ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1350

ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

الأحــد  27ذو القع ـ ــدة 1441هـ

املـوافـ ـ ـ ـ ــق  19يولي ـ ـ ــو 2020م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة
وزارة التجــارة وال�صناعــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/84ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/15باعتب ـ ـ ــار موا�صف ـ ــات
قيا�سية دوليــة و�أجنبي ــة وخليجي ــة موا�صفـ ــات
قيا�سية عمانية ملزمة .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/85ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/15بتعديــل بع ــ�ض �أحكـ ــام
الق ــرار ال ــوزاري رقم  2001 /74بتحدي ــد ر�سـ ــوم
الرتاخيـ�ص ال�صناعيـة والتجاريــة .
وزارة الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/171ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/13برف ـ ــع حظـ ــر ا�ستيـ ــراد
احليوانات احلية عن جمهورية جنوب �أفريقيا .
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/172ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/13بتعديل بع ــ�ض �أحك ــام
القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إع ــالن مناط ــق
حجر زراعية .

رقم
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قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/174ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/13برفـ ــع حظـ ــر ا�ستيـ ــراد
الطيـ ـ ــور احليـ ـ ــة ع ـ ـ ــن والي ـ ـ ــة ت�شاتي�سغـ ـ ـ ــار
16
فــي جمهوريـ ــة الهنــد .
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/175ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/13بحظر ا�ستيـراد الطيـور
17
احليـة مـن جمهوريــة بلغاريـا .
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/176ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/14برف ـ ــع حظ ــر ا�ستي ــراد
18
�ســمك البلطــي عــن جمهوريــة املك�سيــك .
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/177ص ــادر ف ـ ــي  2020/7/16بحظــر ا�ستيـراد �ســمك
19
البلطــي من جمهوريــة كولومبيا .
جهــاز ال�ضرائـب
ق 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 ـ ــم � 2020/51ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/7/13ب�إ�صـ ـ ــدار الالئح ـ ـ ــة
20
التنفـيذيـة لقانـون ال�ضريبـة االنتقائيـة .
�شرطة عمان ال�سلطانية
ق 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 ـ ــم � 2020/194ص ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2020/7/19بتعديل بع�ض �أحكام
القرار رقم  2020/151ب�ش�أن �ضوابط التعامل
مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن
48
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد . )19
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميــــــــــة
وزارة القـــوى العاملـــة
51
�إع ــالن ب�ش ـ�أن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
		
52
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
106
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع .
107
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
�إع ــالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
130

رقم
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البنـك املركـزي العمانـي
�إعالن ب�ش�أن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2020/6/30م .
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هديل �صحار للتجارة �ش.م.م .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة الأ�سطورة لطب الأ�سنان �ش.م.م .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار ال�سبع دي.ات�ش.ا�س الدولية للنفط �ش.م.م .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم الدولية �ش.م.م .
إ�ع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �أحمد املن�صوري و�شركاه للتجارة �ش.م.م .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزيرة كمزار �ش.م.م .
إ�ع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن ح�سن املرزوقي للتجارة  -تو�صية .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو ت�سنيم املتكاملة  -تو�صية .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء ال�سماء املتكاملة  -تو�صية .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما يتي للتجارة �ش.م.م .
�إع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أي ايه ال لوج�ستك�س �ش.م.م .
إ�ع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غابكورب ل�سم�سرة الت�أمني م�سقط �ش.م.م .
إ�ع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع احللم �ش.م.م .
إ�ع ــالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يرثب العاملية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارب الدولية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزاهر لال�ستثمار العاملي �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سويت جروب ال�شرق الأو�سط لال�ست�شارات
الهند�سية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صفرة احلديثة للهند�سة
واملقاوالت �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة للرعاية ال�صحية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغربة الف�ضية �ش.م.م .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤى الإبداع للم�شاريع �ش.م.م .
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�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطئ بحر عدن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 147 .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع احلديث للحرفيات �ش.م.م .
148
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظالل للم�شاريع �ش.م.م .
148
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�سني�سلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 148 .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتجر العماين �ش.م.م .
148
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقبي وال�شبلي للتجارة واملقاوالت 149 .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برادات العديل �ش.م.م .
149
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع للخدمات الفنية املتعددة �ش.م.م 149 .
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منري و�ضياء للتجارة �ش.م.م .
149
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول للمعدات �ش.م.م .
150
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فومن الدولية �ش.م.م .
150
�إع ــالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلوى الدولية �ش.م.م .
150

قــــــــرارات وزاريــــــــة

(1350) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh
…QGRh QGô``b
2020/84 º```bQ
áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe á«é«∏Nh á«ÑæLCGh á«dhO á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe QÉÑàYÉH
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh äÉ°UÉ°üàNG ójóëàH 2017/11 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸG ≈dEG GOÉæà°SG
, »ª«¶æàdG É¡∏µ«g OÉªàYGh
, á«ÑæLCG hCG á«dhO á«°SÉ«b äÉØ°UGƒÃ πª©dÉH 2005/41 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
á«°SÉ«b äÉØ°UGƒªc á«dhO á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe OÉªàYÉH 2013/12 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
, áeõ∏e á«fÉªY
áØ°UGƒe IóMƒe á«é«∏N á«°SÉ«b áØ°UGƒe QÉÑàYÉH 2016/213 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ≈dEGh
, áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b
. áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh
Qô```≤`J
≈`````dhC’G IOÉ``ŸG
: áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe , áeÓ°ùdG ájòMCÉH á°UÉÿG á«JB’G á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG Èà©J
- á«°üî°ûdG ájÉª◊G äGó©Ã á``°UÉÿG ISO 20345 º`` bQ á`` `«dhódG á`` Ø°UGƒŸG - 1
. á`` eÓ°ùdG á`` jòMCG
AGOC’G äÉ`` ` `Ñ∏£àÃ á`` ` `°UÉÿG ASTM F 2413 º`` ` ` bQ á`` ` ` «µjôeC’G á`` ` ` Ø°UGƒŸG - 2
. á`eÓ°ùdG á`` jòMC’
á````«fÉãdG IOÉ``ŸG
, ácô◊G AóÑd á«°†ª◊G ¢UÉ°UôdG äÉjQÉ£ÑH á°UÉÿG á«JB’G á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG Èà©J
: áeõ∏e á«fÉªY á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe
á«°†ª◊G ¢UÉ°UôdG äÉjQÉ£ÑH á°UÉÿG IEC 60095-1 ºbQ á«dhódG áØ°UGƒŸG - 1
. QÉÑàNG ¥ôWh áeÉY äÉÑ∏£àe : 1 ºbQ Aõ÷G - ácô◊G AóÑd
á`` «°†ª◊G ¢UÉ`` `°UôdG äÉ`` `jQÉ£ÑH á`` `°UÉÿG GSO 34 ºbQ á«é«∏ÿG áØ°UGƒŸG - 2
. »∏NGódG ¥GÎM’G äGP äÉcôëŸG ácôM AóÑd äGQÉ«°ùdG »`a á∏ª©à°ùŸG
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(1350) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á````ãdÉãdG IOÉ``ŸG
á«°SÉ«b äÉØ°UGƒe , áfÉ°SôÿG í«∏°ùàd Ö∏°üdÉH á°UÉÿG á«JB’G á«°SÉ«≤dG äÉØ°UGƒŸG Èà©J
: áeõ∏e á«fÉªY
- á`` fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö``∏°üdÉH á``°UÉÿG ISO 6935-1 º`` `bQ á`` `«dhódG á`` ` Ø°UGƒŸG - 1
. AÉ``°ù∏ŸG ¿É``Ñ°†≤dG : ∫hC’G Aõ÷G
- á`` fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö`` ∏°üdÉH á`` `°UÉÿG ISO 6935-2 º`` `bQ á`` `«dhódG á`` `Ø°UGƒŸG - 2
. äGAƒàædG äGP ¿ÉÑ°†≤dG : ÊÉãdG Aõ÷G
- á`` fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö`` ∏°üdÉH á`` `°UÉÿG ISO 6935-3 º`` bQ á`` `«dhódG á`` `Ø°UGƒŸG - 3
. Ωƒë∏ŸG ∂Ñ°ûdG : ådÉãdG Aõ÷G
- á``fÉ°SôÿG í``«∏°ùàd Ö``∏°üdÉH á`` °UÉÿG BS 4449 º`` `bQ á`` `«fÉ£jÈdG á`` `Ø°UGƒŸG - 4
. ¢üFÉ°üÿG - áaƒØ∏ŸG ÒZ äÉéàæŸGh , ∞FÉØ∏dG , ¿ÉÑ°†≤dG , ΩÉë∏d πHÉ≤dG í«∏°ùàdG ójóM
á````©HGôdG IOÉ``ŸG
Gòg ΩÉµMCG ∞dÉîj øe πc ≈∏Y ÊÉªY ∫ÉjQ ∞dCG (1000) RhÉéàJ ’ ájQGOEG áeGôZ ¢VôØJ
. áØdÉîŸG QGôµJ ∫ÉM »`a áeGô¨dG ∞YÉ°†Jh , QGô≤dG
á``°ùeÉÿG IOÉ``ŸG
∞dÉîj Ée πc ≈¨∏j Éªc , Éª¡«dEG QÉ°ûŸG 2016/213 h 2013/12 ÉªbQ ¿ÉjQGRƒdG ¿GQGô≤dG ≈¨∏j
. ¬eÉµMCG ™e ¢VQÉ©àj hCG , QGô≤dG Gòg
á```°SOÉ°ùdG IOÉ``ŸG
. √ô°ûf ïjQÉàd ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe ¬H πª©jh , á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj
`g1441 Ió©≤dG …P øe 23 : »`a Qó`°U
Ω2020 ƒ````````````«dƒj øe 15 : ≥````aGƒ`ŸG
…ó«æ°ùdG »∏Y øH Oƒ©°ùe øH »∏Y /QƒàcódG
á`` YÉæ°üdGh IQÉ`` `éàdG ô`` `jRh
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

قــرار وزاري
رقـــم 2020/85
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم 2001 /74
بتحديـــد ر�ســــوم الرتاخيــــ�ص ال�صناعيـــــة والتجاريــــة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2017 /11بتحديد اخت�صا�صات وزارة التجارة وال�صناعة
واعتماد هيكلها التنظيمي ،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2001 /74بتحديد ر�سوم الرتاخي�ص ال�صناعية والتجارية ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إلى الفقرة " ب � -أمانة ال�سجل التجاري " من " ثالثا  :املديرية العامة للتجارة "
من قائمة الر�سوم املرفقة بالقرار الوزاري رقم  2001 /74امل�شار �إلي ــه  ،بن ــد جديـ ــد برق ــم
( 5مكررا) وذلك على النحو الآتي :
البيـــان

املبلــــغ ر.ع

املـــدة

 - 5مكررا  -ت�سجيل امل�ؤ�س�سات
وال�شركات اخلا�ضعة لقانون
ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي

()3000
ثالثة �آالف

()3
ثالث �سنوات

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  23 :من ذي القعدة 1441هـ
املـوافــــق  15 :من يوليــــــــــــو 2020م
الدكتور /علي بن م�سعود بن علي ال�سنيدي
وزيـ ــر التجـ ــارة وال�صناع ــة
-9-
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وزارة الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري
رقــم 2020/171
برفع حظر ا�سترياد احليوانات احلية عن جمهورية جنوب �أفريقيا
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2008/12بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية جنوب �أفريقيا ،
و�إلى تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�سترياد احليوانات احلية الوارد فـي القرار الوزاري رقم  2008/12امل�شار �إليه ،
عــن جمهوريــة جنوب �أفريقيا بالن�سبة للأبقار  ،وذلك وفقا ل�شروط اال�سترياد املن�صو�ص
عليها فـي امللحق املرفق .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفـيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1441/11 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /13 :م

د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
-10-
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ملحــــق
ب�ش�أن �شروط ا�سترياد الأبقار من جمهورية جنوب �أفريقيا
مع عدم ا إلخــالل ب�شــروط اال�ستيــراد املن�صــو�ص عليه ــا فـ ــي قان ــون احلجــر البيطــري ،
والئحته التنفـيذية امل�شار �إليهما  ،ي�شرتط ال�سترياد الأبقار احليــة مــن جمهوريــة جنــوب
�أفريقيا الآتي :
�أوال  :يجب �أن ت�صحب الأبقار بامل�ستندات وال�شهادات الآتية :
أ�  -ترخيــ�ص بيطــري باال�سترياد � ،صادر من دائرة احلجر البيطري فـي وزارة
الزراعة والرثوة ال�سمكية .
ب � -شهادة �صحية بيطرية معتمدة � ،سارية املفعول  ،وم�ستوفـية كافة اال�شرتاطات ،
والبيانات ال�صحية املطلوبة بالإر�سالية امل�ستوردة  ،ومتوافقة مع املبادئ التي
تقرها املنظمات الدولية املرجعية ذات العالقة  ،و�أن تت�ضمن الإجراءات التي
متت على الإر�سالية امل�ستوردة  ،و�أي متطلبات �أخرى تطلبها اجلهة البيطرية
املخت�صة .
ج � -شهادة من� أش� معتمدة .
ثانيا  :يجب �أن ت�ستوفـي الإر�سالية امل�ستوردة اال�شرتاطات ال�صحية الآتية :
� - 1أن يتم حجر الأبقار قبل ت�صديرها ملدة ( )30ثالثني يوما حتت �إ�شراف
ال�سلطات البيطرية فـي بلد الت�صدير فـي حمجر بيطري  ،ومعتمد من قبل
اجلهة البيطرية املخت�صة فـي ال�سلطنة .
� - 2أال يك ــون ق ــد �سجل ــت ف ــي املحجـ ــر البيطــري �أي حالة �إ�صابة مبر�ض وبائي
�أو معد خالل فرتة احلجر .
� - 3أال تك ــون الأبقـ ــار م ــن �ضم ــن القطع ــان التي مت ا�ستبعادها �ضمن برنامج
ا�ستئ�صال �أحد الأمرا�ض املعدية � ،أو الوبائية � ،أو �أي �سبب �صحي �آخر .
� - 4أن يك ــون قــد مت احتجاز الأبقار منذ والدتها �أو خالل ( )6الأ�شهر ال�ستة
ال�سابقة لل�شحن فـي من�ش�أة  ،ومل ت�سجل بهذه املن�ش�أة �أي حالة �إ�صابة مبر�ض
ال�سع ــار (داء الكل ــب) خ ــالل ( )12االثنــي ع�ش ــر �شه ــرا ال�سابق ــة لل�شحــن ،
و�أن تكون املن�ش�أة معتمدة من قبل اجلهات املخت�صة فـي بلد الت�صدير .
-11-
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� - 5أن تكون جميع الأبقار بالإر�سالية مرقمة بو�سيلة منا�سبة .
� - 6أن يتم نقل الأبقار من موانئ جمهورية جنوب �أفريقيا �إلى موانئ ال�سلطنة
مبا�شرة .
 - 7بالن�سبة ملر�ض حمى الوادي املت�صدع وفقا للد�ستور ال�صحي للمنظمة العاملية
ل�صحة احليوان  ،يجب اتباع الآتي :
�أ � -أن يتم حت�صني الأبقار �ضد مر�ض حمى الوادي املت�صدع قبل تاريخ
ال�شحن بـ ـ (� )14أربعة ع�شر يوما على الأقل .
ب � -أال تكون الأبقار واردة � ،أو مت نقلها من املحجر �إلى مكان ال�شحن عرب
منطقة ت�شهد موجة وبائية باملر�ض .
� - 8أن يتـ ــم فحـ ــ�ص الأبق ــار م ــن م ــر�ض الربو�سيال  ،وذلك با�ستخدام اختبار
( )Rose Bengal Testبعينات متثل ن�سبة ( )%100مائة باملائة من �أعداد كل
�إر�سالية � ،شريطة �أن تكون النتيجة �سلبية .
� - 9أن ت ــكون الأبق ــار ق ــد تــم حت�صينها �ضد مر�ض احلمى القالعية للعرتات
. SAT1 , SAT2 & SAT3
� - 10أن يتم فح�ص الأبقار امل�صدرة �سريولوجيا ملر�ض احلمى القالعية بعينات
ع�شوائية متثل ن�سبة ( )%10ع�شرة باملائة من �أعداد كل �شحنة عند يوم ()28
الثامن والع�شرين على الأقل من بداية فرتة احلجر  ،و�أن تكون النتيجة
�سالبة .
� - 11أن تكون الأبقار قد خ�ضعت للفح�ص قبل ال�شحن مبا�شرة  ،وثبت خلو الأبقار
من �أي �أعرا�ض مر�ضية � ،أو الطفـيليات اخلارجية .
 - 12بالن�سبة ملر�ض الل�سان الأزرق  ،وفق ــا للد�ست ــور ال�صحــي للمنظمة العاملية
ل�صحة احليوان  ،يجب اتباع �أحد الإجراءين الآتيني :
�أ � -أن يتم حت�صني الأبقار �ضد جميع ال�سالالت امل�صلية التي تبني وجودها
فـي قطعان املن�ش�أ  ،ا�ستنادا �إلى نتائج الر�صد  ،وتطبيقا للمواد 14 /3/8
حتى  17 /3/8من الد�ستور ال�صحي قبل تاريخ ال�شحن بـ ـ (� )60ستني
يوما على الأقل .
-12-
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ب � -أو تقدمي ما يثبت �أنها حتم ــل خــالل ( )60ال�ستني يوما ال�سابقة
لل�شحــن علــى الأقــل �أج�سام ــا مناعي ــة جلمي ــع ال�س ــالالت امل�صلي ــة
لفـريو�س الل�سان الأزرق  ،املثبت وجوده فـي القطعان املحلية  ،بوا�سطة
نظام للر�صد  ،وفقا لأحكام املواد  14 /3/8حتى  17/3 /8من الد�ستور
الطبي .
 - 13بالن�سبة ملر�ض االلتهاب اجللد العقدي :
�أ � -أن تكون الأبقار بقيت منذ والدتهــا � ،أو خ ــالل ( )60ال�ستــني يوما
ال�سابقة لل�شحن  ،فـي وحدة وبائية دون �أن تظهر عليها �أي �إ�صابة
مبر�ض التهاب اجللد العقدي خالل تلك الفرتة .
ب � -أن يتم حت�صينها �ضد التهاب اجللد العقدي وفقا لتعليمات ال�شركة
امل�صنعة بني (� )60ستني يوما  ،و( )12اثني ع�شر �شهرا قبل ال�شحن .
ج � -أن يتم �إثبات وجود �أج�سام م�ضادة بعد ( )30ثالثني يوما على الأقل
من التح�صني .
د � -أن يتـ ــم �إخ�ضاعه ــا خـ ــالل فتـ ــرة احلج ــر الختب ــار لتحدي ــد امل�سبــب
املر�ضي  ،وكانت النتائج �سلبية .
 - 14بالن�سبة ملر�ض ال�سل البقري :
�أ � -أن تكون الأبقار واردة من منطقة � ،أو قطيع خال من الإ�صابة مبر�ض
ال�سل البقري حيث مل ي�سجل بها �أي حالة للمر�ض خالل ( )12االثني
ع�شر �شهرا ال�سابقة لل�شحن .
ب � -أو �أن تكون الأبقار قد خ�ضعت خالل فرتة احلجر لفحو�صات مر�ض
ال�سل البقري  ،وكانت النتائج �سلبية .
� - 15أن تكون الأبقار قد خ�ضعت خالل الـ ـ ( )15خم�سة ع�شر يوما ال�سابقة لل�شحن
للفح�ص خمربيا ملر�ض القلب املائي  ،وكانت النتائج �سلبية .
-13-
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� - 16أن تكون الأبقار واردة من منطقة � ،أو قطيع خال من الإ�صابة مبر�ض نظري
ال�سل .
� - 17أن تكون الأبقار قد ولدت بعد تاريخ فر�ض احلظر على �إ�ضافة طحني اللحم
والعظم وروا�سب الربوتينات الناجتة من املجرتات  ،وتنفـيذ قرار احلظر
فعليا .
� - 18أن يتم فح�ص الأبقار من قبل الطبيب امل�شرف احلكومي املخت�ص فـي بلد
الت�صدير خالل ( )48الثماين والأربعني �ساعة ال�سابقة ل�شحنها  ،والت�أكد
م ــن خلوه ـ ــا م ــن �أي �أعـ ـ ــرا�ض �سريري ـ ــة للأمـ ــرا�ض املعديـ ــة  ،والوبائيـ ــة ،
�أو الطفـيليات اخلارجية .
� - 19أن يكون قد متت معاجلة الأبقار  ،خالل فرتة احلجر  ،باملبيدات املعتمدة
دوليا �ضد الطفـيليات اخلارجية قبل ال�شحن .
� - 20أن تكون و�سيلة النقل (ال�سفن التجارية) املعدة لنقل املوا�شي م�صممة وفقا
للف�صيلة املنقولة  ،وحجم الأبقار  ،ووزنها  ،ومت تنظيفها وتطهريها قبل
حتميلها مبا�شرة  ،مع عدم ات�صالها ب�أي حيوانات �أخرى مغايرة حلالتها ،
و�ضماناتها ال�صحية .
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قـرار وزاري
رقــم 2020/172
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر الزراعي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/47
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ، 2006/32
و�إلى القرار الوزاري رقم  2009/31ب�إعالن مناطق حجر زراعية ،
و�إلى تو�صية املديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال �سبب احلجر الزراعي عن والية القابل ،
وبتحديد والية احلمراء منطقة حجر زراعي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة الأولى من القرار الوزاري رقم  2009/31امل�شار �إليه الن�ص الآتي :
تعلن كل من الواليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر  ،و�صدور قرار
بهذا ال�ش�أن :
الواليــة
املحافظــة
خ�صب  ،دبا  ،بخا  ،مدحاء
حمافظة م�سندم
الربميي  ،حم�ضة
حمافظة الربميي
�أدم  ،احلمراء
حمافظة الداخلية
حمافظة �شمال الباطنة �صحار � ،شنا�ص  ،لوى � ،صحم  ،اخلابورة  ،ال�سويق
الر�ستاق  ،بركاء
حمافظة جنوب الباطنة
جعالن بني بو ح�سن
حمافظة جنوب ال�شرقية
حمافظة �شمال ال�شرقية
نيابة �سمد ال�ش�أن
عربي  ،ينقل � ،ضنك
حمافظة الظاهرة
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1441/11 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /13 :م
د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
-15-
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قـرار وزاري
رقــم 2020/174
برفــع حظــر ا�ستيـراد الطيـور احليـة
عــن واليـة ت�شاتي�سغـــار فــي جمهوريــة الهنــد
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2020/61بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ،
و�إلــى تو�صيـ ــة اجله ــة البيطري ـ ــة املخت�صـ ــة بــزوال �سب ــب حظــر ا�ستـيــراد الطي ــور احليـ ــة
من والية ت�شاتي�سغـار فـي جمهورية الهند ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�ستـرياد الطيور احلية ومنتجاتهـا  ،وم�شتقاتـها  ،وخملفاتها عن واليـة ت�شاتي�سغار
فــي جمهوريــة الهنــد  ،الوارد فـي القرار الوزاري رقم  2020/61امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1441/11 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /13 :م

د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة

-16-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

قـرار وزاري
رقــم 2020/175
بحظــر ا�ستيـراد الطيـور احليـة مـن جمهوريــة بلغاريـا
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى تو�صيــة اجلهـة البيطري ــة املخت�صـة ب�ش�أن حظـر ا�ستـيــراد الطي ــور احليــة ومنتجاتهـا
وم�شتقاتـها وخملفاتها من جمهورية بلغاريا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ا�ستـرياد الطيــور احليــة  ،ومنتجاته ــا  ،وم�شتقات ـهــا  ،وخملفاتهــا م ــن جمهوريــة
بلغاريا  ،وذلك حلني زوال �سبب احلظر  ،و�صدور قرار بهذا ال�ش�أن  ،وت�ستثنى من ذلك
املنتجات املعاملة حراريا وفقا للقانون ال�صحي حليوانات الياب�سة ال�صادر من املنظمة
العاملية ل�صحة احليوان .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1441/11 /21 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /13 :م

د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
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قـرار وزاري
رقــم 2020/176
برفــع حظــر ا�ستيـراد �ســمك البلطــي عــن جمهوريــة املك�سيــك
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى القرار الوزاري رقم  2018/251بحظر ا�سترياد �سمك البلطي من جمهورية املك�سيك ،
و�إلــى تو�صيـ ــة اجله ــة البيطري ـ ــة املخت�صـ ــة بــزوال �سب ــب حظــر ا�ستـيــراد �ســمك البلطــي
ومنتجاتــه من جمهوريــة املك�سيــك ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يرفع حظر ا�ستـرياد �سمك البلطي ( )Tilapia Speciesومنتجاته عن جمهوريــة املك�سيك ،
الوارد فـي القرار الوزاري رقم  2018/251امل�شار �إليه .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1441/11 /22 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /14 :م

د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
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قـرار وزاري
رقــم 2020/177
بحظــر ا�ستيـراد �ســمك البلطــي من جمهوريــة كولومبيا
ا�ستنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلــى تو�صيـ ــة اجله ــة البيطري ـ ــة املخت�صـ ــة ب�ش�أن حظر ا�سترياد �ســمك البلطــي ومنتجاتــه
من جمهوريــة كولومبيا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظر ا�ستـرياد �سمك البلطي ( )Tilapia Speciesومنتجاته من جمهوريــة كولومبيا ،
وذلك حلني زوال �سبب احلظر  ،و�صدور قرار بهذا ال�ش�أن .
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1441/11 /24 :هـ
املـوافــــق 2020/ 7 /16 :م

د � .سعـود بن حمود بن �أحمد احلب�سي
وزيــر الزراعــة والثـروة ال�سمكيـة
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جهــاز ال�ضرائـب
قــرار
رقــــم 2020/51
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية
ا�ستنادا �إلى قانون ال�ضريبة االنتقائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2019/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .

�صــدر فـي 1441/ 11 /21 :هـ
املـوافـــــق 2020 / 7 /13 :م
�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
رئي ـ ـ ــ�س جه ـ ـ ـ ــاز ال�ضرائـ ـ ـ ــب
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الالئحة التنفـيذية لقانون ال�ضريبة االنتقائية
الف�صـــل الأول
تعاريـــف و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون ال�ضريبة االنتقائية امل�شار �إليه  ،كما يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى
املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
القانـون :
قانون ال�ضريبة االنتقائية .
اجلهـــاز :
جهاز ال�ضرائب .
الرئيــ�س :
رئي�س اجلهاز .
رقم التعريف ال�ضريبي :
الرقم ال�صادر من اجلهاز للم�سجل .
ال�سعر املعياري :
�سعر ال�سلعة االنتقائية املحدد �ضمن قائمة الأ�سعار املعيارية ال�صادرة عن اجلهاز .
املــادة ( ) 2
يتولى اجلهاز و�ضع عالمة مميزة على ال�سلع االنتقائية وفق القواعد التي يحددها
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة  ،ويجب على امللتزم بال�ضريبة اتخاذ جميع الإجراءات التي
متكن اجلهاز من ذلك .
املــادة ( ) 3
يكون موافاة اجلهاز بالبيان الذي ي�شتمل على الرتاخي�ص التي �أ�صدرتها وحدات اجلهاز
الإداري للدولة � ،أو قامت بتجديدها � ،أو انتهت مدتها � ،أو مت �إلغا�ؤها �أو وقفها فـي املواعيد
الآتية :
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 - 1خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما التالية النتهاء �شهري يونيو ودي�سمرب من كل
�سنة �ضريبية بالن�سبة للرتاخي�ص ال�صادرة �أو التي مت جتديدها .
 - 2خالل ( )30الثالثني يوما التالية لتاريخ انتهاء الرتخي�ص �أو �إلغائه �أو وقفه ،
على �أن يت�ضمن البيان فـي هذه احلالة �سبب وتاريخ الإلغاء �أو الوقف  ،وحتديد
مدته �إذا كان م�ؤقتا .
املــادة ( ) 4
يكون �إعالن امللتزم بال�ضريبة بالإخطارات والقرارات التي ي�صدرها اجلهاز على النحو
الآتي ب�إحدى الطرق الآتية :
 - 1الت�سليم باليد �أو الإر�سال بالربيد امل�سجل �إلى عنوان امللتزم بال�ضريبة املدون لدى
اجلهاز .
 - 2الإر�سال عرب الربيد الإلكرتوين للملتزم بال�ضريبة املدون لدى اجلهاز .
 - 3الإر�سال عن طريق ر�سالة ن�صية �إلى رقم هاتف امللتزم بال�ضريبة املدون لدى اجلهاز .
 - 4الإر�سال عرب احل�ساب الإلكرتوين الذي ين�شئه اجلهاز للملتزم بال�ضريبة .
املــادة ( ) 5
يلتزم بال�سرية التامة كل �شخ�ص يكون له بحكم وظيفته �أو اخت�صا�صه �أو عمله �ش�أن فـي
تقدير �أو حت�صيل ال�ضريبة � ،أو فـي القيام ب�أعمال الرقابة والتفتي�ش �أو الفح�ص ال�ضريبــي ،
�أو ف ـ ــي الف ــ�صل ف ـ ــي التظ ــلمات الت ــي يقدمهـ ــا امل�سجـ ــل ف ـ ــي الأحـ ــوال املقـ ــررة قانونـ ــا ،
وال يجـ ــوز له �أو لأي م ــن موظف ــي اجلهاز �إعطاء �أي بيانات �أو �إطالع الغري على �أي ورقة
�أو بيان �أو ملف �أو غريه �إال فـي الأحوال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )42من القانون  ،وب�إذن
كتابي من الرئي�س .
الف�صــل الثانــي
ال�شخــ�ص امل�ســ�ؤول
املــادة ( ) 6
يجب على امل�سجل �أن يخطر اجلهاز فور ت�سجيله بتعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول على النموذج
املعد لذلك .
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املــادة ( ) 7
يجب على ال�شخ�ص امل�س�ؤول فـي حالة رغبته فـي البقاء خارج ال�سلطنة مدة تزيد على
( )90ت�سعني يوما خالل ال�سنة ال�ضريبية �إخطار اجلهاز بذلك كتابة قبل ( )15خم�سة
ع�شر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته ال�سلطنة  ،ويجب �أن ي�شتمل الإخطار على �سبب
البقاء خارج ال�سلطنة  ،ومدته  ،على �أن يرفق به طلب املوافقة على تعيني �شخ�ص م�س�ؤول
�آخر يحل حمله طوال مدة غيابه .
ويبت اجلهاز فـي طلب املوافقة على تعيني ال�شخ�ص امل�س�ؤول الآخر خالل مدة ال تتجاوز
(� )7سبعة �أيام من تاريخ الإخطار  ،و�إال اعترب الطلب مقبوال .
الف�صــل الثالــث
نطــاق �سريــان ال�ضريبــة
املــادة ( ) 8
يجب على امل�ستورد ل�سلع انتقائية الإف�صاح للإدارة العامة للجمارك عن ال�سلع االنتقائية
امل�ستوردة  ،وقيمة ال�ضريبة امل�ستحقة عليها  ،وفقا للإجراءات املعمول بها لديها .
املــادة ( ) 9
فـي حالة خ�ضوع �سلعة انتقائية لل�ضريبة �أو زيادة فئة ال�ضريبة املحددة لها  ،يلتزم كل
من يزاول ن�شاطا يتعلق بهذه ال�سلعة كاال�سترياد �أو الإنتاج �أو االجتار �أو التوزيع ب�إخطار
اجلهاز بالر�صيد املوجود لديه منها قبل خ�ضوعها لل�ضريبة �أو الزيادة فـي فئتها على
النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،وذلك خالل ( )15خم�س ــة ع ــ�شر يوم ــا م ــن تاري ــخ اخل�ض ــوع
�أو الزيادة  ،على �أن ي�شتمل الإخطار على البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1البيانات العامة ل�صاحب الن�شاط .
 - 2بيان ب�أنواع وكميات ال�سلع االنتقائية التي خ�ضعت لل�ضريبة �أو زادت فئة ال�ضريبة
املحددة لها .
� - 3سعر البيع بالتجزئة لكل �سلعة انتقائية .
 - 4ال�ضريبة امل�ستحقة عن كل �سلعة انتقائية .
� - 5أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
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الف�صـــل الرابـــع
الت�سجيــــل
املــادة ( ) 10
يقدم طلب الت�سجيل �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�شتمل الطلب على
البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1البيانات العامة لطالب الت�سجيل  ،ونوع الن�شاط الذي يزاوله .
 - 2عنوان املقر املقرتح ملزاولة الن�شاط .
 - 3ن�سخة من ال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل .
 - 4رقم الت�سجيل ال�ضريبي فـي �ضريبة الدخل .
 - 5الرقم اجلمركي � ،إن وجد .
 - 6امل�ستندات اجلمركية التي تثبت �أن الن�شاط الذي يزاوله طالب الت�سجيل يدخل
�ضمن الأو�ضاع املعلقة لل�ضرائــب " الر�سـ ــوم " اجلمركيـ ــة وفق ــا لقان ــون اجلمارك
املوحد � ،إن وجدت .
 - 7نوع ال�سلع االنتقائية التي يتم �إنتاجها � ،أو ا�ستريادها � ،أو طرحها لال�ستهالك .
 - 8ن�سخـ ــة م ــن الرتاخي ــ�ص ال�ص ــادرة من وح ــدات اجلهاز الإداري للدولة املتعلقة
مبزاولة الن�شاط .
� - 9أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 11
يقـ ــوم اجلهـ ــاز ب�إخ ــطار امل�سجل ب�شهادة الت�سجيل ب�إحدى طرق الإعالن املن�صو�ص عليها
فـي املادة ( )4من هذه الالئحة  ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة البيانات الآتية :
 - 1ا�سم امل�سجل .
 - 2رقم التعريف ال�ضريبي .
 - 3ال�شكل القانوين للم�سجل  ،ورقم ال�سجل التجاري .
 - 4نوع ال�سلع االنتقائية .
� - 5أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
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املــادة ( ) 12
يعد م�سجال بحكم القانون كل �شخ�ص يكون ملتزما بالت�سجيل  ،وامتنع عن ذلك  ،مع عدم
الإخالل مب�ساءلته جنائيا تطبيقا حلكم البند ( )2من املادة ( )55من القانون .
املــادة ( ) 13
يلتزم امل�سجل ب�إخطار اجلهاز ب�أي تغيريات حتدث على البيانات ال�سابق تقدميها بطلب
الت�سجيل خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث تلك التغيريات  ،وذلك على النموذج املعد
لذلك  ،مرفقا به امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات اجلديدة .
و�إذا تطلب الأمر يتم �إ�صدار �شهادة ت�سجيل جديدة برقم التعريف ال�ضريبي ذاته مت�ضمنة
البيانات اجلديدة  ،على �أن يلتزم امل�سجل بت�سليم �شهادة الت�سجيل ال�سابق �إ�صدارها له .
املــادة ( ) 14
يلتزم امل�سجل ب�إخطار اجلهاز �إذا توقف  -كلي ــا �أو جزئيـ ــا  -عن مزاولة الن�شاط املتعلق
بال�سلعة االنتقائية خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التوقف  ،على �أن يت�ضمن
الإخطار البيانات واملعلومات الآتية :
 - 1رقم التعريف ال�ضريبي .
� - 2سبب التوقف عن مزاولة الن�شاط املتعلق بال�سلعة االنتقائية .
� - 3أي بيانات �أو معلومات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 15
يلغى الت�سجيل �إذا توقف امل�سجل كليا عن مزاولة الن�شاط حمل الت�سجيل لأي �سبب من
الأ�سباب � ،شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته املن�صو�ص عليها فـي القانون ،
وهذه الالئحة .
ويجب على اجلهاز �أن يخطر امل�سجل ب�إلغاء ت�سجيله ب�إحدى طرق الإعالن املن�صو�ص
عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة  ،على �أن يت�ضمن الإخطار تاريخ �إلغاء الت�سجيل .
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املــادة ( ) 16
يجب على امل�سجل الذي �ألغي ت�سجيله االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امل�شار
�إليها فـي املادة ( )33من القانون ملدة ( )5خم�س �سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء  ،ويلتزم
بتمكني موظفـي اجلهاز املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي من االطالع عليها ،
ون�سخ �صور منها متى طلبوا ذلك .
املــادة ( ) 17
ال ت�سري �أحكام الت�سجيل املن�صو�ص عليها فـي هذا الف�صل على امل�ستورد ل�سلع انتقائية
ب�صفة غري منتظمة  ،ويعترب م�ستوردا ب�صفة غري منتظمة �إذا كان يقوم باال�سترياد مرة
واحدة كل (� )2سنتني .
الف�صــل اخلامــ�س
امل�ستـــودع ال�ضريبـــي
املــادة ( ) 18
ال يجـ ــوز �إقامـ ــة امل�ستـ ــودع ال�ضريبـ ــي �إال بعـ ــد احل�صـ ــول عل ــى الرتخي�ص الالزم لذلك
من اجلهاز وفقا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 19
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب احل�صول على ترخي�ص لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي ما ي�أتي :
� - 1أن يكون م�سجال لدى اجلهاز وفقا لأحكام القانون .
� - 2أن تكون لديه املالءة املالية الالزمة لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي .
� - 3أال يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا فـي جرمية من�صو�ص عليها فـي القانون .
� - 4أي �شروط �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 20
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي على النموذج املعد لذلك ،
على �أن يت�ضمن البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1البيانات العامة لطالب الرتخي�ص .
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 - 2الغر�ض من �إقامة امل�ستودع ال�ضريبي .
 - 3نوع ال�سلع االنتقائية حمل الرتخي�ص .
 - 4املقر املقرتح للم�ستودع ال�ضريبي .
� - 5صورة من �شهادة الت�سجيل .
 - 6ما يدل على املالءة املالية .
 - 7ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة .
� - 8أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 21
ي�شرتط فـي املقر املقرتح لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي �أن يكون م�ستوفـيا جميع ال�شروط
واملوا�صفات الفنية التي يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 22
يجب على طالب الرتخي�ص  ،قبل البت فـي طلب الرتخي�ص � ،أن يقدم خطاب �ضمان
م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح اجلهاز بالقيمة واملدة التي يحددها  ،فـي ميعاد ال يتجاوز
( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بذلك  ،و�إال عد طلب الرتخي�ص ك�أن مل يكن .
ويجوزللجهاز اخل�صم من قيمة ال�ضمان امل�صرفـي للوفاء ب�أي من التزامات املرخ�ص له  ،وفـي
حالة اخل�صم يجب على املرخ�ص له ا�ستكمال قيمة ال�ضمان خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ �إخطاره بذلك  ،كما يجوز للجهاز م�صادرته فـي حالة �إخالل املرخ�ص له ب�شروط
الرتخي�ص � ،أو ب�أي من التزاماته .
وفـي جميع الأحوال ال يجوز جتديد الرتخي�ص �إال �إذا كان ال�ضمان امل�صرفـي م�ستوفـيا
ال�شروط  ،وبالقيمة ذاتها املحددة عند �إ�صدار الرتخي�ص .
املــادة ( ) 23
يبت فـي طلب الرتخي�ص لإقامة امل�ستودع ال�ضريبي خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما
من تاريخ ا�ستيفاء جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة  ,ويعترب
انق�ضاء هذه املدة دون رد رف�ضا للطلب .
ويجوز لطالب الرتخي�ص �أن يتظلم من القرار ال�صادر برف�ض الرتخي�ص �إلى الرئي�س
خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ علمه بالقرار  ،ويعترب عدم الرد على
التظلم خالل مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم رف�ضا له .
-27-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

املــادة ( ) 24
تكون مدة الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي (� )1سنـ ــة واح ــدة قابلـ ــة للتجديـ ــد مل ــدة
�أو مدد �أخرى مماثلة ب�شرط وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته .
ويقدم طلب جتديد الرتخي�ص �إلى اجلهاز قبل ( )30ثالثني يوما على الأقل من التاريخ
املحدد النق�ضاء مدة الرتخي�ص على النموذج املعد لذلك  ،على �أن ي�ستوفـي الطلب جميع
ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
املــادة ( ) 25
ال يجوز الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي للأماكن التي يتم فـيــها حتوي ــل املرك ــزات
�أو امل�ساحيق �أو اجلل �أو �أي م�ستخل�صات �إلى �سلع انتقائية بغر�ض اال�ستهالك املبا�شر فـي
هذه الأماكن .
املــادة ( ) 26
ال يج ــوز للمرخ ـ ــ�ص له جت ــاوز ح ــدود �أو نط ــاق الرتخي ــ�ص ب�إقام ــة امل�ست ــودع ال�ضريب ــي .
املــادة ( ) 27
ال يجوز للمرخ�ص له �أن يتنازل عن الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر �أو عن احلقوق وااللتزامات النا�شئة عنه � ،أو �إجراء �أي ت�صرف يتعلق بال�شكل
القانوين الذي يتخذه  ،ويرتتب عليه تغيري فـي امللكية �أو ح�ص�ص ال�شركاء  ،دون احل�صول
على موافقة اجلهاز .
املــادة ( ) 28
يجب على املرخ�ص له �أن يفح�ص ال�سلع االنتقائية عند تلقيها وقبل �إيداعها �أو تخزينها
فـي امل�ستودع ال�ضريبي  ،ويجب عليه اتباع الأ�صول والطرق الفنية املعتادة عند تخزين
هذه ال�سلع مبا ي�ضمن �سالمتها واملحافظة عليها من خطر الفقد �أو التلف �أو الهالك ،
على �أن يبذل فـي ذلك عناية الرجل احلري�ص .
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املــادة ( ) 29
يلتزم املرخ�ص له �أن يقدم �إلى اجلهاز تقريرا عن كل حركة دخول لل�سلعة االنتقائية �إلى
امل�ستودع ال�ضريبي � ،أو اخلروج منها خالل ( )2يومني من تاريخ عملية الدخول � ،أو اخلروج ،
وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات التي يحددها اجلهاز .
كما يلتزم ب�إم�ساك ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امل�شار �إليها فـي املادة ( )33من القانون ،
وطبقا للأحكام الواردة فـيها .
املــادة ( ) 30
يلتزم املرخ�ص له ب�إخطار اجلهاز ب�أي تغيريات حتدث على البيانات الواردة فـي الرتخي�ص
خالل ( )30ثالثني يوما من حدوث تلك التغيريات  ،وذلك على النموذج املعد لذلك ،
مرفقا به امل�ستندات الدالة على �صحة البيانات اجلديدة .
املــادة ( ) 31
يجوز للرئي�س �أو من يفو�ضه �أن يلغي الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي فـي �إحدى
احلاالت الآتية :
 - 1عدم ا�ستخدام امل�ستودع ال�ضريبي دون �إذن �أو عذر مقبول ملدة �أق�صاها ( )90ت�سعون
يوما من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص .
 - 2جتاوز حدود �أو نطاق الرتخي�ص .
 - 3التنازل عن الرتخي�ص �أو عن احلقوق والإلتزامات النا�شئة عنه � ،أو �إجراء �أي ت�صرف
يتعلق بال�شكل القانوين الذي يتخذه املرخ�ص له ويرتتب عليه تغيري فـي امللكية
�أو ح�ص�ص ال�شركاء  ،دون احل�صول على موافقة اجلهاز .
 - 4عدم موافاة اجلهاز بالتقرير امل�شار �إليه فـي املادة ( )29من هذه الالئحة .
 - 5عدم �إم�ساك ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امل�شار �إليها فـي املادة ( )29من هذه
الالئحة .
 - 6تعمد �إعاقة موظفـي اجلهاز املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي عن القيام
مبهامهم املن�صو�ص عليها فـي القانون  ،وهذه الالئحة .
 - 7خمالفة �شروط الرتخي�ص .
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وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اجلهاز �أن يخطر املرخ�ص له ب�إلغاء الرتخي�ص ب�إحدى
طرق الإعالن املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة  ،على �أن يت�ضمن الإخطار
�سبب �إلغاء الرتخي�ص .
ويجوز للمرخ�ص له �أن يتظلم من القرار ال�صادر ب�إلغاء الرتخي�ص �إلى الرئي�س خالل
مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما من تاريخ �إخطاره  ،ويعترب عدم الرد على التظلم خالل مدة
( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم رف�ضا له .
املــادة ( ) 32
ينق�ضي الرتخي�ص ب�إقامة امل�ستودع ال�ضريبي فـي �إحدى احلاالت الآتية :
� - 1إذا فقد املرخ�ص له �أحد �شروط منح الرتخي�ص املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة .
 - 2انتهاء املدة املحددة للرتخي�ص دون جتديده .
� - 3صدور حكم ب�إ�شهار �إفال�س املرخ�ص له .
 - 4ت�صفـية ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له وحله �أو انتهاء مدته �أو زوال �شخ�صيته
القانونية لأي �سبب من الأ�سباب .
� - 5إذا ثبت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التزوير �أو
التدلي�س �أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة .
� - 6إذا توفـي املرخ�ص له  ،وكان الرتخي�ص �ساريا  ،ومل يطلب ورثته �أو �أحدهم احللول
حمله خالل مدة ال تتجاوز (� )60ستني يوما من تاريخ الوفاة � ،أو طلبوا احللول
ومل تتوفر فـيهم ال�شروط املطلوبة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 - 7بناء على طلب املرخ�ص له � ،شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته
املن�صو�ص عليها فـي القانون وهذه الالئحة  ،وتقدمي تقارير اجلرد و�أر�صدة
ال�سلع االنتقائية داخل امل�ستودع ال�ضريبي حتى اليوم ال�سابق على تقدمي الطلب ،
مرفقا به بيان بال�ضريبة امل�ستحقة عليها .
الف�صــل ال�ســـاد�س
ا�ستحقاق ال�ضريبة وتعليق �أدائها والإعفاء منها
املــادة ( ) 33
ت�ستحق ال�ضريبة فـي التاريخ الذي تطرح فـيه ال�سلعة االنتقائية لال�ستهالك  ،وتعد
ال�سلعة االنتقائية مطروحة لال�ستهالك فـي احلاالت الآتية :
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� - 1إنتاج �أو ا�سترياد ال�سلعة االنتقائية �أو نقلها �إلى داخل ال�سلطنة من �إحدى دول
املجل�س خارج و�ضع معلق لل�ضريبة .
 - 2الإفراج عن ال�سلعة االنتقائية من �أي و�ضع معلق لل�ضريبة .
 - 3حيازة ال�سلعة االنتقائية خارج و�ضع معلق لل�ضريبة  ،ومل ت�سدد ال�ضريبة عنها .
 - 4طرح املخزون من ال�سلعة االنتقائية بعد خ�ضوعها لل�ضريبة .
 - 5فقد ال�سلعة االنتقائية �أو تلفها �أو هالكها فـي و�ضع معلق لل�ضريبة  ،ومل يثبت
املرخ�ص له �أن الفقد �أو التلف �أو الهالك كان ناجتا عن �سبب خارج عن �إرادته  ،على
�أن يلتزم فـي هذه احلالة ب�إخطار اجلهاز بالفقد �أو التلف �أو الهالك خالل مدة ال
تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ علمه بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
على �أن يرفق به التقارير وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز مبا فـي ذلك امل�ستندات
الدالة على الفقد �أو التلف �أو الهالك و�سببه  ،وتقرير بالأ�ضرار الناجتة  ،وعلى
الأخ�ص الأ�ضرار التي حلقت بال�سجالت والدفاتر املحا�سبية امللتزم ب�إم�ساكها .
ويكون للجهاز �إجراء معاينة للم�ستودع ال�ضريبي لإثبات وقوع الفقد �أو التلف �أو الهالك ،
وح�صـ ــر الكميـ ــات املوج ــودة م ــن ال�سلـ ــع االنتقائيـ ــة  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ ت�سلمه الإخطار امل�شار �إليه  ،و�إال كان للمرخ�ص له احلق فـي التخل�ص من ال�سلع
االنتقائية التالفة  ،ويتم �إثبات وقوع الفقد �أو التلف �أو الهالك والكميات املوجودة من
ال�سلع االنتقائية فـي حم�ضر املعاينة .
وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له ب�إخطار اجلهاز خالل مدة ( )30الثالثني يوما امل�شار
�إليها � ،أو �إذا تبني له �أن وقوع الفقد �أو التلف �أو الهالك كان ب�سبب غري خارج عن �إرادة
املرخ�ص له � ،أو ثبت له عدم �صحة التقارير وامل�ستندات املقدمة منه  ،تعد ال�سلعة االنتقائية
مطروحة لال�ستهالك من تاريخ الفقد �أو التلف �أو الهالك .
املــادة ( ) 34
تعلق ال�ضريبة على ال�سلعة االنتقائية فـي احلاالت الآتية :
� - 1إنتاج ال�سلعة االنتقائية � ،أو حتويلها � ،أو حيازتها � ،أو تخزينها � ،أو نقلها � ،أو تلقيها
فـي امل�ستودع ال�ضريبي .
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� - 2إذا كانت ال�سلعة االنتقائية فـي و�ضع معلق لل�ضريبة اجلمركية .
 - 3نقل ال�سلعة االنتقائية وفق �أي من الأحوال الآتية :
أ�  -النقل من م�ستودع �ضريبي �إلى م�ستودع �ضريبي �آخر داخل ال�سلطنة .
ب  -النقل من م�ستودع �ضريبي داخل ال�سلطنة �إلى م�ستودع �ضريبي �آخر فـي �إحدى
دول املجل�س �أو العك�س .
ج  -النقل من م�ستودع �ضريبي داخل ال�سلطنة �إلى �أحد منافذ خروج ال�سلعة
فـي �إحدى دول املجل�س بغر�ض الت�صدير �أو �إعادة الت�صدير خارج �إقليم دول
املجل�س .
د  -النقل من منفذ الدخول فـي ال�سلطنة �إلى امل�ستودع ال�ضريبي .
املــادة ( ) 35
ال يجوز منح الإعفاء املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )27من القانون �إال بعد الت�أكد من �أن
ال�سلع االنتقائية حمل طلب الإعفاء غري خم�ص�صة لأغرا�ض جتارية .
املــادة ( ) 36
يقدم طلب الإعفاء من ال�ضريبة لل�سلع االنتقائية التي ترد �إلى الهيئات الدبلوما�سية
والقن�صلية واملنظمات الدولية  ،و�إلى ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي  ،والقن�صلي
املعتمدين لدى ال�سلطنة على النموذج املعد لذلك  ،وذلك بعد الت�صديق عليه من وزارة
اخلارجية  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات  ،وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 37
ال يجوز الت�صرف �أو التنازل عن ال�سلع االنتقائية املعفاة طبقا للبند ( )1من املادة ()27
من القانون � ،إال بني اجلهات والأ�شخا�ص املن�صو�ص عليها فـي هذا البند  ،ما مل يقت�ض
�شرط املعاملة باملثل غري ذلك  ،و�إال متت �إعادة ت�صديرال�سلع �أو �إتالفها وفقا لل�ضوابط
التي يحددها اجلهاز .
ويكون الت�صرف �أو التنازل فـي ال�سلع االنتقائية املعفاة تطبيقا حلكم البند ( )1من املادة
( )27من القانون وفق القواعد الآتية :
-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

 - 1تقدمي امل�ستفـيد من الإعفاء طلبا �إلى اجلهاز برغبته فـي التنازل �أو الت�صرف فـي
ال�سلع االنتقائية املعفاة على النموذج املعد لذلك م�شتمال على البيانات وامل�ستندات
التي يحددها اجلهاز مبا فـي ذلك بيان بنوع ال�سلعة االنتقائية وكميتها .
 - 2يبـ ــت اجلهـ ــاز ف ـ ــي طل ــب التنازل �أو الت�صرف فـي ال�سلع االنتقائية خالل مدة
ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب التنازل �أو الت�صرف
جميع البيانات وامل�ستندات  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
 - 3يخـ ــطر اجلهـ ــاز طال ــب الت�صـ ــرف �أو التنـ ــازل مب ــا يفـيـ ــد موافقت ــه على التنازل
�أو الت�صرف .
الف�صل ال�سابع
نقل ال�سلعة االنتقائية
املــادة ( ) 38
ال يجوز نقل ال�سلعة االنتقائية التي �أدخلت حتت �أي و�ضع معلق لل�ضريبة تطبيقا لأحكام
البنود ( أ�  ،ج  ،د) من البند ( )3من املادة ( )34من هذه الالئحة � ،إال بعد احل�صول على
موافقة اجلهاز .
ويقدم طلب احل�صول على موافقة اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ،م�شتمال على البيانات
وامل�ستندات الآتية  ،بح�سب الأحوال :
 - 1نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وكميتها .
 - 2فئة ال�ضريبة املفرو�ضة .
� - 3سعر البيع بالتجزئة  ،وال�سعر املعياري املحدد لكل �سلعة انتقائية .
 - 4ما يفـيد �إمتام الإجراءات اجلمركية لل�سلعة االنتقائية امل�ستوردة .
 - 5قيمة ال�ضريبة .
 - 6ما يفـيد احل�صول على موافقة املرخ�ص له املتلقي لل�سلعة االنتقائية على النقل .
 - 7املكان املراد نقل ال�سلعة االنتقائية منه  ،ومق�صدها .
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 - 8و�سيلة النقل امل�ستخدمة فـي نقل ال�سلعة االنتقائية .
 - 9املدة الزمنية املتوقعة لإمتام عملية نقل ال�سلعة االنتقائية .
� - 10أي بيانات � ،أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
ويبت اجلهاز فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام من تاريخ ا�ستيفاء طالب
املوافقة جميع البيانات  ،وامل�ستندات  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 39
يجب على امللتزم ب�أداء ال�ضريبة �أن يقدم خطاب �ضمان م�صرفـي غري م�شروط ل�صالح
اجلهاز بقيمة ال�ضريبة املفرو�ضة على ال�سلع االنتقائية املراد نقلها وباملدة التي يحددها
اجلهاز  ،ويجوز للرئي�س الإعفاء من تقدميه فـي حالة النقل بني م�ستودعني �ضريبيني
مرخ�ص بهما ل�شخ�ص واحد .
املــادة ( ) 40
ت�صدر كل موافقة على نقل ال�سلعة االنتقائية م�شتملة على رقم خا�ص بها  ،وتكون
�صالحيتها ملدة ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ الإ�صدار .
املــادة ( ) 41
يجب على املرخ�ص له الناقل فـي حالة عدم ت�سلم املرخ�ص له املتلقي ال�سلعة االنتقائية
املنقولة لأي �سبب من الأ�سباب �أن يخطر اجلهاز بذلك  ،ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه
منا�سبا فـي هذه احلالة .
املــادة ( ) 42
يجب على املرخ�ص له املتلقي  -فور تفريغ ال�سلع االنتقائية املنقولة فـي م�ستودعه ال�ضريبي -
�أن يقدم �إلى اجلهاز بيانا ي�شتمل على كمية ال�سلع االنتقائية التي مت تفريغها  ،ونوعها .
كما يجب على املرخ�ص له الناقل �أن يقدم �إلى اجلهاز جميع امل�ستندات املتعلقة بت�صدير
ال�سلع االنتقائية � ،أو �إعادة ت�صديرها .
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه منا�سبا �إذا تبني له وجود اختالف بني كمية �أو نوع ال�سلع
االنتقائية التي مت تفريغها  ،وبني كمية �أو نوع ال�سلع االنتقائية الواردة فـي البيان امل�شار
�إليه فـي الفقرة ال�سابقة �أو فـي امل�ستندات املتعلقة بت�صدير ال�سلعة االنتقائية � ،أو �إعادة
ت�صديرها .
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املــادة ( ) 43
ا�ستثناء من حكم املادة ( )38من هذه الالئحة يجوز نقل ال�سلع االنتقائية بني م�ستودعني
�ضريبيني �أو �أكرث مرخ�ص بهما ل�شخ�ص واحد دون احل�صول على موافقة اجلهاز  ،على
�أن يرفق املرخ�ص له بالإقرار ال�ضريبي تقريرا تف�صيليا عن جميع عمليات النقل التي
متت بني امل�ستودعات ال�ضريبية املرخ�ص له بها  ،وذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض ،
م�شتمال على البيانات  ،وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز .
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه منا�سبا �إذا تخلف املرخ�ص له عن تقدمي التقرير امل�شار
�إليه فـي الفقرة ال�سابقة � ،أو �إذا تبني له وجود اختالف بني كمية �أو نوع ال�سلع االنتقائية
الواردة فـي هذا التقرير  ،وبني كمية �أو نوع ال�سلع االنتقائية التي مت تفريغها فـي امل�ستودع
ال�ضريبي .
الف�صـــل الثامـــن
الإقرار ال�ضريبي وال�سجالت
املــادة ( ) 44
يقدم امل�سجل الإقرار ال�ضريبي �إلكرتونيا من خالل البوابة الإلكرتونية للجهاز على
النموذج املعد لذلك  ،على �أن يت�ضمن البيانات  ،واملعلومات الآتية :
 - 1البيانات العامة للم�سجل .
 - 2رقم التعريف ال�ضريبي للم�سجل .
 - 3رقم ترخي�ص امل�ستودع ال�ضريبي � ،إن وجد .
 - 4الرقم اجلمركي .
 - 5الفرتة ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار .
 - 6نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وقيمتها .
 - 7بيان بكميات ما مت �إنتاجه من ال�سلع االنتقائية �أو ا�سترياده �أو حيازته �أو حتويله
�أو طرحه لال�ستهالك منها  ،وما مت الإفراج عنه �أو نقله �أو فقده �أو تلفه �أو هالكه
خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
 - 8قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة خالل الفرتة ال�ضريبية املعد عنها الإقرار .
� - 9أي بيانات � ،أو معلومات �أخرى يحددها اجلهاز .
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املــادة ( ) 45
ي�شرتط ال�ستثناء امل�ستورد من تقدمي الإقرار ال�ضريبي ما ي�أتي :
� - 1أن يقت�صر ن�شاطه على اال�سترياد .
� - 2أال يكون مرخ�صا له ب�إقامة م�ستودع �ضريبي .
� - 3أال تتعدى قيمة ال�سلع امل�ستوردة ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين خالل الفرتة
ال�ضريبية .
املــادة ( ) 46
يكون للجهاز احلق فـي تقدير ال�ضريبة عن الفرتة ال�ضريبية �إذا مل يقدم امل�سجل الإقرار
ال�ضريبي فـي امليعاد املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )29من القانون  ،كما يجب على اجلهاز
تعديل الإقرار ال�ضريبي الذي يقدمه امل�سجل �إذا كان ينطوي على خط أ� �أو �إغفال  ،وفـي
جميع الأحوال يجب على اجلهاز �إخطار امل�سجل بالتقدير � ،أو بالتعديل  ،و�أ�سبابه  ،والأ�س�س
التي ا�ستند �إليها  ،على �أن يت�ضمن الإخطار البيانات الآتية :
 - 1تاريخ تقدير ال�ضريبة � ،أو التعديل .
 - 2الفرتة ال�ضريبية املعد عنها التقدير �أو التعديل .
 - 3قيمة ال�سلع االنتقائية .
 - 4قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ،وتاريخ �سدادها .
� - 5أ�سباب التقدير والتعديل  ،والأ�س�س التي مت اال�ستناد �إليها .
� - 6أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 47
يجب على امل�ستورد ل�سلعة انتقائية �أن يقدم �إلى اجلهاز بيانا بال�سلع االنتقائية التي قام
با�ستريادها خالل ال�سنة ال�ضريبية  ،وذلك خالل ( )30الثالثني يوما التالية النق�ضاء
هذه ال�سنة  ،على �أن ي�شتمل البيان على املعلومات الآتية :
 - 1رقم التعريف ال�ضريبي .
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 - 2نوع ال�سلعة االنتقائية امل�ستوردة  ،وكميتها .
 - 3رمز النظام املن�سق لل�سلعة االنتقائية امل�ستوردة .
� - 4سعر البيع بالتجزئة املحدد لل�سلعة االنتقائية .
 - 5فئة ال�ضريبة املفرو�ضة .
 - 6قيمة ال�ضريبة امل�سددة �إلى الإدارة العامة للجمارك .
� - 7أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 48
يجب على امل�سجل �إم�ساك ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات الآتية :
� - 1سجل ال�سلع االنتقائية املودعة .
� - 2سجل للعمليات التي �أجريت على ال�سلع االنتقائية .
 - 3دفاتر حما�سبية منتظمة ودقيقة بحركة ال�سلع االنتقائية .
 - 4ن�سخ من فواتري ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة  ،والبيانات اجلمركية املتعلقة بها ،
وما يثبت دفع ال�ضريبة عنها .
� - 5سجل خا�ص بعمليات الت�صدير  ،و�إعادة الت�صدير .
 - 6امل�ستندات التي تثبت دخول ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة .
 - 7ن�سخ من فواتري ال�شراء والبيع .
 - 8القوائم املالية  ،وقوائم الدخل .
� - 9أي �سجالت �أو دفاتر �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
ويجب االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�شار �إليها طبقا لو�سائل �آمنة
وم�ضمونة  ،ومبا ي�ضمن �إتاحتها لالطالع عليها  ،وملدة ( )5خم�س �سنوات تالية النتهاء
ال�سنة ال�ضريبية املقدم عنها الإقرار ال�ضريبي  ،ويجوز االحتفاظ بهذه ال�سجالت والدفاتر
وامل�ستندات عن طريق الو�سائل الإلكرتونية �شريطة احل�صول على موافقة اجلهاز .
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الف�صـــل التا�ســع
حت�صيل ال�ضريبة وردها
املــادة ( ) 49
يجب على امللتزم بال�ضريبة �أداء ال�ضريبة فـي املواعيد املقررة قانونا  ،وذلك عن طريق
�إحدى الو�سائل الآتية :
� - 1سحب �شيكات م�صرفـية ل�صالح اجلهاز .
� - 2إيداع املبلغ امل�ستحق فـي احل�ساب اجلاري املفتوح با�سم اجلهاز لهذا الغر�ض ب�شرط
تقدمي ن�سخة معتمدة من ق�سيمة الإيداع ال�صادرة من امل�صرف املودع لديه .
� - 3إ�صدار �أمر كتابي بالنقل امل�صرفـي من ح�ساب امللتزم بال�ضريبة �إلى ح�ساب اجلهاز ،
و�إخطاره بذلك  ،وال تعترب ال�ضريبة امل�ستحقة قد �سددت فـي هذه احلالة �إال بقيد
مبلغ ال�ضريبة كامال فـي ح�ساب اجلهاز .
� - 4أي و�سيلة �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 50
تتولى الإدارة العامة للجمارك حت�صيل ال�ضريبة على ال�سلع االنتقائية امل�ستوردة بتطبيق
الفئة والقيمة املقررة وفقا للإجراءات املعمول بها لديها  ،و�إيداعها فـي ح�ساب خا�ص يفتح
لهذا الغر�ض .
وال يتم الإفراج عن هذه ال�سلع قبل �سداد ال�ضريبة امل�ستحقة بالكامل .
املــادة ( ) 51
فـي حالة عدم �أداء ال�ضريبة فـي املوعد املحدد ت�ستحق ال�ضريبة الإ�ضافـية  ،ويجوز للرئي�س
الإعفاء  -كليا �أو جزئيا  -من ال�ضريبة الإ�ضافـية فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا توفـي امللتزم بال�ضريبة عن غري تركة ظاهرة .
� - 2إذا ثبت عدم وجود �أموال لدى امللتزم بال�ضريبة ميكن التنفـيذ عليها .
� - 3إذا وجدت قوة قاهرة حالت دون �سداد ال�ضريبة فـي امليعاد املحدد .
� - 4إذا مت حل وت�صفـية امللتزم بال�ضريبة �أو �إ�شهار �إفال�سه  ،وعدم كفاية ناجت الت�صفـية
�أو �أموال التفلي�سة للوفاء بال�ضريبة امل�ستحقة فـي ميعادها .
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املــادة ( ) 52
يقدم طلب الإعفاء من ال�ضريبة الإ�ضافـية على النموذج املعد لذلك  ،م�شتمال على
البيانات وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز  ،ويبت فـي طلب الإعفاء خالل مدة ال تتجاوز
( )30ثالثني يوما  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 53
يعد فـي اجلهاز �سجل تقيد فـيه البيانات واملعلومات املتعلقة باحل�سابات ال�ضريبية للم�سجل
ويتم االحتفاظ بهذا ال�سجل ملدة ( )10ع�شر �سنوات .
ويجوز للم�سجل �أن يطلب من اجلهاز االطالع على البيانات واملعلومات اخلا�صة به  ،ون�سخ
�صورة منها وفقا للقواعد التي يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 54
يحق للم�سجل ت�سوية ال�ضريبة امل�سددة على ال�سلعة االنتقائية التي دخلت فـي �إنتاج �سلعة
انتقائية �أخرى خا�ضعة لل�ضريبة  ،وذلك عن طريق خ�صمها من قيمة ال�ضريبة امل�صرح
عنها فـي الإقرار ال�ضريبي املقدم عن الفرتة ال�ضريبية التي ا�ستحقت فـيها ال�ضريبة على
ال�سلعة االنتقائية التي مت �إنتاجها  ،على �أن يرفق بالإقرار ال�ضريبي امل�ستندات الآتية :
 - 1ن�سخة عن فاتورة �شراء ال�سلعة االنتقائية التي دخلت فـي عملية الإنتاج .
 - 2ما يفـيد قيام مورد ال�سلعة االنتقائية التي دخلت فـي عملية الإنتاج ب�سداد ال�ضريبة
على هذه ال�سلعة .
 - 3ما يثبت �أن ال�سلعة االنتقائية املراد ت�سوية ال�ضريبة امل�سددة عليها قد ا�ستخدمت
فـي �إنتاج ال�سلعة االنتقائية الأخرى .
� - 4أي م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 55
تقع املقا�صة بقوة القانون بني ما هو م�ستحق للملتزم بال�ضريبة لــدى اجلهاز  ،وما يكون
م�ستحقا عليه وواجب ال�سداد مبوجب �أي قانون �ضريبي �آخ ــر � ،شريط ــة �أن تكون املبالغ
املطلوب �إجراء املقا�صة ب�ش�أنها نهائية  ،وغري متنازع عليها  ،عل ــى �أن تتم املقا�ص ــة وفـ ــق
الرتتيب الآتي :
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 - 1املقا�صـ ــة بـ ــني املبالغ التي �سددها امللتزم بال�ضريبة بالزيادة على ما هو م�ستحق
قانونا  ،وبني املبالغ امل�ستحقة عليه  ،وواجبة ال�سداد قانونا .
 - 2املقا�صـ ــة ب ــني املبالـ ــغ التي �سددها امللتزم بال�ضريبة بالزيادة على ما هو م�ستحق
قانونا  ،وبني املبالغ امل�ستحقة عليه وواجبة ال�سداد قانونا وفقا لأي قانون �ضريبي
�آخر .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على اجلهاز �إخطار امللتزم بال�ضريبة ب�إجراء املقا�صة ونتيجتها
على النموذج املعد لذلك .
املــادة ( ) 56
ترد ال�ضريبة فـي احلاالت الآتية  ،وبال�شروط والإجراءات املبينة قرين كل منها :
 - 1ال�ضريب ــة املدفوع ــة مـ ــن الهيئات الدبلوما�سية والقن�صلية واملنظمات الدولية ،
ور�ؤ�ساء  ،و�أع�ضاء ال�سلكني الدبلوما�سي  ،والقن�صلي املعتمدين لدى ال�سلطنة :
يتقدم �صاحب ال�ش�أن بطلب �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك بعد الت�صديق
عليه من وزارة اخلارجية  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات التي
يحددها اجلهاز وعلى الأخ�ص ما ي�أتي :
أ�  -ن�سخة من فاتورة ال�شراء مدونا فـيها رقمها وتاريخها  ،وا�سم م�صدرها ،
وقيمة ال�ضريبة امل�سددة .
ب  -رقم التعريف ال�ضريبي ملورد ال�سلعة االنتقائية �إن وجد  ،ورقم ت�سجيله
ال�ضريبي فـي �ضريبة الدخل .
ج  -بيان �صادر من املورد يت�ضمن نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وما يفـيد �سداد
ال�ضريبة عنها .
د  -قيمة مبلغ ال�ضريبة املطالب برده .
 - 2نقل ال�سلعة االنتقائية التي طرحت لال�ستهالك �إلى �إحدى دول املجل�س :
يتقدم �صاحب ال�ش�أن بطلب �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك م�شتمال على
البيانات وامل�ستندات التي يحددها اجلهاز  ،وفـي حالة �إذا كان طالب الرد �شخ�صا
غري م�سجل  ،فـيجب �أن ي�شتمل الطلب على الأخ�ص على البيانات  ،وامل�ستندات
الآتية :
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أ�  -ن�سخة من فاتورة ال�شراء مدونا فـيها رقمها  ،وتاريخها  ،وا�سم م�صدرها ،
وقيمة ال�ضريبة امل�سددة .
ب  -ن�سخة من فاتورة البيع مدونا فـيها رقمها وتاريخها .
ج  -رقم التعريف ال�ضريبي ملورد ال�سلعة االنتقائية �إن وجد  ،ورقم ت�سجيله
ال�ضريبي فـي �ضريبة الدخل .
د  -نوع ال�سلعة االنتقائية  ،وتاريخ نقلها .
هـ � -سعر البيع بالتجزئة .
و  -قيمة ال�ضريبة املفرو�ضة .
ي  -قيمة مبلغ ال�ضريبة املطالب برده .
ز � -أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها اجلهاز .
وفـي جميع الأحوال  ،ي�شرتط لرد ال�ضريبة �أن يكون متلقي ال�سلعة االنتقائية
فـي �إحدى دول املجل�س م�سجال فـي هذه الدولة  ،وقام ب�سداد ال�ضريبة امل�ستحقة
عليها  ،و�أال يكون م�سجال فـي ال�سلطنة .
 - 3ال�ضريبة املدفوعة زيادة عن ال�ضريبة امل�ستحقة :
يتقدم �صاحب ال�ش�أن بطلب �إلى اجلهاز على النموذج املعد لذلك  ،على �أن يت�ضمن
قيمة ال�ضريبة املح�صلة بالزيادة و�سبب ذلك  ،والفرتة ال�ضريبية التي وقع فـيها
اخلط أ�  ،ويرفق بالطلب امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
وفـي جميع الأحوال ي�شرتط لرد ال�ضريبة �أن تكون املبالغ املطالب بردها نهائية
غري متنازع عليها .
الف�صــل العا�شــر
الرقابــة والفحــ�ص ال�ضريبــي
املــادة ( ) 57
فـي تطبيق حكم املادة ( )39من القانون جترى الرقابة على �أ�س�س دفرتية وم�ستندية ،
وفـي حالة ا�ستخدام امل�سجل لأنظمة احلا�سب الآيل  ،يكون للجهاز فح�ص واختبار هذه
الأنظمة للت�أكد من �سالمتها وكفاءتها .
ويكون للرئي�س  -العتبارات تتعلق بطبيعة ال�سلعة االنتقائية  -و�ضع قواعد رقابية خا�صة بها .
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املــادة ( ) 58
يحق للجهاز طلب ح�ضور ال�شخ�ص امل�س�ؤول فـي الوقت واملكان املحددين فـي الإخطار الذي
يوجهه لهذا الغر�ض  ,وذلك ملناق�شت ــه فـيمــا يتعلق بالتعامالت اخلا�ضعة لل�ضريبة طبقا
للقانون �أو فـيما يتعلق با�ستحقاق ال�ضريبة .
املــادة ( ) 59
يكون ملوظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية حق دخول امل�ستودع ال�ضريبي ،
ومقر امل�سجل الذي يزاول فـيه الن�شاط  ،و�أي مكان �آخر ذي �صلة مبزاولة الن�شاط املتعلق
بال�سلع االنتقائية فـي �أي وقت خالل �ساعات العمل الر�سمية للتفتي�ش والرقابة  ،ولهم
على الأخ�ص االطالع على ال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات امل�شار �إليها فـي املادة ( )48من
هذه الالئحة  ،ون�سخ �صور منها  ،ومقابلة املوظفـني  ،ومناق�شتهم  ،وفح�ص كل ما يتعلق
بالنواحي الفنية واملالية  ،والإدارية للن�شاط املتعلق بال�سلع االنتقائية  ،واتخاذ �أي �إجراءات
تعترب الزمة لتحقيق �أغرا�ض القانون  ،وعلى املرخ�ص له  ،وامل�سجل �أن يقدم كل ما ميكنهم
من �أداء عملهم .
املــادة ( ) 60
لأغرا�ض تطبيق القانون  ،يكون ملوظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
الدخول �إلى �أي نظام �آيل �أو �إلكرتوين ي�ستخدمه املرخ�ص له �أو امل�سجل ويكون ذا �صلة
بال�سلع االنتقائية .
املــادة ( ) 61
يتولى موظفو الإدارة العامة للجمارك متابعة ورقابة ال�سلع االنتقائية عند �إدخالها �إلى
ال�سلطنة � ،أو �إخراجها منها .
ويجوز للجهاز �أن يطلب من امل�ستورد �أي بيانات ذات �صلة بال�سلع االنتقائية امل�ستوردة �أو امل�صدرة .
املــادة ( ) 62
يخطر اجلهاز امل�سجل بتاريخ الفح�ص ال�ضريبي  ،ومكانه  ،واملدة التقديرية له قبل ()15
خم�سة ع�شر يوما على الأقل من هذا التاريخ  ،على �أن ي�شتمل الإخطار ب�صفة خا�صة على
الفرتات ال�ضريبية اخلا�ضعة للفح�ص  ،وحتديد ال�سجالت  ،والدفاتر  ،وامل�ستندات املراد فح�صها .
ويجوز للجهاز �أن يجري الفح�ص ال�ضريبي دون �إخطار م�سبق �إذا قامت ظروف تثري
�شكوكا جدية حول تهرب امل�سجل من ال�ضريبة .
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املــادة ( ) 63
يجب �أن يتم الفح�ص ال�ضريبي فـي مقر امل�سجل الذي يزاول فـيه الن�شاط املتعلق بال�سلع
االنتقائية  ،وخالل �ساعات العمل الر�سمية .
ويجوز �أن يتم الفح�ص فـي مقر اجلهاز فـي احلاالت التي يقدرها الرئي�س  ،ويجب على
امل�سجل فـي هذه احلالة موافاة اجلهاز مبا يطلبه من �سجالت �أو دفاتر �أو م�ستندات خالل
الأجل الذي يحدده فـي الإخطار امل�شار �إليه فـي املادة ( )62من هذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،يحق ملوظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية الدخول
�إلى �أي مقر تابع للم�سجل متى كان ذلك الزما للقيام ب�أعمال الفح�ص .
املــادة ( ) 64
يلتزم امل�سجل با�ستقبال موظفـي اجلهاز املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية  ،ومتكينهم
من االطالع على ال�سجالت  ،والدفاتر  ،وامل�ستندات املراد فح�صها  ،كما يلتزم بتوفـري
البيانات وال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات التي يطلبها موظفو اجلهاز خالل قيامهم
ب�أعمال الفح�ص ال�ضريبي  ،وذلك خالل ( )3ثالثة �أيام من تاريخ طلبها ما مل يقدم
امل�سجل دليال كافـيا على ما يعرت�ضه من �صعوبات فـي تقدمي هذه البيانات وال�سجالت
والدفاتر وامل�ستندات خالل املدة املحددة  ،ويجوز للرئي�س منح امل�سجل مدة �أخرى منا�سبة .
املــادة ( ) 65
تكون مدة الفح�ص ال�ضريبي ( )3ثالثة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ بدء الفح�ص  ،ويجوز
للرئي�س متديد هذه املدة لفرتة �أخرى مماثلة بناء على طلب من املوظف املخت�ص الذي
يجري الفح�ص  ،على �أن يبني املوظف فـي طلبه �أ�سباب ومربرات التمديد .
ويجب �أن يقت�صر الفح�ص على الفرتات ال�ضريبية املحددة فـي الإخطار امل�شار �إليه فـي
املادة ( )62من هذه الالئحة � ،إال �إذا قرر الرئي�س بناء على �أ�سباب يقدرها �إجراء الفح�ص
لفرتات �ضريبية �أخرى .
املــادة ( ) 66
يق ــوم اجلهـ ــاز ب�إخط ــار امل�سج ــل بنتائــج الفح�ص ال�ضريبي  ،على �أن ي�شتمل الإخطار على
ما ي�أتي :
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 - 1تقدير ال�ضريبة � ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي  ،بح�سب الأحوال .
 - 2الفرتة ال�ضريبية املعد عنها التقدير ال�ضريبي � ،أو تعديله .
 - 3تاريخ تقدير ال�ضريبة � ،أو تاريخ تعديل الإقرار ال�ضريبي .
 - 4قيمة ال�سلع االنتقائية .
 - 5الفرتة �أو الفرتات ال�ضريبية حمل تعديل الإقرار ال�ضريبي .
 - 6الأ�س�س التي مت اال�ستناد �إليها لتقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي .
 - 7قيمة ال�ضريبة امل�ستحقة  ،وميعاد �سدادها .
� - 8أي بيانات �أخرى يحددها اجلهاز .
املــادة ( ) 67
ال يجوز �إعادة فح�ص فرتة �ضريبية �أو عنا�صر �سبق فح�صها  ،و�إجراء التقدير ال�ضريبي
لها � ،أو تعديل الإقرار ال�ضريبي �إال فـي حالة ورود معلومات جديدة ت�ؤثر على احت�ساب
قيمة ال�ضريبة املفرو�ضة  ،على �أن يقت�صر �إعادة الفح�ص على ما ورد فـي هذه املعلومات .
الف�صــل احلــادي ع�شــر
التظلمات والطعن ال�ضريبي
املــادة ( ) 68
يحق للم�سجل التظلم من تقدير ال�ضريبة �أو تعديل الإقرار ال�ضريبي من قبل اجلهاز
خالل ( )45خم�سة و�أربعني يوما من تاريخ علمه بالتقدير � ،أو التعديل .
ويكون التظلم ب�صحيفة من ( )3ثالث �صور يودعها املتظلم ل ــدى �أمانة �س ــر اللجن ــة ،
و�أن تكون ال�صحيفة حمررة باللغة العربية  ،وموقعا عليها من ال�شخ�ص امل�س�ؤول �أو من
يفو�ض ــه  ،ويجـ ــب �أن تت�ضم ــن البيانـ ــات العامـ ــة املتعلقـ ــة بامل�سجل  ،ومو�ضوع التظلم ،
و�أ�سانيده  ،والطلبات  ،على �أن يرفق بالتظلم الأوراق وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
وتق ــوم �أمان ــة �س ــر اللجنة بت�سليم ن�سخة من التظلم �إلى املتظلم م�ؤ�شرا عليها بتاريخ
�إيداعها  ،والتاريخ املحدد لنظر التظلم  ،وتثبت فـي �سجل قيد التظلمات امل�شار �إليه فـي
البند ( )1من املادة ( )71من هذه الالئحة بيانات التظلم  ،ومو�ضوعه .
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املــادة ( ) 69
تتولى �أمانة �سر اللجنة ت�سلي ــم ن�سخة مـ ــن التظلـ ــم ومرفقاتـ ــه �إلـ ــى اجله ــاز فـ ــي ميـ ــعاد
ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه  ،وعلى اجلهاز �أن يودع �أمانة �سر اللجنة رده
على التظلم م�شفوعا بالأوراق وامل�ستندات الالزمة �إن وجدت  ،وذلك خالل ( )30ثالثني
يوما من تاريخ ت�سلمه التظلم .
املــادة ( ) 70
يجب على �أمانة �سر اللجنة �إخطار اجلهاز وامل�سجل بالتاريخ املحدد لنظر التظلم على
النموذج املعد لذلك  ،على �أن يتم الإخطار قبل املوعد املحدد بـ (� )7سبعة �أيام على الأقل ،
و�إذا ل ــم يح�ض ــر ممـ ــثل اجلهـ ــاز �أو امل�سجــل فـي التاريخ املحدد يكون للجنة �أن تف�صل فـي
التظلم فـي �ضوء امل�ستندات املقدمة �إليها .
املــادة ( ) 71
يجب على اللجنة �إم�ساك ال�سجالت الآتية :
� - 1سجل قيد التظلمات .
� - 2سجل اجلل�سات .
� - 3سجل القرارات ال�صادرة عن اللجنة .
� - 4أي �سجالت �أخرى تقت�ضيها طبيعة العمل باللجنة  ،وي�صدر بتحديدها قرار
رئي�س اللجنة .
ويكون القيد فـي ال�سجالت امل�شار �إليها مبعرفة �أمانة �سر اللجنة .
املــادة ( ) 72
يكون عمل اللجنة على النحو الآتي :
 - 1ير�سل �أمني �سر اللجنة ك�شفا بالتظلمات امل�سجلة مرفقا بها �صورة �ضوئية من
ملفاتها �إلى رئي�س اللجنة قبل املوعد املحدد النعقاد جل�ساتها بـ (� )7سبعة �أيام
على الأقل .
 - 2يحدد رئي�س اللجنة مقررا �أو �أكرث من بني �أع�ضاء اللجنة يتولى درا�سة ما يحال
�إليه من تظلمات  ،و�إعداد م�سودة القرار فـي كل تظلم .
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 - 3تعقد اللجنة جل�ساتها فـي اجلهاز � ،أو فـي �أي مكان �آخر يحدده رئي�س اللجنة .
 - 4تعر�ض م�سودة القرار على اللجنة  ،وتتم املداولة ب�ش�أنه فـي جل�سة �سرية بعد
االطالع على �أوراق التظلم  ،ويجب �إثبات ما يتم فـي اجلل�سة فـي حم�ضر يوقع
من رئي�س اللجنة  ،والأع�ضاء احلا�ضرين  ،و�أمني ال�سر .
 - 5ي�صدر القرار بعد املداولة  ،غري معلـق عل ــى �ش ــرط  ،وطبقـ ــا حلكـ ــم املادة ()47
من القانون .
املــادة ( ) 73
يجب على اللجنة �أن تراعي الأ�صول واملبادئ العامة لإجراءات التقا�ضي  ،ومنها :
 - 1اتخاذ جميع الإجراءات فـي مواجهة املتظلم  ،واجلهاز .
 - 2متكني املتظلم  ،واجلهاز من االطالع على ما يقدمه الآخر من �أوراق �أو م�ستندات ،
وتقرير اخلبري الفني .
 - 3مناق�شة جميع بنود اخلالف بني املتظلم واجلهاز  ،و�أوجه الدفاع التي يتم تقدميها ،
والرد على كل ذلك .
� - 4إعالن املتظلم  ،واجلهاز على النحو املقرر قانونا .
 - 5التقيد بالطلبات الواردة فـي التظلم .
 - 6ت�سبيب القرارات .
 - 7االلتزام باملواعيد املحددة قانونا .
املــادة ( ) 74
يكون الإعالن بالإخطارات والقرارات ال�صادرة عن اللجنة عن طريق �إحدى الو�سائل
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )4من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 75
يقدم طلب ت�أجيل �سداد ال�ضريبة كليا �أو جزئيا �إلى رئي�س اللجنة على النموذج املعد لذلك
خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم  ،على �أن ي�شتمل الطلب
على �أ�سباب الت�أجيل  ،ومقدار ال�ضريبة املطلوب ت�أجيل �سدادها .
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وت�صدر اللجنة قرارها خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدمي طلب ت�أجيل �سداد
ال�ضريبة  ،على �أنه فـي حالة �صدور قرار من اللجنة باملوافقة على الطلب  ،يجب على
املتظلم خالل ( )15اخلم�سة ع�شر يوما التالية لتاريخ �إخطاره باملوافقة تقدمي �ضمان
مايل ل�صالح اجلهاز بقيمة ال�ضريبة امل�ؤجل �سدادها  ،ويكون �ساريا حلني الف�صل فـي
التظلم  ،و�إال اعتربت املوافقة ك�أن مل تكن .
الف�صــل الثانــي ع�شــر
اجلــزاءات الإداريــة
املــادة ( ) 76
يجـوز للرئي�س فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( )500خم�سمائة ريال عماين  ،وال تزيد
على ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين فـي احلاالت الآتية :
 - 1عـ ــدم تقديـ ــم إ�ق ــرارات �ضريبيــة � ،أو بيانات � ،أو تقارير �أو معلومات � ،أو ح�سابات ،
�أو �سجالت �أو �أي م�ستندات �أخرى يلزم تقدميها .
 - 2خمالفة املرخ�ص له �شروط ترخي�ص امل�ستودع ال�ضريبي .
 - 3خمالفة قواعد و�أحكام و�شروط و�ضع العالمة املميزة .
املــادة ( ) 77
يجوز للرئي�س فر�ض غرامة �إدارية ال تقل عن ( � )1000ألف ريال عماين  ،وال تزيد على
( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين فـي احلاالت الآتية :
 - 1ا�سرتداد قيمة ال�ضريبة بناء على م�ستندات � ،أو بيانات غري �صحيحة .
 - 2نقل ال�سلع االنتقائية حتت و�ضع معلق لل�ضريبة بدون احل�صول على موافقة
اجلهاز .
 - 3حيازة �سلع انتقائية مطروحة لال�ستهالك مل ت�سدد عنها ال�ضريبة .
 - 4ا�ستخدام طرق �أو و�سائل �أو �أ�ساليب غري م�شروعة للتهرب من �سداد ال�ضريبة
كليا �أو جزئيا .
-47-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

�شرطـة عمـان ال�سلطانيـة
قـــرار
رقــم 2020/194
بتعديل بع�ض �أحكام القرار رقم 2020/151
ب�ش�أن �ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية
ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انت�شار فيرو�س كورونا (كوفيد )19
ا�ستنادا �إلى الأوامر ال�سامية بت�شكيل جلنة عليا تتولى بحث �آلية التعامل مع التطورات
الناجتــة عن انت�شـار فريو�س كورونــا (كوفيد ، )19
و�إلى القرار رقم  2020/151ب�ش�أن �ضوابط التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا
املعنية ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيــد ، )19
و�إلى قرار اللجنة امل�شار �إليهــا ف ــي اجتماعه ــا املنعقــد بتاريــخ 2020/7/7م ب�شـ ـ�أن تغلي ــظ
العقوبات ملخالفي القرارات ال�صـادرة عنهـا ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بالبند ( )6من ملحق �ضوابط التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا
املعنيـ ــة ببحث �آلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19
املرفق بالقرار رقم  2020/151امل�شار �إليه  ،ما ي�أتي :
م

مقدار الغرامة
بالريال العماين

املخالفـــة

عدم ارتداء الكمامات فـي الأماكن العامة
( 6جميع مواقع الأن�شطة التجارية  ،وال�صناعية امل�سموح بها ،
100
و�أماكن العمل فـي القطاعني  :العام واخلا�ص  ،وو�سائل النقل
العامة  ،والأماكن العامة الأخرى )
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  27 :ذو القعــــــدة 1441هـ
املـوافــــق  19 :يوليــــــــــــــــــو 2020م

الفريــق  /ح�ســن بن حم�ســن ال�شريقـــي
املفت�ش العام لل�شرطة واجلمارك

-48-

�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

وزارة القـوى العاملـة
�إعـــــــــالن
ب�ش�أن طلب ت�سجيل نقابة عمالية
تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا �إلى القرار الـوزاري رقم  2018/500ب�ش�أن نظام ت�شكيـل
وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان
�أن ع ــمال �شركـة ( خدمــات حلــول الآب ــار ) تقدمـوا �إلى املديريـة العامة للرعاية العماليــة
بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة  ،ولكــل مت�ضــرر احلـق ف ــي االعتـرا�ض على هـذا
الطلـب  ,على �أن يكــون اعرتا�ضـه م�سببـا و�أن يتقـدم به �إلى جلنة بحـث االعرتا�ض ــات
امل�شكلـ ــة بال ــوزارة له ــذا الغ ــر�ض  ,وذلك خ ــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن .
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áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
¿Ó````````YEG
¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG
83530 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG äÉeóN
IôµàÑŸG ájòZC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11672 : ¢VÉjôdG 88768 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2013/10/22 : 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
88379 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
ô°UÉæYh á«dBG äÉfQG (ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée OóY) øFÉµeh äÉcôfi , á«dBG OóYh ä’BG
Iõ¡LCG , ó«dÉH QGójÉe GóY á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô◊G π≤f
. á«µ«JÉeƒJh’G ™«ÑdG ä’BGh ¢†«ÑdG ¢ù«≤ØJ
ÊÉÑªc ófG ¿É°ùfÉØ«°S ¢SG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG - 600010 - …Éæ«°ûJ , ∑ƒjÉÑ∏«c , OhQ ¢ûJG »H , 182 QƒfÉe ƒµfG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2014/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG ácô°T : π``````````«cƒdG º`````````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````` ` ` `æ©dG
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103426 : 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 IÉ«ŸG (Ò©°ûdG ÜGô°ûdG) IÒÑdG
πª©d iôNG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe
. äÉHhô°ûŸG
ájGòZCÓd è«∏ÿG OÉ–G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 11383 : ¢VÉjôdG 365 : Ü.¢U 201 : ºbQ ´QÉ°T - ådÉãdG á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2016/6/29 : 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
103731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
äÓ¶ŸG ájôØ°ùdG ÖFÉ≤`` ` ` ◊Gh ≥jOÉæ°üdG áZƒHóŸG hCG ΩÉÿG äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L iôNG äÉÄa »`a
. êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WGh •É«°ùdG »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh
Üƒ∏c hôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 110500 »¡dOƒ«f ÆÉH ∫hQÉc OhQ ’GQhOhôL 2168 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/7/21 : 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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103732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG
Üƒ∏c hôjG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 110500 »¡dOƒ«f ÆÉH ∫hQÉc OhQ ’GQhOhôL 2168 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/7/21 : 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
116365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. (™«`aQ QÉé«°S) ƒ∏jQÉé«°Sh ≠ÑJ ¢SÉ«cG , ¢S’ƒŸG , ≠ÑJ , ôFÉé°S , QÉé«°S , ôFÉé°S Ö∏Y
™jRƒà∏d á«dhódG Qƒ°üæŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°üe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
- …OÉ©ŸG - Qƒ°üæe äÉcô°T ™ª› - á«YÉæ°üdG á≤£æŸG - …OÉ©ŸG AGôgR : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ô°üe , IôgÉ≤dG
2018/1/29 : 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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118812 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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
118813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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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118814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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
118815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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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118816 : 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
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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
118817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G á«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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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118818 : 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
óàª«d Rƒéæjódƒg ¢ùcG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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
118819 : 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
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcCG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
: Ü.¢U , ‹ÉŸG »HO õcôe , äGQÉeE’G êGôHCG , 4 QhódG , ¿G , 409 IóMh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 507042
2018/4/26 : 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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134427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π≤ædG
õ«LƒdƒæµJ Üƒgƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äGQÉeE’G , »`` `HO , …QÉ`` ` éàdG è`` `«∏ÿG - º`` jGôH êô`` H , C2701 -072/5 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG
2020/1/15 : 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
134720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ájòZC’ √É«e , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCG
óàª«d ≠æjójôJ ÉÁôH ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG Qõ÷G : á`````````````````````````«°ùæ÷G
OhQ , (116 ¢ùcƒH √hCG »H) , …GƒjÉg ¿QƒÑcÓH , ¢ShÉg hhó«e »°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG Qõ÷G , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ
2020/1/27 : 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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134850 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π≤ædG
(Ω.Ω.P.¢T)øë°û∏d RÉHƒJ ¿ódƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G - »HO - 89123 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/1/30 : 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
132835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (≈∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›h
. πcCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
á«FGò¨dG OGƒª∏d »Hô©dG AGò¨dG OGhQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , IóL - 23234 : Ü.Q , 2510 º«°ùædG , º«°ùædG ´QÉ°T , 7487 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
2019/11/11 : 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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134013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
äÉªî°†e , äƒ°üdG äGÈµe , á«còdG äƒ°üdG äÉYÉª°S , äƒ°üdG äÉYÉª°S , äÉfƒahôµ«ŸG
äƒ°üdG äÉYÉª°S ójóëàdÉHh äƒ°üdGh ƒjó«`ØdG äÉéàæŸ ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , äƒ°üdG
äÉØ∏e äÓ¨°ûeh á›óŸG ¢UGôbC’G äÓ¨°ûeh ∫ÉÑ≤à°SE’G Iõ¡LCGh äƒ°üdG äÉªî°†eh
äÓ¨°ûeh ƒjó«`ØdG áWô°TCG äÓ¨°ûeh ¿ƒjõØ∏àdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG ≥aóJ Iõ¡LCGh MP3
á«£ZCGh ájÉªM Ö∏Y , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG äÓé°ùe hCG (DVD) á›óŸG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG
äGÈµeh äƒ°üdG äGÈµeh äƒ°üdG äÉªî°†eh á«còdG äƒ°üdG äÉYÉª°Sh äƒ°üdG äÉYÉª°ùd
∫É≤ædG ∞JÉ¡dG Iõ¡LC’ Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J èeGôH , ¿PC’G äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh äƒ°üdG
Iõ¡LC’ÉH ºµëà∏d èeGÈdG ójóëàdÉHh ádÉ≤ædG Iõ¡LC’G øe ÉgÒZh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh
åjóëàd èeGÈdG , (è«é°†dG) äƒ°üdG AÉØNGh á£«ëŸG äGƒ°UC’G ºî°†Jh Rõ©J »àdG
äÓHÉµdG , ¿PC’G äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh äƒ°üdG äÉªî°†eh á«µ∏°SÓdG äƒ°üdG äGÈµe
É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG ≈≤«°SƒŸG , äÓHÉµdG äÓ°Uhh äƒ°üdG äÓHÉc ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G
á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÉ÷É©e , äƒ°üdG äGÈµe áª¶fCG , á«ªbôdG äÓ«ªëàdG ójóëàdÉHh
IOÉYE’ á«Jƒ°üdG πjƒëàdG áª¶fCG , ábÉ£dG ≈∏Y πª©J »àdG äƒ°üdG äÉªî°†e ójóëàdÉHh
, äƒ°üdG äÉªî°†eh äƒ°üdG äÉYÉª°ùH á°UÉÿG â«ÑãàdG äGóMhh äÉàÑãŸG , äƒ°üdG ¥É£æà°SEG
áØdDƒŸG ‹õæŸG ¬«`aÎdG áª¶fCG , äƒ°üdG äÉªî°†eh äƒ°üdG äGÈµÃ á°UÉÿG äGóYÉ≤dG
äƒ°üdG äGÈµeh á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸÉH ºµëàdG äGóMhh á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG äÓ¨°ûe øe
ójóëàdÉHh ‹õæŸG ìô°ùŸGh äƒ°üdG äGó©e , ó«dÉH ádƒªëŸG á«µ∏°SÓdG ºµëàdG äGóMhh
(äÉfRGƒŸG) ä’OÉ©ŸGh äƒ°üdG äÉªî°†eh äƒ°üdG äÉYÉª°Sh äƒ°üdG äGÈµeh ƒjÒà°ùdG
ºµëàdG Iõ¡LCGh á›óŸG ¢UGôbC’G äÓ¨°ûeh äƒ°üdG äGÈµe äÉ¶aÉMh äÓjƒëàdGh
äÉ°TÉ°ûdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG º«¨æJ Iõ¡LCG ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG á÷É©e Iõ¡LCGh ó©H øY
ƒjó«`ØdG äGQÉ°TEG π≤f á«fÉµeEG ™e á«eRÓÑdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T äGóMhh á∏FÉ°ùdG ájQƒ∏ÑdG
hCG ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d äÉYÉª°ùdG , ¿PC’G äÉYÉª°S , ¢SGôdG äÉYÉª°S , É«µ∏°S’ äƒ°üdG hCG/h
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äÉYÉª°S , äƒ°üdG πjƒ– áª¶fCG ™e ΩGóîà°SEÓd á«°üî°ûdG ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ádƒªëŸG
¢SCGôdG äÉYÉª°S äÉ≤`` ` ` ë∏e , äƒ°üdG πjƒ– áª¶fCG ™e ΩGóîà°SEÓd á«°üî°ûdG ¿PC’G
, ¢SCGôdG áYÉª°S ójó“ ∫ÉÑMh ¢SCGôdG áYÉª°S äGOÉÑdh ¢SCGôdG áYÉª°S óFÉ°Sh ójóëàdÉHh
ójó“ ∫ÉÑMh äÉYÉª°ùdG äGOÉÑdh äÉYÉª°ùdG óFÉ°Sh ójóëàdÉHh ¿PC’G äÉYÉª°S äÉ≤`` ` ` ë∏e
AGõLCGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«µ∏°SÓdG áµÑ°ûdG ™°Sƒe , á«µ∏°SÓdG áµÑ°ûdG äGó«©e , áYÉª°ùdG
Å°ûæJ ájOôa π«¨°ûJ ºFGƒb ôjƒ£J âfÎfE’G »eóîà°ùe ∫ƒîJ »àdG á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G
∑QÉ°ûJh äÉ«°UƒJ »£©Jh π°†ØŸG »Jƒ°üdG iƒàëŸG Oó–h á°ü°üfl á«Jƒ°U äÉ°UÓN
»eóîà°ùe ∫ƒîJ »àdG á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »Jƒ°üdG iƒàëŸG
Üƒ°SÉ◊G èeGôH , IOó©àe äÉ°üæe ÈY äÉfÉ«ÑdGh »Jƒ°üdG iƒàëŸG øY åëÑdG âfÎfE’G
èeGôH , ÊÉZC’G ºFGƒbh π«¨°ûàdG ºFGƒb ácQÉ°ûeh AÉ°ûfE’ á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCGh
ºFGƒbh ÚfÉæØdGh äÉeƒÑdC’Gh ÊÉZC’G º««≤àd á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCGh Üƒ°SÉ◊G
á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡H á«°UƒàdGh ÊÉZC’G ºFGƒbh π«¨°ûàdG
Üƒ°SÉ◊G AGõLCGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á∏°†ØŸG äÉeƒÑdC’Gh ÚfÉæØdGh ÊÉZC’G ácQÉ°ûeh ™Ñààd
. IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh äƒ°üdG äÉØ∏e áæª°†àŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑ∏d á«∏«¨°ûàdG
∂fG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/7/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 78088 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdh’G ≥````````M
(ÉµjÉeÉL
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134014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á`` ` «≤«°SƒŸG äÓ`` `«é°ùàdG áæª°†àe Iô°TÉ`` Ñe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™`` «ÑdG ôLÉ`` àe äÉ`` eóN
äÉ`` `éàæŸGh ƒjó«`ØdG äÓ`` «é°ùJh ¥ƒ£æŸG ΩÓ`` `µdG äÓ`` «é°ùJh ájó`` «eƒµdG äÓ«é°ùàdGh
≈∏Y áªFÉb äÉeóN , âfÎfE’G ≈∏Y øjôNBÓd á«fÓYEG äÉMÉ°ùe Ò`aƒJ , ≈≤«°SƒŸÉH á≤∏©àŸG
äÉeóN , É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG äÉgƒjó«`ØdGh ≈≤«°SƒŸG áæª°†àŸG ∑GÎ°TE’G äÉeóN
á∏é°ùŸG ≈≤«°SƒŸGh äÉgƒjó«`ØdG áæª°†àe Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe
, É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG ≈≤«°SƒŸGh äÉgƒjó«`ØdG áæª°†àŸG âfÎfE’G ≈∏Y Ö∏£dG äÉeóN , É≤Ñ°ùe
äÉYÉª°ùdGh äÉfƒahôµ«ŸG áæª°†àŸG Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCGh äƒ°üdG äÉªî°†e h äƒ°üdG äGÈµeh äƒ°üdG äÉYÉª°Sh á«còdG
¬«`aÎdG áª¶fCGh äÉYÉª°ùdGh ¿PC’G äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh äƒ°üdGh ƒjó«`ØdG äÉéàæŸ
. É¡H á≤∏©àŸG äÉ≤`` ` ` ë∏ŸGh ™£≤dGh ‹õæŸG ìô°ùŸGh äƒ°üdG äGó©eh ‹õæŸG
∂fG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/7/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 78088 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdh’G ≥````````M
(ÉµjÉeÉL
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134015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
äÓ`` ¨°ûeh ádƒªëŸG á«fhô`` àµd’G Iõ``¡LC’G á£`` °SGƒH ∫É`` °üJ’G ójó``ëàdÉHh ä’É`` °üJ’G
äÉYÉª°Sh á«còdG äÉYÉª°ùdGh äÉYÉª°ùdGh ádƒªëŸG á«ªbôdG Iõ¡LC’Gh ádƒªëŸG §FÉ°SƒdG
πjõæJh π«ª–h ∫ÉÑ≤à°SGh ∫ƒ°UƒdGh åÑd äƒ°üdG äÉªî°†eh äƒ°üdG äGÈµeh äƒ°üdG
äÉ«©ª°ùdGh äƒ°üdG π≤fh âbDƒŸG øjõîàdGh ßØ◊Gh ¢Vô©dGh ≥aóJh Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh
∫ÉªYC’Gh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh äÉgƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh ÖàµdGh äÉfÉ«ÑdGh á«FôŸG Qƒ°üdGh
∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh äÉØ∏ŸGh á«HO’G ∫ÉªYC’Gh §FÉ°SƒdG IOó©àe ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG
Üƒ°SÉ◊G hCG âfÎf’G ÈY ájô°üÑ©ª°ùdGh ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG OGƒŸG ≥aóJ , á«fhÎµd’G
äÉ«©ª°ùdGh äƒ°üdG ™jRƒJh åH ójóëàdÉHh ä’É°üJ’G äÉeóN , ä’É°üJ’G áµÑ°T hCG
áµÑ°T ÈY åÑdGh »∏YÉØàdG åÑdG äÉeóN , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY á«FôŸG Qƒ°üdGh
…ƒjó«`ØdGh »Jƒ°üdG åÑdG áeóN , »Jƒ°üdG åÑdG , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎf’G
. âfÎf’G ÈY åÑdG äÉeóN , âfÎf’G ÈY
∂fG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/7/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 78088 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdh’G ≥````````M
(ÉµjÉeÉL
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134016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
äÉ≤«∏©àdGh äÉ©LGôŸG Ò`aƒJ , Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ
áµÑ°T ÈY ábƒ£æŸG áª∏µdG äÓ«é°ùJh Éjó«eƒµdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸGh
Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T øe ÉgÒZh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
Éjó«eƒµdGh É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ (Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y) á«◊G ≈≤«°SƒŸG
á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY ƒjó«`ØdGh »Jƒ°üdG åÑdG á£°SGƒH ábƒ£æŸG áª∏µdG äÓ«é°ùJh
§ÿG ≈∏Y äÉ©LGôŸG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T øe ÉgÒZh
ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , ábƒ£æŸG áª∏µdG äÓ«é°ùJh Éjó«eƒµdGh ≈≤«°Sƒª∏d Iô°TÉÑe
πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ ƒjó«`a ™WÉ≤e ójhõJ ∫ÓN øe ¥ôØdGh ÚfÉæØdGh Ú«≤«°SƒŸÉH ∞jô©àdG
äÉµÑ°T øe ÉgÒZh á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY ábƒ£æŸG áª∏µdGh …ó«eƒµdGh »≤«°SƒŸG AGOÓd
Éjó«eƒµdGh ≈≤«°SƒŸG π«é°ùàd äÉMGÎbG πªY ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , ä’É°üJ’G
øe ÉgÒZh á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY áŒÉædG Ωóîà°ùŸG äÉfÉ«H ≈∏Y AÉæH ábƒ£æŸG áª∏µdGh
Ëó≤J πµ°T ≈∏Y ¬«`aÎdG äÉeóN , á«≤«°SƒŸG äÓØ◊G ó≤Yh º«¶æJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T
(Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y) á«◊G ¢Vhô©dÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ΩÓa’G ¢VhôY º«¶æJh
, ¬«`aÎdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , (Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y) á«◊G á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dGh
äÉ«Jƒ°üdGh á«©ª°ùdG áª¶f’Gh á«©ª°ùdG äGó©ŸG ∫É› »`a äGhóædGh πª©dG äÉ°TQh ó≤Y
äGó©ŸG ∫É› »`a ¢VQÉ©ŸGh ¢Vhô©dG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ≈≤«°SƒŸGh
Ò`aƒJ , á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG êÉàfG , ≈≤«°SƒŸGh äÉ«Jƒ°üdGh á«©ª°ùdG áª¶f’Gh á«©ª°ùdG
äÉÑ°SÉæŸG øe ÉgÒZh ¢Vhô©∏d ôcGòàdG õéM º«¶æJ , äƒ°üdGh ƒjó«`ØdG äÉgƒjOƒà°S
. á«`aÉ≤ãdGh á«¡«`aÎdG äÉÑ°SÉæª∏d õé◊Gh ôcGòàdG õéM äÉeóN , á«¡«`aÎdG
∂fG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/7/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 78088 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdh’G ≥````````M
(ÉµjÉeÉL
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134017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ á«æ≤J áæª°†àŸG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGôH Ò`aƒJ äÉeóN
≈≤«°SƒŸG ¢üFÉ°üN / äÉª°S Oó– »àdG hCG »≤«°SƒŸG ¢üFÉ°üN / äÉª°ùd º¡JGQÉ«àNEG êGQOEÉH
AÉæH äÉë«°TÎdG Ò`aƒJ ™e »°üî°ûdG ∞∏ŸG á∏ªµàH íª°ùàd Ωóîà°ùŸG QÉ«àNG ≈∏Y AÉæH
∫ÓN øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGôH Ò`aƒJ , ¢üFÉ°üÿG / äÉª°ùdG ∂∏J ≈∏Y
¬«`aÎ∏d á«°üî°T äÉØ∏e øjƒµàd ä’BÉ°üJE’G äÉµÑ°T øe ÉgÒZh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T
äÉØ°UGƒe ≥ah äÉeƒ∏©ŸGh á«`aÎdG äGQÉ«ÿ Ωóîà°ùŸG äGQÉ«àNG ≈∏Y AÉæH äÉeƒ∏©ŸGh
äÉeƒ∏©ŸGh ¬«`aÎdG πFÉ°Sh í«°TôJh äÉeƒ∏©ŸGh á«`aÎ∏d Ωóîà°ùŸG ¢üFÉ°üNh äÉª°Sh
πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGôH Ò`aƒJ , äÉØ°UGƒŸGh äGQÉ«àN’G ∂∏J ≈∏Y AÉæH
Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûJh êGôîà°SEGh ôjô–h π≤fh åHh ≥aóJh πjõæJh ∞«dCÉàH á°UÉÿG
Üƒ°SÉ◊G èeGôH Ò`aƒJ , Éjó«eƒµdGh ≈≤«°SƒŸG ¥É£æà°SEG IOÉYEGh º«¶æJh øjõîJh π«¨°ûJh
á°UÉN á«≤«°Sƒe äGƒæb πª©H Ωóîà°ùª∏d íª°ùJ á«≤æJ áæª°†àŸG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
™bGƒŸG Ò`aƒJ , áYô°Sh á«dBÓ≤à°SEÉH øjôNC’G Úeóîà°ùŸG ™e äGƒæ≤dG ácQÉ°ûeh êGQOE’
ƒjó«`ØdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG IQGOEGh èeO Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ á«æ≤J áæª°†àŸG á«∏YÉØàdG
Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , ƒjOGôdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉjƒàfih
á«còdG áª¶fC’G »`a ó©H øY ºµëàdGh áÑbGôÃ Ωóîà°ùª∏d íª°ùJ á«æ≤J áæª°†àŸG ™bGƒŸG
¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG Gójó–h á«fhÎµdE’G IOó©àŸG §FÉ°Sƒ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , á«dõæŸG
´ÓW’Gh π«é°ùàd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÉfÉ«ÑdGh
Üƒ°SÉ◊G èeGôH Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y á«FôŸGh á«Jƒ°üdG OGƒŸG π«∏–h ácQÉ°ûeh øjõîJh
≈≤«°SƒŸG äÓ¨°ûe ∂dP »`a ÉÃ á«dõæŸG ¬«`aÎdG áª¶fCG »`a ºµëà∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
ºµëàdG Iõ¡LCGh äƒ°üdG äGÈµeh äÉYÉª°ùdGh ≈≤«°Sƒª∏d á«ªbôdG ºµëàdG Iõ¡LCGh á«ªbôdG
áª¶fC’G »`a ºµëà∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGôH Ò`aƒJ , ádƒªëŸG áµ«∏°SÓdG
á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh AGƒ¡dG äÉØ««µJh áÄaóàdGh IAÉ°VE’G äGóMh Gójó–h á«dõæŸG á«dB’G
»æØdG ºYódG äÉeóN , ∫RÉæŸG áÑbGôe äGhOCGh áeÓ°ùdG äGó©e øe ÉgÒZh QGòfC’G Iõ¡LCGh
, èeGÈdGh Iõ¡LC’G äÓµ°ûe ¢ü«î°ûàH ≥∏©àj Éª«`a É¡MÓ°UEGh AÉ£NC’G ±É°ûµà°SG Gójó–h
ºYódG äÉeóN , »æØdG ºYódG ÖJÉµe äÉeóN Gójó– Üƒ°SÉ◊G É«LƒdƒæµJ ºYO äÉeóN
»æØdG ºYódG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÓµ°ûe »`a AÉ£NC’G ±É°ûµà°SG Gójó–h »æØdG
áeóîc èeGÈdG äÉeóN , É¡MÓ°UEGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH »`a AÉ£NC’G ±É°ûµà°SG Gójó–h
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»`a ºµëàdG áª¶fCG »`a ábÉ£dG IAÉØc π¡°ùJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH áæª°†àe (SAAS)
áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«Ä«ÑdG ºµëàdG áª¶fCGh ábÉ£dG π«°UƒJ
‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh áÑbGôŸ áµÑ°ûdÉH á∏°üàŸG Iõ¡LC’G »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH
ÚH äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG π≤fh ácQÉ°ûÃ íª°ùJ »àdG á«dB’Gh ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG äÉÄ«ÑdG »`a
áÑbGôª∏d (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh áæª°†àe äÉ≤«Ñ£J äÉeóN , Iõ¡LC’G √òg
. ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG
∂fG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2019/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
: ájƒdhC’G ó∏H - 2019/7/3 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 78088 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdh’G ≥````````M
(ÉµjÉeÉL
134477 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒj’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
Ω.Ω.P ¬«`aÉc Gõfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ü.¢U , 3 ºbQ πfi , á«©eÉ÷G áæjóŸG ´QÉ°T ∞∏N , í∏jƒe , ábQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 3338
2020/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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134731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
, á«LÓ`` ` Y OGƒ`` `eh ô`` `«bÉ≤Y , äÓ`` °†©dG äÉ`` «Nôe , á`jô£«Hh á«f’ó«°U äGô`` `°†ëà°ùe
äGô`` ` °†ëà°ùe , ájô`` ` «àµH Ωƒ`` `ª°S , »£«ëŸG »`` Ñ°ü©dG RÉ`` `¡é∏d á«f’ó`` «°U äGô`` `°†ëà°ùe
, ø≤`` ` ` ë∏d á∏HÉb ó∏÷G â– Iƒ°ûM , Iô°ûÑ∏d á«f’ó«°U OGƒe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d ájÒbÉ≤Y
, ájó∏÷G ¢VGôeCÓd á«f’ó«°U äÉéàæe , …õcôŸG »Ñ°ü©dG RÉ¡é∏d á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
á«ÑW äÉjÉ¨d ájƒ«M äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdG äÉHGô``£°VEG á`` ÷É©Ÿ á`` «f’ó«°U äGô`` `°†ëà°ùe
, á«ÑW (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , º«YÉ£e , äÓ°†©dG OÉ¡LEG á÷É©Ÿ äGô°†ëà°ùe , ájô£«H hCG
. á«f’ó«°U äÉjÉ¨d ºgGôe
∂fEG ¢ùcƒàjó«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
- ƒé¨fƒ«°ûJ , ƒZ - ¿hƒ¨fƒ«°ûJ , Üƒj - ≠fÉ°ûJhCG , π«Z -1 »æ¨fÉZ , 78 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc , hO - ∑ƒÑ¨fƒ«°ûà¨fƒ°ûJ , »°S
2020/1/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
135104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCG , ÜQGƒL , áeõMCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd , ¢ùHÓŸG
∫EG.¢SEG ÒdÉH ÉjôJÉHGR ÉàdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉÑ°SCG , (QÉ«∏ÑdG QõL) É°ùfEG 07300, 2-60, ÉjƒfGO Qƒ«¨æjÒH : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/10 : 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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135267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ¬J’ƒcƒ°T É¡°SÉ°SCG äÉéàæeh ¬J’ƒcƒ°T , äÉjƒ∏M , ôFÉ£a , ∂«c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH
¬jEG ¢SEG ôcÓjO ¢ùàjƒµ°ùH »`a ¿EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«é∏H : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Éµ«é∏H , äQƒØ°ùJƒ«H - π«eôJhh 2 , 1170 Ò∏«°ù«H ¿Éa »∏«ÁEG ƒ«æaCG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````` ` ` `æ©dG
135680 : 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£°UE’G Iƒ¡≤dGh ôµ°ùdGh 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)
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d OÉ›C’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 21492 : Ü.Q 8707 : Ü.¢U õjõ©dG óÑY øH óªfi ÒeC’G ´QÉ°T - IóL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2020/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ``````````````````````` ` ` `æ©dG
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135681 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
äÉjô`` «àaÉµdGh »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸGh âbDƒŸG AGƒ`` jE’G , äÉHhô`` °ûŸGh á``ª©WC’G ô`` `«`aƒJ äÉeóN
áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£eh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdGh
. (äÉæ«àfÉµdG )á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸGh
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d OÉ›C’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 21492 : Ü.Q 8707 : Ü.¢U õjõ©dG óÑY øH óªfi ÒeC’G ´QÉ°T - IóL : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG
2020/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d äÉfÉ«H : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
133945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
åëÑdGh π«∏ëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdGh á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
. äÉ«›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ , »YÉæ°üdG
Ω.Ω.P.¢T ÊhÎµdE’G πeÉ©à∏d »°ùÑ∏e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, »HO , »HOôH , …ó«¡ØdG , »HO ájó∏H ∂∏e , 44 - 43 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
∫ÉHƒ∏L »H …G …Ée : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 121 : Ü.Q 1331 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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135756 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
ájòMCG , á°VÉjô∏d ájòMCG , ájòMCG , ÅWÉ°û∏d ájòMCG , ΩÉªëà°SG ÜÉÑ°T , ΩÉªëà°SG ∫OÉæ°U
á°VÉjô∏d ájòMCG , Ö°TÉÑ°T , ájòMCG , ∫OÉæ°U , á£HQCG äGP ájòMCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd , Ωó≤dG Iôµd
. á°VÉjô∏d ájòMCG
óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/2 : 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

135757 : 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 áeõMCG , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ¥ƒ°ùà∏d áµÑ°ûe ¢SÉ«cCG , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M
, ájó∏L ìGƒdCG øe hCG ájó∏L ßaÉfi , (Ö«L ßaÉfi) äÉbÉ£Ñ∏d ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi
, ô¡X ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M πcÉ«g , ∞«¶æàdG ¢VGôZC’ áeóîà°ùŸG ±ÓîH √Gƒª°ûdG Oƒ∏L
, ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCG , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M
äÉYƒæ°üe) ájôØ°S IóY , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájó∏L Qƒ«°S , á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M
, (ájôØ°S ÖFÉ≤M) ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , çÉKCÓd ájó∏L ±QÉNR , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , (ájó∏L
ßaÉfi , (Iõ¡› ÒZ) π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ájôØ°S IÒ¨°U ÖFÉ≤M
. øjOGõL , Ö«L ßaÉfi , í«JÉØe Ö∏Y , ój ÖFÉ≤M , Ö«L
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óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/2 : 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

136091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, ™∏°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , ¿ÓYEGh ájÉYO
äÉ©«ÑŸG èjhôJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ≥jƒ°ùàdG , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
. (øjôNBÓd)
IOhóëŸG äƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
100511 : Ü.¢U - õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG ´QÉ°T - AGôgõdG »`` M - Ió`` L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21311: Ü.Q
2020/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸG , ¥OÉæØdG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG , ∫õædG
IOhóëŸG äƒb ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
100511 : Ü.¢U - õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG ´QÉ°T - AGôgõdG »`` M - Ió`` L : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21311: Ü.Q
2020/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
136094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
º«ª°üàdGh áYÉÑ£dGh ôjƒ°üàdG ä’É› »`a ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ h IQGOEGh , ¿ÓYEGh ájÉYO äÉeóN
á°ü°üflh á«°SÉ«b §FÉ°SƒH õ«ªàJ Ö∏W äÉeóNh âfÎfE’G ÈY äÉeóN âfÎfE’G ÈY
äÉeƒÑdCG , »æØdG º«ª°üàdG , á°ü°üîŸG äÉMƒ∏dG , Qƒ°üdG Öàc , IójÉ©ŸG äÉbÉ£H Gójó–h
. Qƒ°üdG
. ∂fEG »eƒÑdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, II …Éc õeÉ¡µjh , 3169 : Ü.¢U , ≠æjó∏H πà°Sƒc , »°VQC’G ≥HÉ£dG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ¿hÉJ OhQ
2020/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
√É«e , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe , ¬cGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa äÉ°UÓN
Üô°ûdG √É«e , (äÉHhô°ûe) á«fó©e √É«e , ájRÉ¨dG √É«ŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùe , (äÉHhô°ûe)
äÉHhô°ûe , ájRÉZ √É«e , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , GOƒ°üdG AÉe , (™«HÉæ«dG AÉe) á«ë°üdG
äÉHhô°ûe , ájôJGƒJ äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , á«dƒëc ÒZ á«¡°û∏d á–Éa
. ábÉ£dG äÉHhô°ûe , ájRÉZ äÉHhô°ûe , ÚJhÈdÉH á«æZ á«°VÉjQ
¬jG.»H.¢SG »∏jQGQQ »`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«dÉ£jEG , ΩG QBG ÉehQ 00187 , 4 ÉfÉ«°ùæ«H ÉJQƒH …O G »`a : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
136096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
√É«e , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY äÉHhô°ûe , ¬cGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa äÉ°UÓN
Üô°ûdG √É«e , (äÉHhô°ûe) á«fó©e √É«e , ájRÉ¨dG √É«ŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùe , (äÉHhô°ûe)
äÉHhô°ûe , ájRÉZ √É«e , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , GOƒ°üdG AÉe , (™«HÉæ«dG AÉe) á«ë°üdG
äÉHhô°ûe , ájôJGƒJ äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , á«dƒëc ÒZ á«¡°û∏d á–Éa
. ábÉ£dG äÉHhô°ûe , ájRÉZ äÉHhô°ûe , ÚJhÈdÉH á«æZ á«°VÉjQ
¬jG.»H.¢SG »∏jQGQQ »`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«dÉ£jEG , ΩG QBG ÉehQ 00187 , 4 ÉfÉ«°ùæ«H ÉJQƒH …O G »`a : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136145 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
, hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , Iƒ¡b
, ∂«c áæ«éY , ∂©c , õÑN , âjƒµ°ùH , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
, IQP ≥FÉbQ , í∏e , ≈∏fi ∂©c , äÉjƒ∏M , πHGƒJ , hÉcÉc , áJ’ƒcƒ°T , ∂«c , ∂«c ¥ƒë°ùe
ÜÉ°ûàc , è∏ãe …É°T , (Ëôµ°ùjBG) áXƒH , πëf π`` `°ùY , Oô`` `à°ùc , (QÉ`` `¡H) …ô`` `c , â`` `jƒµ°ùH
, Gõà«H , ôFÉ£a , πØ∏a , áfhôµ©e , (á≤«bQ áfhôµ©e) õdOƒf , ∫OôN , áfhôµ©e , (á°ü∏°U)
äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , …É°T , ôµ°S , äGQÉ¡H , πHGƒJ , QÉ°TƒH
¥ƒë°ùeh IÒªÿG , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG
. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG ) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , õ«ÑÿG
IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
136146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, QÉ«`aÉc , IóHõdG áÁôc , ÊGOƒ°S ∫ƒa IóHR , óæ¡dG RƒL IóHR , hÉcÉµdG IóHR , IóHR
â«chôµdG , ábƒØfl Ió°ûb , (¿ÉÑdCG äÉéàæe) Ió°ûb , óæ¡dG RƒL âjR , áæÑL
Ωƒë∏dG , (…OÉHR) ÖFGQ Íd , Ö«HR , äÓ∏fl , Ö«∏M , »JÉÑf øª°S , Qƒ“ , ∂ª°S º◊ øe á∏àc
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh
¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h Ióª›
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
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IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
136147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
äÉHhô°ûe , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , Iƒ¡b
, …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG
, πHGƒJ , hÉcÉc , áJ’ƒcƒ°T , ∂«c , ∂«c ¥ƒ`` ë°ùe , ∂«c áæ«éY , ∂©c , õÑN , âjƒµ°ùH
, πëf π°ùY , Oô`` `à°ùc , (QÉ`` `¡H) …ô`` `c , â`` `jƒµ°ùH , IQP ≥FÉbQ , í∏e , ≈∏fi ∂©c , äÉjƒ∏M
áfhôµ©e) õdOƒf , ∫OôN , áfhôµ©e , (á°ü∏°U) ÜÉ°ûàc , è∏ãe …É°T , (Ëôµ°ùjBG) áXƒH
, RQC’G , …É°T , ôµ°S , äGQÉ¡H , πHGƒJ , QÉ°TƒH , Gõà«H , ôFÉ£a , πØ∏a , áfhôµ©e , (á≤«bQ
, äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG
, äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG ) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G
. è∏ãdG
IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, áæÑL , QÉ«`aÉc , IóHõdG áÁôc , ÊGOƒ°S ∫ƒa IóHR , óæ¡dG RƒL IóHR , hÉcÉµdG IóHR , IóHR
, ∂ª°S º◊ øe á∏àc â«chôµdG , ábƒØfl Ió°ûb , (¿ÉÑdCG äÉéàæe) Ió°ûb , óæ¡dG RƒL âjR
Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , (…OÉHR) ÖFGQ Íd , Ö«HR , äÓ∏fl , Ö«∏M , »JÉÑf øª°S , Qƒ“
áØØ›h Ióª› áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG
äÉéàæeh Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G
IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
136149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
, ΩÉN hÉcÉc ÜƒÑM , äÉ«°†ªM , á÷É©e ÒZ ÜƒÑM QhòH , áLRÉW ∫ƒ≤H
QhòH , ¿Éaƒ°T , áLRÉW ÜÉ°ûYCG , áLRÉW ¬cGƒa , Újõà∏d áØØ› QƒgR
IOQGƒdG ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh , á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG , º°ùª°S , äÉJÉÑf
äÉJÉÑædGh QhòÑdG , á`` ` LRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬`` ` cGƒØdG , á«◊G äÉfGƒ«◊G , iôNCG äÉÄa »`a
. (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«◊ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG , á«©«Ñ£dG QƒgõdGh
IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
, ΩÉN hÉcÉc ÜƒÑM , äÉ«°†ªM , á÷É©e ÒZ ÜƒÑM QhòH , áLRÉW ∫ƒ≤H
QhòH , ¿Éaƒ°T , áLRÉW ÜÉ°ûYCG , áLRÉW ¬cGƒa , Újõà∏d á`` ØØ› Qƒ`` `gR
»`a IOQGƒdG ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh , á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG , º°ùª°S , äÉJÉÑf
QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«◊G äÉfGƒ«◊G , iôNCG äÉÄa
. (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«◊ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG , á«©«Ñ£dG
IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
136161 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
äÉHhô°ûe , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , Iƒ¡b
, õÑN , âjƒµ°ùH , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG
, ≈∏fi ∂©c , äÉjƒ∏M , πHGƒJ , hÉcÉc , áJ’ƒcƒ°T , ∂«c , ∂«c ¥ƒë°ùe , ∂«c áæ«éY , ∂©c
…É°T , (Ëôµ°ùjBG) áXƒH , πëf π°ùY , OÎ°ùc , (QÉ¡H) …ôc , âjƒµ°ùH , IQP ≥`` `FÉbQ , í`` `∏e
, πØ∏a , áfhôµ©e , (á≤«bQ áfhôµ©e) õdOƒf , ∫OôN , áfhôµ©e , (á°ü∏°U) ÜÉ°ûàc , è∏ãe
≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , …É°T , ôµ°S , äGQÉ¡H , πHGƒJ , QÉ°TƒH , Gõà«H , ôFÉ£a
IÒªÿG , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG ) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh
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IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

136162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, áæÑL , QÉ«`aÉc , IóHõdG áÁôc , ÊGOƒ°S ∫ƒa IóHR , óæ¡dG RƒL IóHR , hÉcÉµdG IóHR , IóHR
, ∂ª°S º◊ øe á∏àc â«chôµdG , ábƒØfl Ió°ûb , (¿ÉÑdCG äÉéàæe) Ió°ûb , óæ¡dG RƒL âjR
∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG , (…OÉHR) ÖFGQ Íd , Ö`` `«HR , äÓ∏`` `fl , Ö`` `«∏M , »`` `JÉÑf ø`` `ª°S , Qƒ`` `“
áØØ›h Ióª› áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h
äÉéàæeh Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh
. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G
IOhóëŸG á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸGh ájòZCÓd ¿É°Sôa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11482 ¢VÉjôdG , 8103 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136163 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN , º©£e
á«MÉ«°ùdG äGQÉªãà°S’Gh ºYÉ£ª∏d Ü’ô£°S’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , 945-11821 : Ü.¢U 53 »æ«°ù◊G ™ª› - á°TƒZ ¬`∏dGóÑY ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

136225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. á«°SÉ°ù◊G êÓ©d ∞fC’G ñÉîHh , á«LÓ©dG ∞fC’G äÉNÉîH äGô°†ëà°ùe
¢ûJG »H ΩG »L πàª«fRQG ΩQÉaÉ°SQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG , ÚchôHQÉ°S 66129 , 35 á°SGÎ°T …Î°SófG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/24 : 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
-80-

(1350) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, Qó°U ä’ÉªM , äÉjQó°U , ájòMCG , º°ù÷G ä’òH , äGRƒ∏H , äGÎ°S , áeõMCG , ¢SƒjófÉH
, ÜGƒKCG , º«fódG äGÎ°S , ∞WÉ©e , ∑ƒÑfi ±ƒ°U øe äGÎ°S , IÒ°üb äGÎ°S ¢ü«ªb
, ¢ùjOƒg , ¢SCGô∏d á«£ZCG , ¢SCGô∏d á£HQCG , ¢SCGô∏d äÉYÉØd , äÉ©Ñb , äGRÉØb , Ωó≤dG ¢SÉÑd
á«FÉ°ùædG á°ùÑ∏dGh õØ≤dGh ádhô¡dG ∫òHh …RGô÷G , õ`` æ«L , äÉ`` `à«cÉL , á`` `cƒÑfi ¢ù`` `HÓe
, ájó∏L πjhGô°S , ájó∏L äÉà«cÉL , ájó∏L ÜGƒKCG , ÜƒJ ≠æjôjÓdGh ÜƒJ â«ædGh á«àëàdG
, ≥æY äÉ£HQ , á∏jƒW ¢ùHÓe , äÉbÉªW , ¥É°ù∏d á«£ZCG , ájó∏L ÒfÉæJ , ájó∏L äÉJQƒ°T
πjhGô°ùdG , õØ≤dG ∫òH h á°VÉØ°†ØdG á«LQÉÿG ÜÉ«ãdG Gójó–h IóMGh á©£b øe ¢ùHÓe
, äÉYÉØd , ∫OÉæ°üdGh RÈehôdGh ¢ùÑeÉÑdG Gójó–h Ωó≤dG ¢SÉÑd , Ö©∏dG ∫òHh , á«∏NGódG
, Ö°TÉÑ°T , Ωƒf ¢ùHÓe , ÒfÉæJ , ¿É`` °üªb , Iô`` «°üb ¿É°üªb º`` `≤WCG , á`` `jòMCG , ¿É`` `°üªb
, äÉfƒ∏£æÑ∏d ä’ÉªM , ä’òH , á«°VÉjôdG Qó°üdG ä’ÉªM , IÒ°üb ÜQGƒL , á«°VÉjQ ájòMCG
, áMÉÑ°S ¢ùHÓe , ábô©ŸG ¿É°üª≤dG , ábô©ŸG ¢†côdG πjhGô°S Gójó–h ábô©ŸG π`` jhGô°ùdG
, á«°VÉjôdG ájòMC’G Gójó–h Ωó≤dG ¢SÉÑd , (¢ùHÓe) á«£ZCG , á≤«°V ÜGƒKCG , ¢ùHƒJ ∂fÉJ
, á«∏NGódG ¢ùHÓª∏d êhOõe º≤WCG , á≤«°V áÑbQ ™e á«`aƒ°üdG áYGQódG , ºc ∞°üf ¿É°üªb
. ÉZƒ«dG πjhGô°S , (¢ùHÓe) ¿É°üª≤dG QhÉ°SCG , ÜƒJ ÜGôdG , äGQGó°U
óà«ª«d óf’ôjEG RÎJ »`ØJhCG ¿ÉHQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óf’ôjEG , 4 ø∏HO , âjÎ°S hQÉH , ¢ShÉg ∂æH çhÉ°S , Qƒ∏a å°ùµ«°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
136229 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
ÖFÉ≤M , ¢VGôZC’G ™«ª÷ á«°VÉjQ ÖFÉ≤M , ¢VGôZC’G ™«ª÷ πªM ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M
ÖFÉ≤◊G , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , Ú∏°SGôŸG ÖFÉ≤M , ƒJƒàdG ÖFÉ≤M , ¢VGôZC’G ™«ª÷ á«°VÉjQ
ÖFÉ≤M , ó«dÉH ¢†Ñ≤J »àdG ÖFÉ≤◊G , ó«dÉH ¢†Ñ≤J »àdG ßaÉëŸG , ∞àµdG ÖFÉ≤M , á«°SQóŸG
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, Ö«L ßaÉfi , ÊÉa ΩõM , ∞àµdG ÖFÉ≤M , ô¡¶dG ÖFÉ≤M , á«∏«∏dG ΩƒædG ÖFÉ≤M , ó«dG
ßaÉfih ájó∏÷G ÖFÉ≤◊G Gójó–h ájó∏÷G äÉéàæŸG , á«fó©ŸG Oƒ≤ædG ßØ◊ ßaÉfi
πª◊ ¢SÉ«cCG , ájó∏÷G ô¡¶dG ÖFÉ≤Mh , ájó∏÷G ßaÉëŸGh , ájó∏÷G ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H
êÉ«µŸG ÖFÉ≤M , √ƒjÉŸG hCG / h ÖWôdG øjôªàdG ¢ùHÓe Gójó–h ÉàbDƒe áÑWôdG ¢VGôZC’G
. áZQÉa ´ÉÑJ π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ÖFÉ≤M , áZQÉa ´ÉÑJ
óà«ª«d óf’ôjEG RÎJ »`ØJhCG ¿ÉHQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óf’ôjEG , 4 ø∏HO , âjÎ°S hQÉH , ¢ShÉg ∂æH çhÉ°S , Qƒ∏a å°ùµ«°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
136230 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, Qó°U ä’ÉªM , äÉjQó°U , ájòMCG , º°ù÷G ä’òH , äGRƒ∏H , äGÎ°S , áeõMCG , ¢SƒjófÉH
, ÜGƒKCG , º«fódG äGÎ°S , ∞WÉ©e , ∑ƒÑfi ±ƒ°U øe äGÎ°S , IÒ°üb äGÎ°S ¢ü«ªb
, ¢ùjOƒg , ¢SCGô∏d á«£ZCG , ¢SCGô∏d á£HQCG , ¢SCGô∏d äÉYÉØd , äÉ©Ñb , äGRÉØb , Ωó≤dG ¢SÉÑd
á«FÉ°ùædG á°ùÑ∏dGh õØ≤dGh ádhô¡dG ∫òHh …RGô÷G , õæ«L , äÉà«cÉL , ácƒÑfi ¢ùHÓe
, ájó∏L πjhGô°S , ájó∏L äÉà«cÉL , ájó∏L ÜGƒKCG , ÜƒJ ≠æjôjÓdGh ÜƒJ â«ædGh á«àëàdG
, ≥æY äÉ£HQ , á∏jƒW ¢ùHÓe , äÉbÉªW , ¥É°ù∏d á«£ZCG , ájó∏L ÒfÉæJ , ájó∏L äÉJQƒ°T
πjhGô°ùdG , õØ≤dG ∫òH h á°VÉØ°†ØdG á«LQÉÿG ÜÉ«ãdG Gójó–h IóMGh á©£b øe ¢ùHÓe
, äÉYÉØd , ∫OÉæ°üdGh RÈehôdGh ¢ùÑeÉÑdG Gójó–h Ωó≤dG ¢SÉÑd , Ö©∏dG ∫òHh , á«∏NGódG
, Ö°TÉÑ°T , Ωƒf ¢ùHÓe , ÒfÉæJ , ¿É°üªb , Iô`` «°üb ¿É`` `°üªb º`` ≤WCG , á`` `jòMCG , ¿É`` °üªb
, äÉfƒ∏£æÑ∏d ä’ÉªM , ä’òH , á«°VÉjôdG Qó°üdG ä’ÉªM , IÒ°üb ÜQGƒL , á«°VÉjQ ájòMCG
, áMÉÑ°S ¢ùHÓe , ábô©ŸG ¿É°üª≤dG , ábô©ŸG ¢†côdG πjhGô°S Gójó–h ábô©ŸG πjhGô°ùdG
, á«°VÉjôdG ájòMC’G Gójó–h Ωó≤dG ¢SÉÑd , (¢ùHÓe) á«£ZCG , á≤«°V ÜGƒKCG , ¢ùHƒJ ∂fÉJ
, á«∏NGódG ¢ùHÓª∏d êhOõe º≤WCG , á≤«°V áÑbQ ™e á«`aƒ°üdG áYGQódG , ºc ∞°üf ¿É`°üªb
. ÉZƒ«dG πjhGô°S , (¢ùHÓe) ¿É°üª≤dG QhÉ°SCG , ÜƒJ ÜGôdG , äGQGó°U
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óà«ª«d óf’ôjEG RÎJ »`ØJhCG ¿ÉHQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óf’ôjEG , 4 ø∏HO , âjÎ°S hQÉH , ¢ShÉg ∂æH çhÉ°S , Qƒ∏a å°ùµ«°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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

136232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
ΩÉ`` `©£dG , ¢ù`` ` WÉ£ÑdG ≥`` `FÉbQh , ¢ùWÉ£ÑdG ø`` `e á«FGòZ äÉéàæe , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
áØ«`ØN äÉÑLh , IõgÉL äÉÑLh , áNƒÑ£e hCG áØØ› hCG áXƒØfi É¡©«ªLh äGhGô°†ÿGh
hCG á«JÉÑf OGƒe hCG ¬cGƒØdGh äGô°ùµŸGh ¢ùWÉ£ÑdG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH ¿ƒµàJ πcCÓd IõgÉL
äGô°†ëà°ùeh á©æ°üŸG ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ ∂dP »`a ÉÃ É¡æe äÉØ«dƒJ
, áXƒØfi ¬cGƒa , ¿ÉÑdCG äÉéàæe , äGhGô°†N , ¬cGƒa , Ωƒë∏dGh øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
. Í÷G á¡µæH á«FGòZ äÉéàæeh ÍL , π∏fl
´.´.Ω.¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
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136233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
RQC’G ≥FÉbQh Ó«JQƒàdG ≥FÉbQh IQòdG ≥FÉbQ ∂dP »`a ÉÃ , πcCÓd IõgÉ÷G áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
∫ƒØdGh QÉ°ûØdGh õgÉ÷G QÉ°ûØdG , ábƒãÑŸGh áîØàæŸG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdGh í∏ªŸG âjƒµ°ùÑdGh
áØ«`ØÿG äÉÑLƒdÉH á°UÉÿG ¢Uƒ°üdGh á°ü∏°üdG ¢SƒªZ , …ófÉµdÉH IÉ£¨ŸG ÊGOƒ°ùdG
äÉÑLƒdGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG ¢SƒªZh ÜƒÑ◊Gh íª≤dG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdGh
äGô°†ëà°ùŸGh IQòdGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG ¢SƒªZh ÜƒÑ◊Gh QhòÑdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG
ÒZ äÉjƒ∏◊G , äÉæé©ŸGh ∂©µdGh âjƒµ°ùÑdGh õÑÿG , QhòÑdGh ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG
øe »°SÉ°SCG πµ°ûH ¿ƒµàJ πcCÓd IõgÉL äÉÑLh , äÉ°ü∏°üdGh äGQÉ¡ÑdGh πHGƒàdG , á«Ñ£dG
äÉÑLƒdGh äÉæé©ŸGh äÉ°ûeô≤ŸGh RQC’G ≥FÉbQh Ó«JQƒàdG ≥FÉbQh IQòdG ≥FÉbQ h , ÜƒÑ◊G
, ôµ°ùdG , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG »àdG á«FGò¨dG äÉéàæŸG ≥ãÑæŸG QÉ°ûØdG , ábƒãÑŸGh áîØàæŸG áØ«`ØÿG
, ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh , πµjÎdG ≥FÉbQ hCG π°ù©dG , è∏ãdG , ≥«bódG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G
øe É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG áª©WC’Gh , ¢ù`` `WÉ£ÑdG ≥`` `FÉbQh , Ó«`` `JQƒàdG ≥`` FÉbQh , õ`` aÉÑdGh
. …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd ájòZCÓd ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG , QhòÑdGh ÜƒÑ◊G
´.´.Ω.¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
136234 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûdG , ájRÉ¨dG ÒZh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG
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…O »J ∫G ’ƒc øjôL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°UÈb : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢UÈb , É«°Sƒ≤«f , 2046 ¢SƒdƒahÎ°S , 5 ‹ »`ØjQÉe »JGÎ°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
136235 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
êÉàfEG ∫É› »`a äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ≥jƒ°ùJh ™«æ°üJ äÉcô°T »∏ãªÃ ΩÉ©dG »YƒdG õjõ©J
ájOÉ°üàb’G ihó÷G äÉ°SGQOh á«≤jƒ°ùàdG ¥ƒ°ùdG çÉëHCG äÉ°SGQOh äGhGô°†ÿGh á¡cÉØdG
á«≤jƒ°ùàdG äGQÉ°ûà°SÓd »æWƒdG OÉ°üàb’G »`a É¡fÉµeh äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ∫É› »`a
¬cGƒØ∏d ÊhÉ©àdG ≥jƒ°ùàdG ∫É› »`a ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL »`a á«eÉædG ¥Gƒ°SC’ÉH á≤∏©àŸG
¬cGƒØdG ∫É› »`a π≤ædG πcÉ°ûe ∫É› »`a ájOÉ°üàb’G ihó÷G äÉ°SGQO hCG äGhGô°†ÿGh
¬`` cGƒØdG ∫É`` › »`` ` ah á`` `Ä«ÑdG ∫É`` `› »`` `a á«FÉ°üMEG äÉ`` `eƒ∏©e º`` `jó≤J , äGhGô°†ÿGh
õjõ©J Gójó–h , ¢VGôZC’G á«©ªL äÉeóN ájQÉéàdG hCG ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd äGhGô°†ÿGh
»°VGQC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈dEG áLÉ◊ÉH ΩÉ©dG »YƒdG õjõ©Jh äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG ∫É› ídÉ°üe
øe áYÉæ°üdÉH »YƒdG Rõ©J É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh á«YGQõdG äÉ°SQÉªŸG , É¡«∏Y ®ÉØ◊Gh á«YGQõdG
∂«à°SÓÑdG äÉéæJGQ ™e ¿ƒ∏eÉ©àj øjòdG ∂ÄdhCG ≈dEG áLÉë∏d á«ª«∏©àdG OGƒŸG ™jRƒJ ∫ÓN
. áÄ«ÑdG »`a É¡bÓWEG ºàj »àdG á«µ«à°SÓÑdG äÉéæJGôdG á«ªc øe óë∏d
…O »J ∫G ¢SOhôH …OQÉfhÎ°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góæc , 5 …EG2 …Gh 9 ¿G Góæc , ƒjQÉàfhCG , ∫ »`aõéæ«c , â°ùjG 4 OhQ 2100 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
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136242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
. á«dÉ©dG ábÉ£dG •ƒ£N π≤fh ™jRƒàd á«FÉHô¡c ∫RGƒY
óà«ª«d ¢SQƒJ’ƒ°ùfG øj’ - »c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Góæc , 1 »J 4 »`a 1 ΩG Góæc , ƒjQÉàfhCG , ƒàfhQƒJ , ƒ«f »`aCG Qƒª°SÉH 50 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/25 : 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
136243 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«æ£b äGOGó°Sh á«ë°üdG πjOÉæŸGh á«ë°U •ƒa πãe á«FÉ°ùf (áaÉ¶f) á«ë°U äÉéàæe
hCG äÉXÉØM πµ°T ≈∏Y äGAÓeh á«FÉ°ùf (áaÉ¶f) á«ë°U πjhGô°Sh á«ë°üdG πjhGô°ùdGh
. ∫Ghô°S πµ°T ≈∏Y äGAÓeh •ƒa
»æÑeƒc πÑeÉL ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 45202 ƒjÉghCG , »JÉæ«°ùæ«°S , GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2020/3/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊Gh …ófÉµdG
∂fG , ÊÉÑeƒc ¢ùHƒJ GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10004 ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S ∫ƒ¡àjGh ¿h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

136258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, äÉjÉ¡∏dG , äÉª∏◊ÉH ∫ÉØWC’G ÜGƒcCGh ∫ÉØWC’G äÉLÉLR , ∫ÉØWC’G áYÉ°VQ äÉª∏M äÉjÉ¡∏dG
, áYÉ°VôdG áLÉLR , äÉª∏◊ÉH ∫ÉØWC’G ájò¨J äÉLÉLõd á«bGƒdG äÉeÉª°üdGh á«£ZC’G
. IQƒcòŸG ™∏°ùdG ™«ª÷ AGõLC’Gh ™£≤dG , äÉª∏ë∏d äÉ«bGh
¢ûJG , »H , ΩG âaÉ°û∏jÒL π«µ«JQCÉ«Ñ«H ΩÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájhÉ°ù‰ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùªædG , 50 ¢SÉL - ∫ófÉe - õfQƒd øjGh 116 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136266 : 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 äÉeóN
Ω.Ω.P áØbh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
øjôëÑdG , , øjôëÑdG - êGƒeCG , 5720 ≥jôW , 2042 á≤°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/31 : 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

136267 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
äÉeóN , äÉeóÿG ∂∏àH á≤∏©àŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’Gh á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
. á«∏«¨°ûàdG ¬›GôHh ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh π«∏ëàdG
Ω.Ω.P áØbh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
øjôëÑdG , øjôëÑdG - êGƒeCG , 257 ™ª› , 5720 ≥jôW , 2042 á≤°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/31 : 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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136268 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, (¿ÉÑdCG äÉéàæe) á£°ûb , IQòdG âjR , (¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ) ≥FÉbQ , ÍL , óHõdG á£°ûb , óHR
âjR , ¢†«H , πcCÓd á◊É°U äƒjR , πcCÓd á◊É°U ¿ƒgO , Qƒ“ , (ábƒØfl á£°ûb) á£°ûb
, á«°TÉŸG øe IóFÉe Ωƒë°T , Ö«∏◊G øe äÉéàæe , Ö«∏M , áXƒØfi Ωƒ◊ , Ωƒ◊ , IQòdG
. ¿ÉÑdC’G äÉéàæe , áæª°S , ¿ƒàjR âjR
√O’hCGh ¬«≤ØdG ΩÓ°ùdG óÑY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , áYGQõdG πHÉ≤e - äÉHÓ◊G ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/31 : 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

136274 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. π°ù©ŸG , ≠ÑàdG
ôjó°üàdGh OGÒà°S’Gh π°ù©ŸGh ≠Ñà∏d ≈dhC’G á«fOQC’G ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , ¿ÉªY , 3 QhódG , ¿Éª©ædG ≈æÑe , πàdG »`Ø°Uh ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S112 : Ü.Q …hQ 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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136281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äGô°†ëà°ùeh ƒÑeÉ°ûdGh äÉØ¶æŸG , ¿ƒHÉ°üdGh äÉ`` `Ø¶æŸGh â`` `«dGƒàdG ¿ƒHÉ°U äÉéàæe
äÉéàæe øe ÉgÒZh ô©°ûdGh Iô°ûÑdG äGô°†ëà°ùeh ô©°ûdGh Iô°ûÑdG äƒjRh π«ªéàdG
, »∏÷Gh , ™«ª∏àdGh , ∞«¶æàdGh , πFÉ°ùdG ¿ƒHÉ°üdGh , áÄØdG √òg »`a ô©°ûdGh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG
. Qƒ£©dGh π«°ù¨dG ΩGóîà°SG OGƒŸG øe ÉgÒZh ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùeh , á£°TÉµdG äGô°†ëà°ùŸGh
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉf’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U
2020/4/22 : 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
136282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á``jòZCG OGƒ`` e , á«ÑW äÉjÉ¨d á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
á«ªë∏d äÓªµe , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCGh …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM
ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ≤°üd , ô¡£ŸG , áaÉ¶ædG äÉéàæe , ¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG
, IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G
. ÜÉ°ûYCG äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉf’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U
2020/4/22 : 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
-90-

(1350) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
¥GƒWCG , ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG , IÒ¨°U á«°üî°T ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG IôcGP Iõ¡LCG
äGÈµŸ øFÉÑc , á«còdG ∞JGƒ¡dG , á«còdG ∞JGƒ¡∏d á«£ZCG , ∞JÉg Iõ¡LCG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d
»°üY , ( »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏d) äGÒeÉc , äÉfƒahôµ«e , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , äƒ°üdG
, á«FÉHô¡c äÉjQÉ£H , á«FÉHô¡µdG •ƒ£î∏d äÓ°Uh , (ó«dÉH ádƒªëŸG) »`Ø∏«°ùdG ôjƒ°üJ
. á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG
óæ«ª«d (»c ¢ûJG) Ωƒµ«∏«J ƒæµ«J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿Gƒj , 131 È‰ , ∑QÉH …Î«°SófG …ƒ¨æ«°T , 2 èæjó∏H , 417 ΩhQ : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
, ¿BG hÉH , âjÎ°S ¿Éæ«°T , »Jƒ«æ«eƒc ≠fÉ°T , âµjÎ°ùjO 33 , OhQ 2
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒb á©WÉ≤e , ø°ûàæ°T
2020/5/31 : 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
136403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
πjOÉæe , ÉjÒàµÑ∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , á«°üî°ûdG áaÉ¶æ∏d á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG , äGô¡£ŸG
êÓY äGô°†ëà°ùe , »LÓY ¿ƒHÉ°U , ÉjÒàµÑ∏d OÉ°†ŸG øjó«dG ∫ƒ°ùZ , ÉjÒàµÑ∏d IOÉ°†e
äGó«Ñe , AGƒ¡dG á«≤æJ äGô°†ëà°ùe , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ÜÉÑ°ûdG ÖM
. º«KGô÷G
»æÑeƒc πÑeÉL ófBG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 45202 ƒjÉghCG , »JÉæ«°ùæ«°S , GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2020/5/31 : 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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136412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
πjOÉæe , ÉjÒàµÑ∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , á«°üî°ûdG áaÉ¶æ∏d á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG , äGô¡£ŸG
êÓY äGô°†ëà°ùe , »LÓY ¿ƒHÉ°U , ÉjÒàµÑ∏d OÉ°†ŸG øjó«dG ∫ƒ°ùZ , ÉjÒàµÑ∏d IOÉ°†e
äGó«Ñe , AGƒ¡dG á«≤æJ äGô°†ëà°ùe , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ÜÉÑ°ûdG ÖM
. º«KGô÷G
»æÑeƒc πÑeÉL ófCG ÎchôH GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG , 45202 ƒjÉghCG , »JÉæ«°ùæ«°S , GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2020/5/31 : 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
136219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
, ΩódG »`a Rƒcƒ∏÷G áÑbGôe RÉ¡L øe ΩódG QÉÑàNG èFÉàf π«é°ùàd ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
êÓY ∫É› »`a (äÉ≤«Ñ£àdG) π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG , …ôµ°ùdG ≈°VôŸ á°ü°üîŸGh
. …ôµ°ùdG ¢Vôe
»`aƒfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 ¬«JƒH ’ hQ 54 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/19 : 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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136220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
¬FGõLCGh ΩódG Rƒcƒ∏L áÑbGôe RÉ¡L ¢UÉN πµ°ûHh …ôµ°ùdG ∫É› »`a á«Ñ£dG Iõ¡LC’G
. IôHE’G , ºµëàdG ∫ƒ∏M , §FGô°ûdG : »gh
»`aƒfÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjQÉH 75008 ¬«JƒH ’ hQ 54 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/19 : 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

136221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
IQGô◊G áLQO áÑbGôŸ ôJƒ«ÑªµdG èeGôH á«FÉHô¡c ¢SÉ«b Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G áÑbGôŸG Iõ¡LCG
(äÉ≤«Ñ£àdG) èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ôJƒ«ÑªµdG äÉ°TÉ°T , á«Ñ£dG äÉ≤«Ñ£J , á«ë°üdG äÉfÉ«ÑdGh
. äGQGòfE’Gh QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCG áÑbGôe , πjõæà∏d á∏HÉb hCG âfÎf’G ÈY áª≤ŸG
¢ûJG »H ΩG »L äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG , ¿OÉHõjGh áæjóe 65205 , 2 - ≠æjQ - ∂fÓH - ¢ùcÉe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/19 : 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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136222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
áÑbGôŸ ó°Uôd Iõ¡LCG , IQGô◊G áLQOh á«ë°üdG äÉfÉ«ÑdG ó°Uôd á«ÑW äGhOCGh Iõ¡LCG
ó°Uôd á«Ñ£dG ¢SÉ«≤dG Iõ¡LCG , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd ¢ü«î°ûàdG Iõ¡LCG , á«Ñ£dG ¢VGôZC’G
≈ª◊G IQGô◊G øjRGƒe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd IQGô◊G øjRGƒe , ¿É°ùfE’G IQGôM áLQO
É©«ªL IOQGƒdG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ≈ªë∏d ™bQ , á«µ∏°SÓdG IQGô◊G äGÎeƒeôJ
. 10 áÄØdÉH
¢ûJG »H ΩG »L äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG , ¿OÉHõjGh áæjóe 65205 , 2 - ≠æjQ - ∂fÓH - ¢ùcÉe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/19 : 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
136236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
. »YÉæ°üdG •É£ŸGh ™∏°ùdG áYÉæ°U »`a Ωóîà°ùŸG •É£ŸG , ∞≤°ùdG á«£¨àd ádRÉ©dG OGƒŸGh •É£ŸG
∂fG , õ°S »`aÒ°S ≠æ«°ùæ°ùj’ ¿ƒà°ùLójôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 37201 , ≈°SÉæ«J , ∫ »`Ø°TÉf , 100 âjƒ°S , çhÉ°S ƒ«f »`aG çQƒa 200 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2020/3/25 : 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
-94-

(1350) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

136237 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. 19 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG á«fó©e ÒZ AÉæH OGƒe , á«fó©ŸG ÒZ ∞«≤°ùàdG »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸG
∂fG , õ°S »`aÒ°S ≠æ«°ùæ°ùj’ ¿ƒà°ùLójôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 37201 , ≈°SÉæ«J , ∫ »`Ø°TÉf , 100 âjƒ°S , çhÉ°S ƒ«f »`aG çQƒa 200 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2020/3/25 : 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
136248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
èeGôH , ‹B’G º∏©àdG èeGôHh »YÉæ£°U’G AÉcòdG , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ‹B’G Ö°SÉ◊G AGõLCG
ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , IOÉ«≤dG á«JGP äÉÑcôª∏d ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , øeC’G èeGôH , Ò`Ø°ûàdG
IOÉ«≤dG áª¶fCG , QÉ«W ¿hóH äGôFÉ£dGh äÉÑcôª∏d áMÓŸGh »JGòdG ºµëàdG »`a É¡eGóîà°S’
, »YÉæ£°U’G AÉcòdG ™e ájô°ûÑdG äÉJƒHhôdG , á«∏YÉØJ äÉ°TÉ°ûH õ«ªàJ »àdG áÑcôª∏d á«JGòdG
, Rõ©ŸGh »°VGÎa’G ™bGƒdG äÉ«›ôH , ácô◊G äÉ«cÉfi (VR) »°VGÎa’G ™bGƒdG
. ä’É°üJ’G QhÉfi , Qõ«∏dG , π«ªëà∏d , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG
»°S ∫G ∫G Ö«°TÒàj ôjhôH ∫ƒ°S - äƒ«à«à°ùfG ¿ƒ°T »`aƒfG »LƒdƒæµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G - »ÑX ƒHCG ¢ûà«H áMGQ ƒ«c ¢ûJG QGódG ≈æÑe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/26 : 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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136249 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
∫ƒ`` cƒJhôH äÉ`` eóN Ò`aƒJ , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G äÉeóN
ä’É°üJG äGƒæb Ωóîà°ùJ »àdG ∂∏J ∂dP »`a ÉÃ á«µ∏°SÓdG äÉ≤«Ñ£àdG
ÈY ó©H øY øeBG ∫É°üJÉH Úeóîà°ùŸG ójhõJ , áfƒª°†ŸG äƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdG π≤f äÉeóN , áæeBG
. á°UÉÿG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈dEG âfÎfE’G
»°S ∫G ∫G Ö«°TÒàj ôjhôH ∫ƒ°S - äƒ«à«à°ùfG ¿ƒ°T »`aƒfG »LƒdƒæµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑX ƒHCG ¢ûà«H áMGQ ƒ«c ¢ûJG QGódG ≈æÑe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/26 : 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
136250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
çƒ`` ëÑdG , É«LƒdƒæµàdGh Ωƒ∏©dG äÉeóN , ôjƒ£àdGh åëÑdG äÉeóN
Ió`` `jó÷G É`` «LƒdƒæµàdG ô`` jƒ£Jh º`` «ª°üJ , É«LƒdƒæµàdÉH á≤∏©àŸG
äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ , øjôNBÓd
, OGƒŸG º∏Y ∫É› »`a åëÑdG , äÉJƒHhôdÉH á≤∏©àŸG á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG , áeóîc äÉ«›ÈdG
äÉ«∏ª©d èeGôH ôjƒ£J , äÉÑcôŸÉH á≤∏©àŸG áeÓ°ùdG É«LƒdƒæµJ äÉeóN , äÉÑcôŸG ôjƒ£J
. 42 áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG , áæeB’G áµÑ°ûdG
»°S ∫G ∫G Ö«°TÒàj ôjhôH ∫ƒ°S - äƒ«à«à°ùfG ¿ƒ°T »`aƒfG »LƒdƒæµJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑX ƒHCG ¢ûà«H áMGQ ƒ«c ¢ûJG QGódG ≈æÑe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/3/26 : 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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136259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
óÑc , ΩÉY πµ°ûH ºë∏dG ™£b , ôjõæÿG º◊ , êÉLódG , …ô≤ÑdG ºë∏dG , ΩÉY πµ°ûH Ωƒë∏dG
. IóªéŸGh áLRÉ£dG , ΩÉY πµ°ûH øLGhódG , êÉLódG AÉ°ûMCG , êÉLódG
GóàŸ ¢SƒàfÉª«dG …O ÉjÎ°SGófG ÉcGQGhôZG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, »à«°S ÉcGQG Éaƒf , »à«°ThR ’ »`a 50 , 270 ΩG ¬«c , 324 ¢SG QG ´QÉ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , πjRGôH â«à°S ∫ƒ°S hO …ófGôZ ƒjQ
2020/3/29 : 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
136501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
, (¢SG »H »L) ™bƒŸG ójó– ΩÉ¶f ÈY Üƒ°SÉ◊G ≥jôW øY äÉæë°ûdGh øjôaÉ°ùŸG äÉÑcôe ™ÑàJ
, äÉfÉ«ÑdG äÉµÑ°Th Üƒ°SÉ◊G ≥jôW øY âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’Gh »∏YÉØàdG äÉÑcôŸG ¬«LƒJ
Qhô``ŸG á`` côMh á`` MÓŸGh §`` FGôÿGh ô`` Ø°ùdGh É`` «`aGô¨÷Gh ¥ô`` £dG ø`` Y äÉ`` `eƒ∏©e ô`` `«`aƒJ
ájƒ«∏ÿG ∞JGƒ¡dGh ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY ΩÉªàg’G äGP á«`aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸGh
º°†J á«∏YÉØJ äÉfÉ«H IóYÉb Ò`aƒJ , á«µ∏°SÓdG áMÓŸG Iõ¡LCGh ó«dÉH ádƒªëŸG Iõ¡LC’Gh
É«`aGô¨÷Gh QhôŸG ácôMh áMÓŸGh §FGôÿGh ôØ°ùdGh É«`aGô¨÷Gh ¥ô£dG øY äÉeƒ∏©e
. ΩÉªàg’G äGP äÉeƒ∏©ŸGh
»°S ∫G ∫G πZƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94043 É«fQƒØ«dÉc , h »`a ÚàfhÉe , …GƒcQÉH Î«K »`ØeG 1600 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2020/6/1 : 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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136503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
Ú°ù–h á÷É©Ÿ áÑ°SƒM ¥ôWh äÉ«eõjQGƒN ôjƒ£J ójóëàdÉHh »ª∏©dG ôjƒ£àdGh åëÑdG
äÉ«eõjQGƒN ôjƒ£J ójóëàdÉHh »ª∏©dG ô`` `jƒ£àdGh å`` ` ëÑdG , á`` `MÓŸGh ôØ°ùdG äÉfÉ«H
(¢SG »H »L) ™bƒŸG ójó– áª¶fCG øe IOQGƒdG äÉfÉ«ÑdG Ú°ù–h á÷É©Ÿ áÑ°SƒM ¥ôWh
äÉeóÿG , ¥ô£dG QÉ°ùe §«£îJh áMÓŸG èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th
∫OÉÑJ í«àJ á«æ≤J º°†j ÊhÎµdG ™bƒe Ò`aƒJ ójóëàdÉHh á«∏YÉØàdG á«MÓŸG á«YÉªàL’G
äGP á«`aGô¨÷G äÉeƒ∏©ŸGh áMÓŸGh É«`aGô¨÷Gh QhôŸG ácôMh ¥ô£dÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG
âfÎf’G ÈY ≥aGôe áaÉ°†à°SG , Úeóîà°ùŸG ÚH ôØ°ùdGh ¢ù≤£dGh §FGôÿGh ΩÉªàg’G
á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh çƒëÑdG äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG , á«∏YÉØJ äÉ°ûbÉæe ó≤©d
áMÓŸG äGó©eh èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ Gójó–h áMÓŸG äGQÉ°TEGh ó©H øY ä’É°üJ’ÉH
. ó©H øY ä’É°üJ’Gh
»°S ∫G ∫G πZƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG: á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94043 É«fQƒØ«dÉc , h »`a ÚàfhÉe , …GƒcQÉH Î«K »`ØeG 1600 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2020/6/1 : 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
136504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ¢ùHÓŸG π«°ùZ »`a Ωóîà°ùJ »àdG OGƒŸG øe ÉgÒZh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
äƒjõdG , Qƒ£©dG , ¿ƒHÉ°üdG , ñÉ°Sh’G ádGREGh §°ûµdGh π≤°üdGh ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe
, ÚLÉ©e , ô©°ûdG (¿ƒ«°Sƒd) ∫ƒ°ùZ , (∂«àeRƒµdG) , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG
. ¿Éæ°SC’G äÉØ¶æeh
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IOhóëŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d …Oƒ©°ùdG ™æ°üŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 22424 IóL , ôé¡ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/6/1 : 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

136505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
IOQGƒdG ÒZh OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
, ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh ÜÉ«ãdG ≥jOÉæ°U , ΩÉÿG Oƒ∏÷G , á«fGƒ«◊G Oƒ∏÷G , iôNCG äÉÄa øª°V
π«ÿG IóYh •É«°ùdG , »°ûŸG »°üYh ¢ùª°ûdG øe á«bGƒdG áØ«`ØÿG äÓ¶ŸG , »°SÉª°ûdG
. É¡«dEG Éeh êhô°ùdGh
IOhóëŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d …Oƒ©°ùdG ™æ°üŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 22424 IóL , ôé¡ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/6/1 : 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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136506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG
IOhóëŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d …Oƒ©°ùdG ™æ°üŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 22424 IóL , ôé¡ŸG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/6/1 : 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

136510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
. ¥QƒdG øe ∫ÉØWC’G äÉXÉØM , ∫ÉØWC’G äÉXÉØM
ø°ûjQƒHQƒc ΩQÉ°ûJ - Êƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , Úc - º«¡jG , »°T - ƒ«°T ƒcƒµ«°T , ƒ°T - »°ùæ«c , øHƒª«°T 182 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2020/6/1 : 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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136511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ¢ùª°ûdG øe á«bGh äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ áLƒdG á©æbCG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
, Iô°ûÑdG äÉØ¶æe , ÖWôe º°ù∏H äÉÁôc , (π«ªéàdG) Iô°ûÑdÉH á`` `jÉæ©dG äGô`` `°†ëà°ùe
Ëôc , (π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe) äÉÑWôŸG , áNƒî«°û∏d IOÉ°†ŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd
, Ö«∏◊G øe áLôîà°ùŸG ≈∏Y π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ¬LƒdG äÉØ¶æe , ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG
Iô°ûH ∞«£∏J äÉÁôc , Iô°ûÑdG äÉØ£∏e , Iô°ûÑdGh ó∏÷G ájƒ≤Jh §«°ûæJ äGô``°†ëà°ùe
, ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe Ú©dG Ëôc , á«LÓ©dG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G
. á«°SÉ°SC’G äƒjõdG ¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG á©æbCG
óà«ª«d ƒc ¢ùµà«ª°Sƒc RQó«d : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒL-Ú‚GƒL , hô‚hó‚ƒ«f , 90 , 500 ∂«°SÓc GP , 404 ≈°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc , 05065 ∫ƒ«°S
2020/6/1 : 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

136512 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ¢ùª°ûdG øe á«bGh äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ áLƒdG á©æbCG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
, Iô°ûÑdG äÉØ¶æe , ÖWôe º°ù∏H äÉÁôc , (π«ªéàdG) Iô°ûÑdÉH á`` `jÉæ©dG äGô`` `°†ëà°ùe
Ëôc , (π``«ªéàdG äGô``°†ëà°ùe) â`` ÉÑWôŸG , áNƒî«°û∏d IOÉ°†ŸG π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
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π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷ÉH ájÉæ©∏d π«`` ªéàdG äGô`` °†ëà°ùe , Iô``°ûÑdG ¢†``««Ñàd
, Ö«∏◊G ø`` e á`` Lôîà°ùŸG π`` `«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ¬LƒdG äÉØ¶æe , ∫É`` ª÷ÉH á`` jÉæ©dG
Iô°ûH ∞«£∏J äÉÁôc , Iô°ûÑdG äÉØ£∏e , Iô°ûÑdGh ó∏÷G ájƒ≤Jh §`` «°ûæJ äGô`` `°†ëà°ùe
, ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe Ú©dG Ëôc , á«LÓ©dG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe , º°ù÷G
. á«°SÉ°SC’G äƒjõdG ¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG á©æbCG
óà«ª«d ƒc ¢ùµà«ª°Sƒc RQó«d : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒL-Ú‚GƒL , hQ-„hó‚ƒ«f , 90 , 500 ∂«°SÓc GP , 404 ≈°S : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc , 05065 ∫ƒ«°S
2020/6/1 : 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
128022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. É«dhO ∫GƒeC’G πjƒ– äÉeóN , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , 21 : ºbQ Öàµe
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128023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. É«dhO ∫GƒeC’G πjƒ– äÉeóN , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , 21 : ºbQ Öàµe
128024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. É«dhO ∫GƒeC’G πjƒ– äÉeóN , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π``````````«cƒdG º`````````°SG
, ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , 21 : ºbQ Öàµe
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128025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. É«dhO ∫GƒeC’G πjƒ– äÉeóN , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
óàª«d õéæjódƒg ¢ùcG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
, ÊÉãdG ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , 21 : ºbQ Öàµe

133939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Éµ«ŸG , ¢Sƒà°ùÑ°S’G , ≠ª°üdG , É°TÒH ÉJƒZ , •É£ŸG
, ™«æ°üJ »`a É¡eGóîà°S’ ±hò≤e πµ°T »`a ∂«à°SÓÑdG , iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZh
. ¿ó©ŸG øe ¢ù«dh , áfôe Ö«HÉfCG , ∫õYh ∞bhh áÄÑ©J OGƒe
óà«ª«d äƒ«FGôH Rƒ°ù«gOG ≈H ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 400099 …ÉÑeƒe …ÒgófG , OhQ ¢Shôc ’ÉcÉ°ûJ ¢ShÉg ∂«fƒj πfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
∫ÉHƒ∏L »H …G …Ée : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 121 : Ü.Q 1331 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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133943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Éµ«ŸG , ¢Sƒà°ùÑ°S’G , ≠ª°üdG , É°TÒH ÉJƒZ , •É£ŸG
, ™«æ°üJ »`a É¡eGóîà°S’ ±hò≤e πµ°T »`a ∂«à°SÓÑdG , iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZh
. ¿ó©ŸG øe ¢ù«dh , áfôe Ö«HÉfCG , ∫õYh ∞bhh áÄÑ©J OGƒe
óà«ª«d äƒ«FGôH Rƒ°ù«gOG ≈H ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 400099 …ÉÑeƒe …ÒgófG , OhQ ¢Shôc ’ÉcÉ°ûJ ¢ShÉg ∂«fƒj πfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
∫ÉHƒ∏L »H …G …Ée : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 121 : Ü.Q 1331 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
133944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Éµ«ŸG , ¢Sƒà°ùÑ°S’G , ≠ª°üdG , É°TÒH ÉJƒZ , •É£ŸG
, ™«æ°üJ »`a É¡eGóîà°S’ ±hò≤e πµ°T »`a ∂«à°SÓÑdG , iôNCG äÉÄa »`a áLQóŸG ÒZh
. ¿ó©ŸG øe ¢ù«dh , áfôe Ö«HÉfCG , ∫õYh ∞bhh áÄÑ©J OGƒe
óà«ª«d äƒ«FGôH Rƒ°ù«gOG ≈H ¢ûJG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 400099 …ÉÑeƒe …ÒgófG , OhQ ¢Shôc ’ÉcÉ°ûJ ¢ShÉg ∂«fƒj πfi : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2019/12/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
∫ÉHƒ∏L »H …G …Ée : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , 121 : Ü.Q 1331 : 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 116918 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/7/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1240 :فـي 2018/4/22م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :حمد القرين للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :ب�ساتني املرباء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية الر�ستاق  ،حمافظة جنوب الباطنة
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020 /6/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/6/17 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت 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 العالمــــــــــــــــــــة 28330 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2005/3/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48219 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/11/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  868 :فـي 2008/8/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :انرتنا�شونال تراك انتلكت�شوال بروبرتي كومباين  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :نافي�ستار ديفين�س  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  10400 :دبليو  .نورث �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،آي ال ، 60160
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة  2019/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48821 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48822 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48823 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48824 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48825 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881 :فـي 2009/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48826 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881 :فـي 2009/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48827 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48828 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
-111-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 48829 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/5/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  874 :فـي 2008/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50435 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50436 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50437 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  881 :فـي 2009/2/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50438 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50439 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50440 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50441 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50442 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 50443 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2010/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  876 :فـي 2008/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 56180 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 12 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2009/12/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  892 :فـي 2009/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :انرتنا�شونال تراك انتلكت�شوال بروبرتي كومباين  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :نافي�ستار ديفين�س  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  10400 :دبليو  .نورث �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،آي ال , 60160
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة  2019/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 73800 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/5/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  996 :فـي 2012/12/29م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :انرتنا�شونال تراك انتلكت�شوال بروبرتي كومباين  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :نافي�ستار ديفين�س  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  10400 :دبليو  .نورث �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،آي ال , 60160
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة  2019/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 73801 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/5/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  998 :فـي 2013/01/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :انرتنا�شونال تراك انتلكت�شوال بروبرتي كومباين  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :نافي�ستار ديفين�س  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  10400 :دبليو  .نورث �أفينيو  ،ميلروز بارك � ،آي ال , 60160
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91032 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 45 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91033 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91034 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91035 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 38 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1102 :فـي 2015/5/31م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91036 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1101 :فـي 2015/5/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91037 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1101 :فـي 2015/5/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91038 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1101 :فـي 2015/5/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91039 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1101 :فـي 2015/5/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 91040 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1101 :فـي 2015/5/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 100315 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/3/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1168 :فـي 2016/10/30م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 100316 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1163 :فـي 2016/9/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 100317 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1163 :فـي 2016/9/25م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 113876 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1221 :فـي 2017/12/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 113877 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1221 :فـي 2017/12/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 113878 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1221 :فـي 2017/12/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 113879 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1221 :فـي 2017/12/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توم�سون رويتريز جلوبال ري�سور�سيز �أنليميتد كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توم�سون رويتريز انتريبرايز �سنرت جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :الندي�س  +جري �سرتا�س  6300 ، 3زوغ � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 20576 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل  2003/11/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  743 :فـي 2003/5/17
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سيمن�س اكتينج�سل�شافت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :تي دي كاى اليكرتونيك�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :رو�سينهمري �شرتا�س  141اي  81671 ،ميونخ � ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/5 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 26580 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي 2007/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :إ�س �إ�س �إل برودكت�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :إل �آر�سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105 - 103 :باث رود � ،سالو  ،بريك�شري �إ�س �إل  3 1يو �إت�ش � ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 26581 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي 2007/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :إ�س �إ�س �إل برودكت�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :إل �آر�سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105 - 103 :باث رود � ،سالو  ،بريك�شري �إ�س �إل  3 1يو �إت�ش � ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 26852 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي 2007/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :إ�س �إ�س �إل برودكت�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :إل �آر�سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105 - 103 :باث رود � ،سالو  ،بريك�شري �إ�س �إل  3 1يو �إت�ش � ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 28198 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي 2007/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :إ�س �إ�س �إل برودكت�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :إل �آر�سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105 - 103 :باث رود � ،سالو  ،بريك�شري �إ�س �إل  3 1يو �إت�ش � ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 28199 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي 2007/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :إ�س �إ�س �إل برودكت�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :إل �آر�سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105 - 103 :باث رود � ،سالو  ،بريك�شري �إ�س �إل  3 1يو �إت�ش � ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 28200 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/4/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  851 :فـي 2007/11/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :إ�س �إ�س �إل برودكت�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :إل �آر�سي برودكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  105 - 103 :باث رود � ،سالو  ،بريك�شري �إ�س �إل  3 1يو �إت�ش � ،إجنلرتا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/6/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/7/14 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة ( )19مـن قانـون (نظـام) العالمـات التجاريــة
لدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخللي ــج العربيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم ، 2017/33
أ�نــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
رقـم
م
العالمة
3724 1
68641 2
3

63692

4

63693

5

61611

6
7

64027
64028

8

60080

55357 9
59580 10
61830 11
63671 12
62616 13
63967 14

ا�ســم ال�شركــة
ايجني ليمتد
توما�س �سي فورد
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
وورلدوايد  ،ال ال �سي
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
وورلدوايد  ،ال ال �سي
�شركة �أعمال املعار�ض العمانية
�ش.م.م
�شركة القلعة للمعلومات �ش.م.م
�شركة القلعة للمعلومات �ش.م.م
�أتورنت لت�أجري ال�سيارات
(�ش.ذ.م.م)
�شركة داون فوود
معر�ض املعجنات �ش.م.م
�شركة نقليات اخلليج للتجارة
�ش.م.م
بو�سكو انرتنا�شيونال كوربوري�شن
ال�صفاء للأغذية
ال�صفاء للأغذية
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1990/1/13
التجارة وال�صناعة 2011/16/12
التجارة وال�صناعة 2010/7/11
التجارة وال�صناعة 2010/7/11
التجارة وال�صناعة

2010/3/1

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/8/1
2010/8/1

التجارة وال�صناعة 2009/11/18
التجارة وال�صناعة 2009/1/10
التجارة وال�صناعة 2009/10/21
التجارة وال�صناعة 2010/3/16
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/7/7
2010/5/2
2010/5/2
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م
15
16
17
18

رقـم
العالمة
61956
62452
62451
62450

62798 19
62797 20
4250 21
22797 22
65463 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

62169
62230
62229
62228
62227
62224
62223
62222
62221
62220
62218

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

نوفارتيز �أ جي
ال�صفاء للأغذية
ال�صفاء للأغذية
ال�صفاء للأغذية
ذا ريرت كارلتون هوتيل كومباين
�أل �أل �سي
ذا ريرت كارلتون هوتيل كومباين
�أل �أل �سي
غروب انرتمون
غروب انرتميونت
بريت�ش �أمريكان توباكو
(براندز) ليميتد
نوفارت�س ايه جي
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/3/27
2010/4/24
2010/4/24
2010/4/24
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التجارة وال�صناعة 2010/5/12
التجارة وال�صناعة 2010/5/12
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1990/5/9
2000/6/5

التجارة وال�صناعة 2010/11/14
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/4/7
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
2010/4/10
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م
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

رقـم
العالمة
62216
62215
23063
64825
23064
22907
23590
63468
63469
63470

63959 45
68070 46
68071 47
68072 48
68073 49
68074 50
68075 51

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
جان و�إخوانه و�شركائهم �ش.م.م
�سرتونغ تكنولوجيز �ش.م.م
يونيتدهيلث جروب �أنكروبوريتد
ال جي كيم ليمتد
اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
بور�سيالنيت  ،ا�س  ،ال
ايروايف انك
ايروايف انك
ايروايف انك
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة
ا�س�.أ
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع
م�ؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم
وتنمية املجتمع

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/4/10
2010/4/10
2000/7/12
2010/10/2
2000/7/12
2000/6/20
2000/9/11
2010/6/26
2010/6/26
2010/6/26
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التجارة وال�صناعة 2010/7/28
التجارة وال�صناعة

2011/5/1

التجارة وال�صناعة

2011/5/1

التجارة وال�صناعة

2011/5/1

التجارة وال�صناعة

2011/5/1

التجارة وال�صناعة

2011/5/1

التجارة وال�صناعة

2011/5/1
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م
52
53
54
55
56

رقـم
ا�ســم ال�شركــة
العالمة
 22801كوناجرا فودز المب وي�ستون � ،إنك
جاردانت  ،انك
22956
 23124ذا جيليت كومبانى ال ال �سي
� 65997شركة الرومان�سية املحدودة
�شركة دينا تريد ذ.م.م
63348

22978 57
22987 58
22998 59
60
61
62
63
64
65
66
67

4513
4433
64202
65015
42555
4088
4089
4090

68

4367

22800 69

فولو مي ا�س دي ان بي ات�ش دي -
�شركة حمدودة امل�سئولية
فولو مي ا�س دي ان بي ات�ش دي -
�شركة حمدودة امل�سئولية
بنك اوف امرييكا كوربوري�شن -
�شركة م�ساهمة
كونرت ا�س�.أر  ,ال
�سريبو�س با�سفيك ليمتد
باير اكتنجز ل�شافت
اليون كابيتال ال ال بي
بي ات�ش ا�س ليمتد
بي ات�ش ا�س ليمتد
بي ات�ش ا�س ليمتد
بي ات�ش ا�س ليمتد
كنتاكي فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز ال ال �سي
كنتاكي فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز ال ال �سي
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2000/6/5
2000/6/27
2000/7/18
2010/12/21
2010/6/14

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

التجارة وال�صناعة

2000/7/8

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1990/8/20
1990/7/14
2010/8/11
2010/10/12
2006/11/28
1990/4/9
1990/4/9
1990/4/9

التجارة وال�صناعة 1990/6/12
التجارة وال�صناعة

2000/6/5
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رقـم
م
العالمة
22799 70
22798 71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

64376
64377
24412
63740
23230
22869
23221
23836
23828
23232
23827
23838
23830
23231
68534

65005 87
88
89

4416
4417

ا�ســم ال�شركــة
كنتاكي فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز ال ال �سي
كنتاكي فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز ال ال �سي
هايونداي موتور كومباين
هايونداي موتور كوربوري�شن
براذر اند�سرتيز ليمتد
فوت لوكر ريتايل  ,انك
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميث كالين بي�شام ليمتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميثكالين بي�شام ليميتد
�سميث كالين بي�شام بي ال �سي
ال�شركة العاملية للمواد الغذئية
�شاينا توباكو هوبي اند�سرتيال
كو ال تي دي
ايتون اليكرتيك ليميتد
ايتون اليكرتيك ليميتد
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2000/6/5

التجارة وال�صناعة

2000/6/5

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/8/24
2010/8/24
2000/12/16
2010/7/13
2000/7/30
2000/6/17
2000/7/30
2000/10/21
2000/10/21
2000/7/30
2000/10/21
2000/10/21
2000/10/21
2000/10/21
2011/6/6

التجارة وال�صناعة 2010/11/10
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1990/7/8
1990/7/8

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

90
91
92
93
94
95
96
97

رقـم
العالمة
63648
63647
63646
63645
63644
63643
63642
63641

98

5042

م

66229 99
66228 100
66230 101
65006 102
63673 103
61830 104
105
106
107
108

4288
60701
60702
63440

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
اندي�ست اي بي ا�س�.أر�.أي
�سيكو ايب�سون كابو�شيكي كاي�شا
( �سيكو ايب�سون كوربوري�شن )
بروفي�شيونال �شردنغ كوربوري�شن
بروفي�شيونال �شردنغ كوربوي�شن
بروفي�شيونال �شردنغ كوربوري�شن
�شاينا توباكو هوبي اند�سرتيال
كو ال تي دي
الريجان  ,انك
�شركة نقليات اخلليج للتجارة
�ش.م.م
�شركة برادات مطرح �ش.م.م
�سوالر توربينز انكور بوريتد
�سوالر تورلبنز انكور بوريتد
مركز الهند�سة القيمة �ش.م.م

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/7/5
2010/7/5
2010/7/5
2010/7/5
2010/7/5
2010/7/5
2010/7/5
2010/7/5
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التجارة وال�صناعة 1990/12/18
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/1/5
2011/1/5
2011/1/5

التجارة وال�صناعة 2010/11/10
التجارة وال�صناعة

2010/7/7

التجارة وال�صناعة 2010/3/16
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1990/5/20
2009/12/26
2009/12/26
2010/6/21

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

رقـم
م
العالمة
67120 109
67119 110
67121 111
112
113
114
115
116
117
118

23535
23536
4799
4798
4797
4796
4795

23007 119
23008 120
23010 121
23012 122
23015 123
23019 124

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

�شركة متوين ال�شرق
للتجارة التجارة وال�صناعة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق
للتجارة التجارة وال�صناعة
�شركة م�ساهمة مقفلة
�شركة متوين ال�شرق
للتجارة التجارة وال�صناعة
�شركة م�ساهمة مقفلة
التجارة وال�صناعة
�سيتيغروب انك
التجارة وال�صناعة
�سيتيغروب انك
التجارة وال�صناعة
بوما �أ�س �إي
بوما �أ�س �إي
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
بوما �أ�س �إي
بوما �أ�س �إي
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
بوما �أ�س �إي
كونتيننتال �أوتوموتيف
التجارة وال�صناعة
جي ام بي ات�ش
كونتيننتال �
أوتوموتيف التجارة وال�صناعة
جي ام بي ات�ش
كونتيننتال �
أوتوموتيف التجارة وال�صناعة
جي ام بي ات�ش
كونتيننتال �
أوتوموتيف التجارة وال�صناعة
جي ام بي ات�ش
كونتيننتال �
أوتوموتيف التجارة وال�صناعة
جي ام بي ات�ش
كونتيننتال �
أوتوموتيف التجارة وال�صناعة
جي ام بي ات�ش
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تاريخ الت�سجيل
2011/3/1
2011/3/1
2011/3/1
2000/9/3
2000/9/3
1990/10/6
1990/10/6
1990/10/6
1990/10/6
1990/10/6
2000/7/9
2000/7/9
2000/7/9
2000/7/9
2000/7/9
2000/7/9

اجلريدة الر�سمية العدد ()1350

رقـم
م
العالمة

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

22992 125

�شركة ابرو لل�صناعات -
�شركة م�ساهمة

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

22993 126

�شركة ابرو لل�صناعات -
�شركة م�ساهمة

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

22994 127

�شركة ابرو لل�صناعات -
�شركة م�ساهمة

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

22989 128

�شركة ابرو لل�صناعات -
�شركة م�ساهمة

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

22990 129

�شركة ابرو لل�صناعات -
�شركة م�ساهمة

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

22991 130

�شركة ابرو لل�صناعات -
�شركة م�ساهمة

التجارة وال�صناعة

2000/7/5

�شركة ظفار للإنتاج والت�سويق
63841 131
الزراعي �ش.م.ع.م

التجارة وال�صناعة 2010/7/20

�شركة ظفار للإنتاج والت�سويق
67873 132
الزراعي �ش.م.ع.م

التجارة وال�صناعة 2011/4/24

�شركة ظفار للإنتاج والت�سويق
67874 133
الزراعي �ش.م.ع.م

التجارة وال�صناعة 2011/4/24
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البنـك املركــزي العمانــي
�إعـــــــالن
ا�ستنـادا إ�لـى املادة � ( 17أ ) مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم ، 2000/114
يعلـن البنـك املرك ــزي العمانـ ــي ب ـ ـ�أن امليزاني ـ ــة العمومي ــة للفتـ ــرة املنتهي ـ ــة ف ــي 2020/6/30م ,
كانت كما يلي :
املوجودات (الأ�صول) :

2020/6/30م 2019/6/30م
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين
(بالألـف)
(بالألـف)
(بالألـف)

الذهـب و الف�ضة
املوجودات الأجنبية :
3.315٫651
�أ � -أر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج
ب  -احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 121.371
3٫174٫630
ج  -الأوراق املالية الأجنبية
امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية
ح�صة ال�سلطنة لدى �صندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ( �صافـي )
املوجودات الأخرى

املجمـــــوع

املطلوبات (اخل�صوم) :
النقد امل�صدر
امل�ستحقات للحكومة
امل�ستحقات للبنوك املحلية :
2.307.617
�أ  -البنوك التقليدية
247.267
ب  -البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى
ح�ساب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين
القيمة ال�صافية :
1.000.000
�أ  -ر�أ�س املال
365.515
ب  -االحتياطيات العامة
241.996
ج � -أخــرى

593

471

6.611٫652
756.944
45.251
218.815
44.045
76.762

6.122.717
634.351
30.806
239.306
42.929
83.451

7.754.062
========

7.154.031
========

1.833.979
1.385.518

1.679.495
1.357.564

2.554.884
153.312
218.858

2.249.308
103.213
239.345

1.607.511

1.525.106

========= 7٫154.031
7.754.062
=========

املجمـــــوع

البنك املركزي العماين
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هديل �صحار للتجارة �ش.م.م
يعلــن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركـة هديل �صحار
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1221041وللم�صفـ ــي
وحده حـ ـ ــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
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 اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيادة الأ�سطورة لطب الأ�سنان �ش.م.م
يعلــن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيــق احل�ساب ــات واال�ست�ش ــارات االقت�صاديـ ــة �أنـه يقــوم
بت�صفـية �شركـة عيادة الأ�سطورة لطب الأ�سنان �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل
الـتجاري بالرقم  ، 1013501وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/6/4م  ،وللم�صفـ ــي وحده
حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  151 :ر.ب 418 :
هاتف رقم  95806298 - 99221971 :فاك�س رقم 25771572 :
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 مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البحار ال�سبع دي.ات�ش.ا�س الدولية للنفط �ش.م.م
يعلــن مكت ــب مقب ــول ح�س ــني مو�ســى يو�سف لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركـة
البحار ال�سبع دي.ات�ش.ا�س الدولية للنفط �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري
بالرق ــم  ، 1089424وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2019/11/18م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق
متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  385 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  24799350 :فاك�س رقم 24701098 :
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 النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم الدولية �ش.م.م
يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركـة �إبراهيم الدولية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1191743
وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/3/17م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  756 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24499858 :فاك�س رقم 24121336 :
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 حممد بن �أحمد املن�صوري و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركـة حممد بن �أحمد املن�صوري و�شركاه للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل
الـتجـاري بالرق ــم  ، 3251330وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/2/9م  ،وللم�صفـ ــي وحده
حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  756 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24499858 :فاك�س رقم 24121336 :
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 جزيرة كمزار �ش.م.م
يعلــن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركـة جزيرة كمزار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1218132
وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/1/22م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  756 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24499858 :فاك�س رقم 24121336 :
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 البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ابن ح�سن املرزوقي للتجارة  -تو�صية
يعلــن مكتب البيان للتدقيق واملراجعـ ــة أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شرك ـ ــة م�شاري ــع ابن ح�سن
املرزوق ــي للتج ــارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1123046
وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/1/27م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب  70 :ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم 26857087 :
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 م�شاريع �أبو ت�سنيم املتكاملة  -تو�صية
يعلــن مكتب البيان للتدقيق واملراجعـ ــة أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شرك ـ ــة م�شاريع �أبو ت�سنيم
املتكاملة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ، 1122445وفق ــا التفاق
ال�شركــاء املـ�ؤرخ 2020/1/27م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام
الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب  70 :ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم 26857087 :
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 �أ�ضواء ال�سماء املتكاملة  -تو�صية
يعلــن مكتب البيان للتدقيق واملراجعـ ــة �أنـه يقــوم بت�صفـية �شرك ـ ــة �أ�ضواء ال�سماء املتكاملة -
تو�صية  ,وامل�سجلــة لـدى �أمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ، 1122819وفق ــا التفاق ال�شركــاء
املـ�ؤرخ 2020/1/29م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب  70 :ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم 26857087 :
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
خليفة بن �سامل بن عامر الهادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما يتي للتجارة �ش.م.م
يعلــن خليفة بن �سامل بن عامر الهادي �أنـه يقوم بت�صفـية �شركة �سما يتي للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم  ، 1041043وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ
2019/9/4م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
يتي  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  906 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99373656 :
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 ام جي �أي الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أي ايه ال لوج�ستك�س �ش.م.م
يعلــن مكتب ام جي �أي الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـية �شركـة �أي ايه
ال لوج�ستك�س �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1053022وفق ــا
التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/7/1م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة
أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1540 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  24563632 :فاك�س رقم 24543589 :
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 ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غابكورب ل�سم�سرة الت�أمني م�سقط �ش.م.م
يعلــن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـية �شركـة غابكورب ل�سم�سرة
الت�أم ــني م�سقـ ــط �ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1122503
وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/2/13م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم 28 :
�ص.ب  428 :ر.ب 131 :
هاتف رقم  24665355 :فاك�س رقم 24665350 :
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 ا إلعـ 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 م�شاريع احللم �ش.م.م
يعلــن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركـة م�شاريع احللم �ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1216056
وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/4/26م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم  - 3745 :جممع رقم 237 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  93513109 - 24595913 :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 يرثب العاملية �ش.م.م
يعلــن مكت ــب املرهوب ــي لتدقي ــق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـية
�شركـة يرثب العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 1153165
وفق ــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ 2020/7/9م  ،وللم�صفـ ــي وحده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي
الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم  - 3745 :جممع رقم 237 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  95806298 - 99221971 :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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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارب الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
احلارب الدولية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 1100474عـن
انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب �أحمد حممود �أحمد و�شريكه حمامون وم�ست�شارون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزاهر لال�ستثمار العاملي �ش.م.م
يعلن مكتب �أحمد حممود �أحمد و�شريكه حمامون وم�ست�شارون قانونيون ب�صفـته امل�صفي
ل�شركــة الزاه ــر لال�ستثم ــار العاملي �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرقم  ، 1663577عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب �سعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سويت جروب ال�شرق الأو�سط لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب �سعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صفي
ل�شركــة �سويــت ج ــروب ال�شــرق الأو�ســط لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى
�أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 1188021عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع ال�صفرة احلديثة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع ال�صفرة
احلديثة للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم
 ، 1080774عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة للرعاية ال�صحية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
اجل ــودة للرعايـ ــة ال�صحي ــة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم
 ، 1067667عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الغربة الف�ضية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
م�شاري ــع الغب ــرة الف�ضيـ ــة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم
 ، 1126667عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤى الإبداع للم�شاريع �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
ر�ؤى الإبـ ــداع للم�شاريـ ــع �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم
 ، 1158566عـن انتهــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شواطئ بحر عدن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
�شواط ــئ بح ــر عــدن للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل
الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1079321عـن انتهــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع احلديث للحرفيات �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
ا إلبــداع احلديــث للحرفيــات �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم
 ، 1302813عـن انتهــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الظالل للم�شاريع �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
الظالل للم�شاريع �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 1207150
عـن انتهــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع ال�سني�سلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
روائع ال�سني�سلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري
بالرق ــم  ، 1311299عـن انتهــاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب �سامل بن خلفان الوهيبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتجر العماين �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل بن خلفان الوهيبي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صفي
ل�شركــة املتجـ ــر العمان ـ ــي �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم
 ، 1250795عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�أحمد بن عبا�س بن �أحمد النقبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقبي وال�شبلي للتجارة واملقاوالت
يعلن �أحمد بن عبا�س بن �أحمد النقبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة النقبي وال�شبلي للتجارة
واملقاوالت  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 1132175عـن انتهــاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مو�سى بن حمد بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برادات العديل �ش.م.م
يعلن مو�سى بن حمد بن نا�صر الوهيبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة برادات العديل �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 1195160عـن انتهــاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عبدالعزيز بن نا�صر بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإبداع للخدمات الفنية املتعددة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن نا�صر بن �سعيد الريامي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الإبداع للخدمات
الفنية املتعددة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقم  ، 1144381عـن
انتهــاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
منيــر �أحمــد �سليمــان
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منري و�ضياء للتجارة �ش.م.م
يعلن منري �أحمد �سليمان ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة منري و�ضياء للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة
لــدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقم  ، 1256923عـن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأول للمعدات �ش.م.م
يعلن منري �أحمد �سليمان ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة االختيـ ــار الأول للمعـ ــدات �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى �أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقم  ، 1084267عـن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فومن الدولية �ش.م.م
يعلن منري �أحمد �سليمان ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة فومن الدولية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى
�أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقم  ، 1040706ع ــن انتهــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلوى الدولية �ش.م.م
يعلن منري �أحمد �سليمان ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �سلوى الدولية �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لــدى
�أمانـة ال�سجـل الـتج ــاري بالرقم  ، 1038734ع ــن انتهــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي

-150-

