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ـ ــة حمي ــط ال�سيـ ــب
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1598619عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إبراهيم بن داود بن حبيب اللواتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مربط املغريات �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن داود بن حبيب اللواتي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركة مربط املغريات �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1146389عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
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عبداملح�سن بن رجب جنباخ الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساطع الرائدة �ش.م.م
يعلن عبداملح�س ــن بن رجــب جنباخ الزدجال ــي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شرك ـ ــة ال�ساطــع الرائ ــدة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1251165عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عي�سى بن خلف بن حمود التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�سماء الوطنية �ش.م.م
يعلن عي�ســى بن خل ــف بن حم ــود التوبــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ن ــور ال�سم ــاء الوطني ــة
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1032946عـ ــن انته ـ ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن مبارك بن �سامل الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابر التلول للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علــي بن مبــارك بن �سال ــم الها�شمــي ب�صفـتـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ـ ــة مناب ــر التلول للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1169353عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أكرم بن خليفة بن حمد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شيدة الوطنية املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أكرم بن خليفة بن حمد الهنائي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة �شيدة الوطنية املتحدة
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1148666عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للخدمات املتميزة �ش.م.م
يعلن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة ال�شرق الأو�سط
للخدمات املتميزة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم ، 1175598
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعمال الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة الأعمال الدولية
لال�ستثمار �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ، 1024482عـ ــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكي ــان القانون ــي لل�شركـ ـ ــة وفقــا لأحكـ ــام املـ ــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وكاالت ال�شروق �ش.م.م
يعلن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة وكاالت ال�شروق
�ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1136466عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن عبداللـه بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ورثة عبداللـه حممد �سامل الوهيبي �ش.م.م
يعلن حممد بن عبدالل ــه بن حمم ــد الوهيبــي ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ـ ــة ورثــة عبدالل ــه
حممد �سامل الوهيبي �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقم ، 1030965
عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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قي�س بن �أحمد بن حممد العو�ضي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور الأ�سرار امل�ضيئة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن قي�س بن �أحمد بن حممد العو�ضي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركة نور الأ�سرار امل�ضيئة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1300190عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
را�شد بن �سامل بن را�شد العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز للتجارة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سامل بن را�شــد العل ــوي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة ربوع جمز للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3222616عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صروح الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالل ــه بن حمم ــد بن عبداللـه الفار�ســي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ـ ــة �صــروح الباطن ــة
احلديثة للتجارة واملق ــاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجل ـ ــة لدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ـ ــم
 ، 1122739عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خلفان بن را�شد بن علي ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خلفان بن را�شد ال�شبلي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن خلفان بن را�شد بن علي ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة خلفان بن را�شد ال�شبلي
و�شريكه  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3078493عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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معاد بن مرهون بن خلفان املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رنيم جمي�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن معاد بن مرهون بن خلفان املعمري ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة رنيم جمي�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1118199عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مو�سى بن �سعيد بن حميد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالع حموت للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مو�سى بن �سعيد بن حميد ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة قالع حموت للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1006420عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
را�شد بن خلفان بن �سيف العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزبرجد املتميز للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن خلفان بن �سيف العي�سائي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�شركـ ــة الزبرجد املتميز للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1121443عـ ــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري و�أوالده  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن علي بن عبداللـه املعمري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة عبداللـه بن عل ــي بن
عبداللــه املعمــري و�أوالده  -تو�صيـ ــة  ،وامل�سجلـ ــة لدى �أمانـ ـ ــة ال�سجـ ـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم
 ، 3034194عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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