
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1240(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

  

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                  وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 
�ســـادر فــــي 2018/4/16 برفــــع حظــــر ا�ستيــــراد  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/103 

الطيـــور احلـيــة عـــن بعـــ�ض الـــدول .

�ســـادر فــــي 2018/4/16 بحظـر ا�ستيــراد الطيـــور  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2018/104 

احلـيــة مـــن بعـــ�ض الـــدول .

 وزارة ال�سحــــــة
�سـادر فــي 2018/4/16 بتحديد ر�سوم اخلدمــــات   قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/65 

لـوزارة  التابعـة  التعليميـة  املعاهـد  التـي تقدمهـا 

ال�سحــة .

             وزارة القـــوى العاملـــة
اأحكـــام  �ســـادر فـــي 2018/4/12 بتعديــــل بعـــ�ض  قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/133 

الالئحـة التنظيميـة لتدابري ال�سالمة وال�سحة 

املهنية فـي املن�ساآت اخلا�سعة لقانون العمل .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صـــــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
ا�ستــــــــــــــــدراك .

جمــل�س املناق�صـــــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/5 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليمان لالإن�ساءات املعمارية - تو�سية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج لتاأجري املركبات �ش.م.م . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق احلبل للتجارة �ش.م.م . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحائب اإزكي للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة اأمان م�سقط لالأمن وال�سالمة �ش.م.م . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقهى الر�سافة القدمي �ش.م.م . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الرثيا اجلديد للت�سوق �ش.م.م . 
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة علي بن هالل بن حممد احلرا�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة منارة احلبي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

النبهاين وطالب بن  �سليمان  الت�سفية ل�سركة عبداللـه بن  اأعـمال  اإعالن عـن بدء 
من�سور - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بر امل�سيبي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اخلطط ال�ساملة - تو�سية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأنوار امل�سيق �ش.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع خط الأخوة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة تالل جبل ال�سراء للتجارة - ت�سامنية . 



اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأجماد جرنان للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة خط البداية احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة زهرة اللوت�ض الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع امل�سمار الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأحجار حلفني - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة العجيب للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة عمار واليزن للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة را�سد بن �سامل �ساعد وولده - تو�سية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأزهار الربيع املتميزة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ال�سعادي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الرحاب اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأ�سوار مقزح للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بهجة بركة املوز للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عـــن بــدء اأعـمــال الت�سفيــة ل�سركــة اأبنــاء عبــدالرحمـن اخلرو�سـي لالأعمــال 

التجاريــة �ض.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سقر احلمراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة عابر املحيطات للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سليمان و�سعيد اأبناء �سيف بن حمد القا�سمي 

للتجارة .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سخور ال�سهيلي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بداية �سمائل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع الطماح الوطنية - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سموع بركة املوز للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �سم�ض ال�سحى املتحدة �ض.م.م .
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اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ال�سفاء للت�سوق ال�سحي - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة دنيا املعرفة خلدمات التدريب - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الن�سر امللكي للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأجمل البلدان للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الرباعم للم�ساريع املدنية - ت�سامنية .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة جوهرة نفعاء للتجارة - تو�سية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع حممد وجمال للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة فخر �سمائل ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة عبري اليا�سمني الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة دار ال�سعد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
واأخيه  العبديل  بن حامد  اأحمد  بن  ل�سركة حمد  الت�سفية  اأعـمال  بدء  عـن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الوثبة للم�ساريع الرائدة �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الرخاء املتكاملة - ت�سامنية .
العبديل  م�سعود  اأبناء  و�سليمان  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفية  اأعـمال  بدء  عـن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأظالل بالد للم�ساريع �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة حلول املعرفة �ض.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأبراج منح العاملية �ض.م.م .

اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بيت الثلج للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة املنفذ العقارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وحممد اأبناء يو�سف بن علي الزعابي 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املرهوبي املتحدة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرائك الذهبية للتجارة . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ ال�سعادة احلديثة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان احلجاز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار بنت الع�سرين لت�سفيف ال�سعر والتجميل 

واخلياطة �ض.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب احل�سن للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأورا�ض �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروج مل�ستلزمات اخليول - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املثالية املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي خلدمات النفط �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض جمان الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سياح للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سعيد بن علي املقبايل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الفلك الوطنية للتجارة - ت�سامنية .
   . اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحراء للت�سميم واإن�ساء احلدائق �ض.م.م 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البا�سق الدولية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القف�ض الذهبي احلديث للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�سمني الدولية �ض.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد بن حممد بن علي احل�ساوي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قوة الريح �ض.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املغ�سلة الذهبية العاملية �ض.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأحمد بن �سامل البادي للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سواء �سحم الالمعة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـــالن عــن بدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــة عبدالنبي بن عبداللـه البحراين و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ليايل ودام للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة حممد بن عبداللـه بن حمدان ال�سعدي وولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رفيف ال�سويق للتجارة - تو�سية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رفيف البطحاء للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي بن حممد ال�سحي وولده للتجارة - تو�سية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سطورة الطريف للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بدر وهالل للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن  عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة في�ض املدائن للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال �سلع للتجارة - تو�سية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأجواء ال�سراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اآفاق العوابي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سارجيل للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وحدة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية  ل�سركة وادي �سرم للتجارة - ت�سامنية .

اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ال�سبكة العربية للتجارة �ض.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ق�سور ال�سديرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعـــــالن عــن بــدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــة �ساطـئ �سـور ملقاولت البناء واخلدمات 

العقاريــة �ض.م.م .
اإعــالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأبو عدنان اجلابري للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ابن ال�ستمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة نه�سة هيماء املتحدة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأريــام اخلليـج للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأمطار اخلريف ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة مها جنوب ال�شرقية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفيــة ل�شركــة حمـد بــن �شالــم بـن علــي امل�شايخـي وولــده 

للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الطاهري والعرميي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمري والعرميي للتجارة - ت�شامنية .
و�شريكه  البلو�شي  عبداللـه  بن  اإ�شماعيل  ل�شركـة  الت�شفيـة  اأعـمال  بـدء  عن  اإعــالن 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة اأبنــاء �شبيـت بن زايــد للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة مبارك بن �شعيد العرميي وابنه للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شد حم�شة للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة �شامل بن �شبــاح بــن مزهود الرحبي واأوالده 

للتجارة - تو�شية .
اإعــــالن عــن بـــدء اأعـمــال الت�شفيـــة ل�شركـــة خليفــة بــن جعــروف بـن �شبيــح العوفــي 

وولـده للتجــارة - تو�شيــة .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة الريان املا�شي للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع اأبو علي الناعبي الوطنية للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة امل�شاريع االأهلية للخدمات النفطية �ش.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة امل�شاريع االأهلية للخدمات الهند�شية �ش.م.م  .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة غالب بن خليفة بن نا�شر احلو�شني و�شريكه 

للتجارة واملقــاوالت - تو�شيــة .
اإعالن عن بـدء اأعمال الت�شفيـة ل�شركـة امليادين لالإن�شاء والتعمري �ش.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع احل�شني وغوا�ش للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة الرتاث لالأعمال واخلدمات �ش.م.م .
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اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة احلرمي املتحدة - تو�سية .
حمد  بــن  خمي�ض  اأبــنــاء  و�ــســامل  حــمــد  ل�سركـة  الت�سفيـة  اأعـــــمــال  بـــــدء  عــن  اإعــــالن 

البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�ســوادي احلديثة للدواجن �ض.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة ثروة جمان �ض.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة بيت املعرفة �ض.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عيادة الدكتورة وليدة التخ�س�سية لأمرا�ض 

الن�ساء والولدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة حمود بن مهنا البطا�سي و�سريكه للتجارة -

ت�سامنية .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الوطنية للزجاج والرباويز �ض.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة الرتحال للم�ساريع ال�ساملـــة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة مركز اخلليج لالإبداع �ض.م.م.

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة اللوؤلوؤة الف�سية الالمعة �ض.م.م .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة فينو�ض لالإلكرتونيات �ض.م.م .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعيـد بـن حميـد بن حممد ال�سبلي واأولده 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة �سعيد ورا�سد اأبناء م�سلم بن را�سد البادي .
اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة عبداللـه الأن�ساري وولده للتجارة - تو�سيـة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اإعمار ال�سلطنة احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبال الأربعة �ض.م.م . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي جبل العيد ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج عبات للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة النجاح للتجارة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز التوا�سل احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل جعالن للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي الردة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يعقوب الغيالين وولده للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو متيم العرميي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قنا�ض العفية للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم �سني�سلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وحممد ال�سناين للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سطفى وخالد للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مي�ض امل�سروري للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بحر اجلزيرة - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواخذة ال�سرق الأو�سط للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن �سور للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سعيد بن علي اجلعفري و�سركاه - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلم ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العقري للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو الهول التجارية �ض.م.م  . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم ال�سابع الوطنية - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما وراء اخلليج العاملية �ض.م.م . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سموخ للخدمات والتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواخذة بركاء �ض.م.م . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز املروة للت�سوق �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة رمال ال�سويق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ح�سني الغفيلي و�سريكه �ض.م.م . 
اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ستاق خلدمات احلا�سب الآيل - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول ودام املتحدة للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سعيد للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة العذيبة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول امللينة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن بطي ورا�سد بن بطي للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني املرتفع للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن  بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي النه�سة التجارية - ت�سامنية .

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خديجة اليعقوبي و�سفاء اجل�سا�سي للتجارة - 

ت�سامنية .

اإعالن عن بـدء اأعـمال الت�سفيـة ل�سركـة درة �سحم املتميزة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ت�سكيل احلديثة �ض.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �ساكري ال�سناعية �ض.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ال�سم�ض لالإعالنات �ض.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املرجي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن  انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النبوغ املتحدة �ض.م.م . 

اإعالن عن  انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للخدمات والتجارة �ض.م.م . 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة 
قـــرار وزاري

رقـــم 2018/103 
برفـع حظـر ا�ستيـراد الطيـور احلـية عـن بعـ�ض الـدول

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2008/107 ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2017/89 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2017/253 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول ، 

واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بزوال �سبب حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 
وم�ستقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يرفـــع حظــر ا�ستيــراد الطيــور احليـــة ومنتجاتهـــا وم�ستقاتهـــا وخملفاتهـــا عــن جمهوريـــة 
كرواتيا ، وجمهورية �سلوفاكيا ، وجمهورية الو�ض ، وجمهورية توجو ، وجمهورية زميبابوي ، 

الوارد فـي القرارين الوزاريني رقمي 2017/89 ، 2017/253 ، امل�سار اإليهما .

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 29 / 7 / 1439هـ
املـوافــــق :  16 / 4 / 2018م

د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين 
                                                                                              وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

قـــرار وزاري

رقـــم 2018/104 

بحظـر ا�ستيـراد الطيـور احلـية مـن بعـ�ض الـدول

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2008/107 ،
واإلى تو�سية اجلهــة البيطريــة املخت�سة ب�ساأن حظر ا�ستيــراد الطيــور احليــة ومنتجاتهــا 

وم�ستقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظـر ا�ستيـراد الطيـور احليــة ومنتجاتهــا وم�ستقاتهــا وخملفاتهـــا من جمهورية غانــا ، 
وجمهوريــة قبـر�ض ، وجمهوريــة اأفغان�ستـان ، وجمهوريــة �ساحــل العــاج ، وذلك حلـني زوال 

�سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن .

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 29 / 7 / 1439هـ

املـوافــــق :  16 / 4 / 2018م
د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجــواين 
                                                                                              وزيــر الزراعـة والثـروة ال�سمكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري

رقم 2018/65
 بتحديـــد ر�صــــوم اخلدمــــات 

التـي تقدمهـا املعاهـد التعليميـة التابعـة لـوزارة ال�صحــة

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 93/55 فـي �ساأن نظم املعاهد التعليمية التابعة لوزارة ال�سحة ، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة واعتماد هيكلها 

التنظيمي ، 
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 
تـقــرر

املــادة الأولـــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها املعاهد التعليمية التابعة لوزارة ال�سحة وفق اجلدول 

املرفق . 

املــادة الثانيــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�ض مع اأحكامه . 

املــادة الثالثــة

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

�صدر فـي : 29/ 7 /1439هـ
املوافــــق : 16/ 4 /2018م  

د.اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي
                                                                               وزيـــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

جـــــدول
بتحديـــد ر�صــــوم اخلدمــــات

 التـي تقدمهــا املعاهــد التعليميـة التابعـة لــوزارة ال�صحـة

اخلدمــــة التعليميــــةم
قيمــة الر�صــم

 بالريــــال العمانـــي

1
ر�سوم درا�سة برنامج دبلوم الدرا�سات العليا 

والربامج التخ�س�سية فـي العلوم ال�سحية لغري العمانيني

120

لكل �ساعة معتمدة

2

اإ�سدار بدل فاقد / تالف للم�ستندات الآتية :

- البطاقات التعريفـية 

- ك�سف الدرجات 

- اإفادة التخرج 

- ال�سهادات العلمية 

5

5اعتماد تو�سيف املقرر واملــادة العلمية للمقرر الواحد 3

4
التحقق من �سحة تو�سيف 

الربنامج الدرا�سي  وحمتواه واعتماده 
20

5التظلم من درجة المتحان اأو درجة املقرر 5

5التظلم من اإجراء اإداري 6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

وزارة القـــوى العاملـــة

قـــرار وزاري 

رقـــم 2018/133

بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنظيميـة 

لتدابري ال�ضالمة وال�ضحة املهنية فـي املن�ضاآت اخلا�ضعة لقانون العمل

ا�ستنادا اإلى قـانـون العمل ال�سـادر باملــر�سوم ال�سلطــاين رقـم 2003/35 ، 
واإلى الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�سحة املهنية فـي املن�ساآت اخلا�سعة لقانون 

العمل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/286 ،
وبنـــاء علـــى مـا تقت�سيه امل�سلحــة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�ساف مادة جديدة برقم )24( مكررا اإلى الالئحة التنظيمية لتدابري ال�سالمة وال�سحة 
املهنية فـي املن�ساآت اخلا�سعة لقانون العمل امل�سار اإليها ، ن�سها الآتي :

املــادة )24( مكـــررا

" يجب على �ساحب العمل فــي املن�ساآت العاملة فـي كل من قطاع النفط والغاز ، وقطاع 
الدوريــة  الطبيـــة  الفحو�ســـات  اإجـــراء   ، وامليـــاه  الكهربـــاء  ، وقطـــاع  املوانــئ واملطـــارات 
والع�سوائيــة للعمــــال العاملـــني لديـــه للتاأكـــد مــن عــــدم تعاطيــهــم لأي مـــواد خمـــدرة 
اأو موؤثرات عقليــة اأو م�سروبات كحولية ، ويجب على �ساحب العمل اتخاذ التدابري التي 

ت�سمن خلو مواقع العمل من تلك املواد " .

املــادة الثانيــــة

ين�سـر هذا القــرار فــي اجلــريـدة الر�سمية ، ويعمل بــه من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�ضـدر فـي : 25 من رجــــــــــــــــــب 1439هـ
املوافـــــق : 12 من ابريــــــــــــــــل 2018م

عبداللـه بن نا�ضر بن عبداللـه البكري
                                                                          وزيــــــــــــــر الـقــــــــوى العاملـــــــــــــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG 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

101625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 QÉªãà°SÓd á«fÉbƒ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 993 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

103027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. »≤«°Sƒe ÖjQóJ ó¡©e

 á«°UƒJ á«ŸÉ©dG ¿ó°S ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1184 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 øLGhódGh Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏dG IQÉŒh ájòMC’G IQÉŒ , âcQÉe ôHƒ°ùdG ádÉ≤ÑdG äÓfi
 IQÉŒ IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’G IQÉŒ äÉÑ°SÉ◊G IQÉŒ áMƒHòŸG
 Qƒ£©dG IQÉŒ ÖFÉ≤◊G IQÉŒ ¿ƒàjõdGh ¢†«ÑdGh ¿ÉÑdC’G äÉéàæe IQÉŒ á«dõæŸG Iõ¡LC’G

 . äÉLƒ°ùæŸG IQÉŒ äGhGô°†ÿG IQÉŒ

 á«dhódG »°ùæéjQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

  ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

104062 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG äÉeóN

 ójó÷G AÉaƒdG ¢SGÈf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , ¢UÉæ°T : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ô°†ÿG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , ôjƒÿG 133 : Ü.Q 630 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/8/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

107607 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

 á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d ¿É°SQhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109554 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. QƒªàdG IQÉŒ

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

113320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. Ωó≤dG Iôc º«∏©àd á«ÁOÉcCG ( á«°VÉjôdG ájófC’G)
 

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

   , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , 311 : Ü.Q 310 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2017/10/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á°û«°T ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ≈≤à∏ŸG ¿É°Sôa : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

           

114383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »ÑàµŸG πª©dG ¬«LƒJh §«°ûæJ

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG π«∏¨dG OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

alama26.indd   5 4/19/18   8:26 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe

 IQÉéà∏d ídÉ°U ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

           

115716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh ¥ƒHÉ£dGh •ÓÑdG IQÉŒ

 á∏eÉ°ûdG IQÉéà∏d õeôg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 99365786 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 , π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , á«YÉæ£°U’G »∏ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG

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

 á«°UƒJ - äÉeóÿGh ™jQÉ°ûª∏d ∫É–Q’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116356 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 Ω.Ω.¢T §≤°ùe ÚfQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1688 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IóFGôdG á«°†ØdG AÉª°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

116618 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G áYÉæ°U

 IQÉéà∏d AGô°†ÿG ihõf áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 216 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d iƒ°VQ πÑL äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 621 : Ü.Q 115 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

           
 

116851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 . á«fÓYEG á∏›

 ΩÓYE’G πFÉ°Shh äÉeóÿ IóëàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 24706512: ºbQ ¢ùcÉa , 112 : Ü.Q 3305 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116918 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d Êô≤dG óªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

 

116934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG Ωƒª°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG ¿ƒµdG IOQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117246 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117441 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ΩÉ«ÿG ÒLCÉJ

 …QÉ≤©dG ôjƒ£àdGh á°Sóæ¡∏d IÉ«◊G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S , 400: Ü.Q 494 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ

117797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’ÉH ájÉæ©dGh ájÉYôdG áfÉ°†M

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3528 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ï`jQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
 Ω.Ω.¢T ‹É©dG ¢ShOôØdG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 421 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106242 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 äGó©eh ä’BGh OóY ÒLCÉJ , í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG
. §ØædG ∫ƒ≤Mh øjó©àdG

 
  RÉ¨dGh §Øæ∏d ôµàÑŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , á```«Hƒæ÷G á```Ñjò©dG  : »```°ù«FôdG õcôŸG , 111 : Ü.Q 2087 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , GRÓH áÑjò©dG ájÉæH , ô°TƒH
2016/11/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. äÉ°ûà∏µdGh ∂jÈdG ∞jÉØ°S

  
   IQÉéà∏d ¿É› ΩÉ°Sh : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,111 : Ü.Q 2778 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 2016/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG , äÉæjƒªàdG , âcQÉe ôHƒ°ùdG , ádÉ≤ÑdG äÓfi
  

   IQÉéà∏d »°†ØdG ±GóéŸG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG , á«dÉª°ûdG á∏«Ñ©ŸG , 133 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e

  
  IQÉéà∏d ájô°ü©dG ORC’G ™jQÉ°ûe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

2017/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109252 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñàµe äGhOCGh á«°SÉWôb
  

   IQÉéà∏d ájô°ü©dG ¿GƒdC’G â«H á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 585 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ä’É°üJGh á«FÉHô¡c äÓHÉc ™«H

 
  á«°Sóæ¡dG á«æ≤àdG ácô°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 59 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110328 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

  Ω.Ω.¢T QÉëÑdG AGQh ÉŸ ìô£e : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 224 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 2017/5/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112770 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äÉeóN

  
   äÉeóÿGh π«ªéà∏d êhQÉ°üdG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH

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

2017/9/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£e
   

 Ω.´.Ω.¢T ¥OÉæØdG IQGOE’ á¡LƒdG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 911 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 25.indd   5 4/19/18   8:28 AM

-37-



(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   Ω.Ω.¢T õ«ªŸG ∂jô°ûdG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114857 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H
 

   Ω.Ω.¢T ¿GƒdC’G º∏°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 683 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2017/11/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬àÄÑ©Jh ÍdG ™«H

 
  IQÉéà∏d »°ùeÉ°ûdG íÑ°üe øH »∏Y øH óªMCG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 115 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™«ÑdG äÉeóN
 

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¿É› ΩÉ°Sh : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 95 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/1/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. Ωƒë∏dG …ƒ°Th ∂«cÉ°ûe ™«H

 
   ¥QRC’G §«ëŸG ≥ªY : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑŸG ∞«¶æJ , ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
 

   Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d OÓÑdG ¢SÉ°SCG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 456 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  
   »°ùfôØdG õÑîŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S ,121 : Ü.Q 1456 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
 

  »Jô°ûH : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 178 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉØWC’G ΩRGƒd äGhOCGh ¢ùHÓŸG IQÉŒh ájòMC’G IQÉŒ

 
  IQÉéà∏d »ªé©dG »∏Y ø°ùM Ú°ùM : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 95520883 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

117398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGó©ŸGh äGhOC’G ™«H
  

   á«Ñ£dG äGó©ª∏d á«ŸÉ©dG §≤°ùe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 240 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’G ìÓ°UEG á°TQh

 
   á«dõæŸG Iõ¡LC’G IQÉéàd ó°VÉ©àdG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 163 : Ü.Q 169  : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117650 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ô``LÉàŸG »````a á```FõéàdÉH ™``«ÑdG , á«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

. á«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd
 

  Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG Ú≤«dG ó`› : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   IQÉéà∏d Ö«¡°ûdG ¥ÉaBG á°ù°SDƒe : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 300 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

   ∫ÉªYCÓd ¥É£f : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 900 : Ü.Q 9374 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
   õ«ªàŸG ‹É©dG ¥hòdG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf ¥ôa : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2018/3/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 ∑É```Ñ°Th ∂```ª°ùdG ó«°üd •ƒ«Nh ∂````ª°ù∏d äGQÉæ°Sh ó```«°ü∏d äÉeGƒYh ∑Éª°SC’G ó«°U äGhOCG
. ∂ª°ùdG ó«°üd äÉÑ°übh ¿hOÉ«°üdG É¡eóîà°ùj

Ω.Ω.P.¢T IQÉéà∏d ájôëÑdG ôéØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 34 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG 985 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

alamat 25.indd   13 4/19/18   8:28 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
105629 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äGQÉ«°S ,  (äÉÑcôª∏d äÉ≤ë∏e) AGƒg äÉî°†e ,  (äÉÑcôª∏d ¿ÉeCG  πFÉ°Sh) á«FGƒg óFÉ°Sh
 π````cÉ«g , äGQÉ````«°ùdG ábô°S ™æe Iõ¡LCG , äÉ```ÑcôŸG »`a ô``¡°ü∏d IOÉ``°†e π`FÉ°Sh , ±É``©°SE’G
 áeóîà°ùŸG QhÉëŸG , äGQÉ«°S , äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG , äGQÉ«°ù∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡dG , äGQÉ«°ùdG
 íHGƒµdG º≤d , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG íHGƒµdG ™£b , äÓé©dG Qô°üd ôHÉæ°T , äÉÑcôŸG »`a
 äÉÑcôª∏d ¢†HGƒb , äGQÉ«°S , á«FÉHô¡c äÓaÉM , äÉÑcôª∏d íHGƒc , äÉÑcôŸG »`a áeóîà°ùŸG
 , á«FÉHô¡µdG äÉcôëŸGh äÉcôëŸG AGõLCG Ò¨d , á«°VQC’G äÉÑcôŸG »`a π«°UƒàdG ´QPCG , ájÈdG
 äÉÑcôŸG AGõLCG »`a ΩGó`îà°SÓd á«≤aôe Ö```∏Y , á````jÈdG äÉÑcôª∏d ¿GQhódG ΩõY ä’ƒfi
 , äÉÑcôª∏d  ÜGƒHCG  ,  äÉÑcôª∏d  √ÉŒ’G äGQÉ°TEG  ,  (äÉcôëŸG  »`a  ΩGóîà°S’G  Ò¨d) ájÈdG
 Ö∏Y , ájÈdG äÉÑcôª∏d áÑFÉ°S äÓéY , á«FÉHô¡c äÉÑcôe , ájÈdG äÉÑcôŸG »`a äÉcôfi
 , äÉÑcôŸG äÉcôëŸ á«£ZCG , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉææ°ùŸG äÉYƒª› , ájÈdG äÉÑcôª∏d ¢ShôJ
 äÉÑcôª∏d á«FÉHô¡c äÉcôfi , äÉÑcôŸG äÓé©d Qô°U , äÉÑcôª∏d ¥GƒHCG , äÉÑcôª∏d á«£ZCG
 ¬«ÑæJ Iõ¡LCG , ájÈdG äÉÑcôª∏d áYô°ùdG ¢†ØN ¢ShôJ , ájÈdG äÉÑcôŸG ™aO äÉ«dBG , ájÈdG
 , äGQÉ«°ùdG »`a äÉeó°üdG äÉ°üà‡ , äÉÑcôŸG äÓéY , äÉÑcôª∏d ∞∏ÿG ≈dEG ´ƒLôdG óæY
 äÉÑcôª∏d ácô◊G π≤f ô```jRÉæL , äÉ``Ñcôª∏d á```«FGƒàdG ¿É``Ñ°†b , äÉ```Ñcôª∏d IOÉ«b äÓéY
 , ájÈdG äÉÑcôª∏d ácô◊G π≤f äÉ«dBG , ájÈdG äÉÑcôª∏d ácô◊G π≤æd IQGOEG IóªYCG , ájÈdG
 , (äÉ```Ñcôe) á``≤∏¨e äÉ``æMÉ°T , äÉÑ```côª∏d á```«∏Ø°S πcÉ«g , á«°VQC’G äÉ````Ñcôª∏d äÉ``æ«HQƒJ
 , á«FÉHô¡c äÉÑcôe , ájQÉf äÉLGQO , äÉLGQO , äÉÑcôª∏d òaGƒf , äÉÑcôŸG »`a ≥«∏©àdG ¢†HGƒf
 äGQÉ``WE’G , äÉ```HôY ≈∏Y á∏≤æàe ∫RÉæe , ΩGÎdG äÉHôY , äÉ``LGQódG äÉHôY , äÉHôY , äÉæMÉ°T
 ô``ÑdG ≥``jôW øY π≤æà∏d äÉÑcôe , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉ```ÑcôŸG äÓ```é©d á```«fó©ŸG

. ájójó◊G ∂µ°ùdG hCG AÉŸG hCG ƒ÷G hCG

óàª«d , ƒc π«HƒeƒJhCG …Ò°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿hR â```æÃƒ∏«`ØjO »``LƒdƒæµJ ófBG »````eƒfƒµjG , OhhQ ¿ƒ°ûà¨fÉ°ûJ 8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH …ƒ¡fG , »à«°S ƒg hh

2016/11/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG

 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG 589 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

alamat7.indd   1 4/19/18   8:30 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 »```aGôZƒJƒØdG ô```jƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡``LCGh á```«MÉ°ùŸGh á``«MÓŸGh á`«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ`¡LC’G
 á`````ÑbGôŸGh IQÉ````°TE’Gh ¢SÉ````«≤dGh ¿RƒdG äGhOCGh á``jô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ``¡LC’Gh »``FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 Qƒ°üdG  hCG  äƒ``°üdG  ï```°ùf  hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  »`a ºµëàdG  hCG
 πª©J »àdG Iõ``¡LCÓd á«dBG ™«H äÉ```æ«cÉe , π«é°ùJ ¢UGô```bCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 á```÷É©Ÿ Ö``«°SGƒ◊G Iõ``¡LCGh äGó```©e , á````Ñ°SÉM ä’BG , ó```≤ædG π``«é°ùJ ä’BG , ó``≤ædG ™``£≤H

. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG

 (Ω.Ω.P.¢T) IQÉéà∏d »∏Y ó«©°S óªfi ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 53050 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 34 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG 985 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

 
114814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥```«bódG , »```YÉæ£°U’G ÍdGh ƒ````ZÉ°ùdGh É```cƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉ``cÉµdGh …É``°ûdGh Í``dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊Gh  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , á°ü∏°üdGh πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , πHGƒàdG

alamat7.indd   2 4/19/18   8:30 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
óàª«d ÊÉÑeƒc ófG ¢SÉeƒJ »`a ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  hCG  »```HQÉLÉf »```∏«ÑeÉfÉH ,  4260 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , ’Òc , 682 036 - »°ûJƒc
2017/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 34 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG 985 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

 
114990 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äGhGô````°†Nh ¬`````cGƒa , Ωƒ```ë∏dG äÉ````°UÓN , ó«°üdGh ø```LGhódG Ωƒ```◊h ∑É```ª°SC’Gh Ωƒ``ë∏dG
 , ô``µ°ùdÉH á``NƒÑ£e ¬``cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) äÉ``«eÓg , Iƒ``¡£eh áØ``Ø›h á``XƒØfi

 . πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh , ¢†«ÑdG

 Ω.Ω.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d hG »°S »J QG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 88679 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 34 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG 985 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 16 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

alamat7.indd   3 4/19/18   8:30 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Öd 

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. âbDƒŸG AGƒjE’G , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

 …É°ûdG áMGÎ°SG ¬«`aÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 109612 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 43 ºbQ ¿hRÉŸG ´QÉ°T , ¢VƒÿG , 589 ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

115634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 ójQƒJh  ájƒ¡àdGh  ∞«`ØéàdGh  ójÈàdGh  »¡£dGh  QÉîÑdG  ó«dƒJh  áÄaóàdGh  IQÉfEÓd Iõ¡LCG
 . á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG

(Ω.Ω.P.¢T) IQÉéà∏d »ÁÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 83452 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π`````````«cƒdG º``````````°SG
 AÉjRCG øe Üô≤dÉH , 34 : ºbQ ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG 985 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

alamat7.indd   4 4/19/18   8:30 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 ájÉYôdG  Ëó≤Jh  ,  ájô£«ÑdG  äÉeóÿGh ,  á«Ñ£dG  äÉeóÿG Ëó≤J
 , á«YGQR äÉeóN Ëó≤Jh , äÉfGƒ«◊Gh OGôaCÓd á«∏«ªéàdGh á«ë°üdG

 ájÉæ©dG äÉeóNh ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉ``eóN º``jó≤Jh , äÉ````HÉ¨dG áYGQRh áæ`````à°ùÑdG äÉeóNh
 ¬``LƒdÉH á```jÉæ©dG äÉ```eóN º```jó≤Jh ,  ¢ù``ØædG á``Fó¡Jh ó``°ù÷G ∂````«dóàH (Spa) á```«ë°üdG
 π«ªéàdG äÉfƒdÉ°Uh , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äÉeóNh á«∏«ªéàdG äÉeóÿG Ëó≤Jh , ó°ù÷Gh
 º«ª°üJh , ≥```FGó◊G  á``æà°ùHh ,  QƒgõdG ≥«°ùæJh ,  äÉfGƒ«◊ÉH ájÉæ©dGh ,  ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh
 õ```«¡Œh , Qƒ```£©dG äÉ```eóNh , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G á```jÉYQh , ≥``FGó◊Gh á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG
 äÉ``eóN º``jó≤Jh ,  ¿É```æ°SC’G Ö`````«Ñ£J õcGôeh á«ë°üdG ájÉæ©dG õ`cGôeh ,  Qƒ```gõdG π«```dÉcCG
 ,  á«LÓ©dG  äÉeóÿGh ,  á«ë°üdG  ájÉYôdGh  ,  »©«Ñ£dG  êÓ©dGh  ,  ÊóÑdG  êÓ©dGh  ,  º°TƒdG
 , ∂«dóàdGh , ôaÉXC’G π```«ªŒh , á```«ë°üdG á```jÉæ©dG äÉ```eóN º```jó≤Jh , á``«ë°üdG õcGôŸGh
 , Úæ°ùŸG ájÉYQ QhOh , äÉjô°üÑdG äÉeóNh , áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ ΩÉ©dG ΩÉªëà°S’G äÉeóNh

 . äÉfGƒ«◊G á«HôJh , ÉfhÉ°ùdG äÉeóNh , äÉJÉÑædG πJÉ°ûeh

   óàª«d ƒjôfÉ°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉLÉæ«°T , …Éµ°ShG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 »`a ¿hQÉ°ûà°ùe ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG  : π```````````````````«cƒdG º°SG
(¿ƒfÉ≤dG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 3.indd   1 4/19/18   8:30 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117236 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûf , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ájÉYódG OGƒe åjó–h ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJ , (äÉæ«©dGh äGô°ûædGh äÉ°SGôµdG)
 ô```°ûf , ∫É```ªYC’G äÉ``eƒ∏©e , ájÉØµdG »`a AGÈÿG , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸGh ¿ÓYE’Gh
 çÉëHCGh π«dÉ–h äGAÉ°ü≤à°SG , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh äÉfÓYE’G
 , ájójÈdG ºFGƒ≤dG OGóYEG äÉeóN , IOófi ¥Gƒ°SCG ±Gó¡à°S’ äGQÉ°ûà°S’Gh çÉëHC’Gh ¥ƒ°ùdG
 äÉ```éàæª∏d ô```°TÉÑŸG Ò``Zh ô``°TÉÑŸG ≥``jƒ°ùàdG , äÉ```fÉ«H Ió``YÉb »```a äÉ```fÉ«ÑdG º«```¶æJh ™«``ªŒ
 , á«FÉ°üME’G äÉfÉ«ÑdG á÷É©e »`a IóYÉ°ùŸG , ájQÉéàdG äÉ≤Ø°üdG ¿CÉ°ûH ¢VhÉØàdG , äÉeóÿGh
 á«°SÉ«≤dG ájOÉ°üàb’G á«∏YÉØdG ¿CÉ°ûH çÉëHCG , äÉcô°û∏d ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG »`a IóYÉ°ùŸG
 äÉØ∏ŸG  IQGOEG  ,  á«æ¡ŸG  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  ,  ∫ÉªYC’G  äÉjÉ¨d  çÉëHCG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYó∏d
 ¿ÓYE’G , ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæàdG , á«éjhôJh ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , á«Hƒ°SÉ◊G
 »`a ∑GÎ°T’G äÉeóN , äÉ«FÉ°üME’G ™«ªŒ , ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ƒjOGôdÉH
 §«£îàdGh AGô°ûdG , á«ªµdGh á«YƒædG åëÑdG ±ôW ΩGóîà°SÉH ≥jƒ°ùàdG çÉëHCG , ∞ë°üdG
 äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , äÉéàæŸG ¥ÓWEG , »eÓYE’G

 . √ÓYCG IQƒcòŸG

   »`a »H ¢ùcQÉeójôJ õ«LEG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , ΩGOÎ°ùeG , »°S »H - 1013 ∫G ¿G , 85 …OÉµ°ùfÉe ôjƒe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 óàª«d õ°ùaÒ°S »H …CG ójÓc  : π```````````````````«cƒdG º°SG
111 : Ü.Q 1982 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat 3.indd   2 4/19/18   8:30 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117237 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeóN , ô°TÉÑŸG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , ¿ÓYE’G ä’Éch äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 , »ªbôdG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 åëÑdG äÉcôfi ™aQ , ¿ÓYE’G ≈∏Y Iô≤f πc Ò¶f É¡∏HÉ≤e ™aój »àdG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  OGƒe ô°ûf  ,  ¿Ó```YE’Gh  á```jÉYódG  OGƒ```e  AÉ```°ûfEG  ,  ø```°ùMC’G  iƒà°ùŸG  ≈dEG
 ájÉYódG OGƒe åjó–h ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJ , (äÉæ«©dGh äGô°ûædGh äÉ°SGôµdG)
 , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , äÉfÓYE’G ô```°ûf , ¿Ó```YE’Gh
 π«∏–h  í°ùe  ,  ∫ÉªYC’G  º«¶æJ  äGQÉ°ûà°SG  ,  ∫Éª```YC’G  äÉ```eƒ∏©e  ,  á```jÉØµdG  »`a  AGô```ÑÿG
 OGóYEG  äÉeóN  ,  IOófi  ÉbGƒ°SCG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  äGQÉ°ûà°S’Gh  çÉëHC’Gh  ¥ƒ°ùdG  çÉëHCGh
 ô°TÉÑŸG ÒZh ô°TÉÑŸG ≥jƒ°ùàdG , äÉfÉ«H IóYÉb »`a É¡ª«¶æJh äÉfÉ«ÑdG ™«ªŒ , ójÈdG ºFGƒb
 äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e »`a  IóYÉ°ùŸG  ,  ájQÉéàdG  äÉ≤Ø°üdG  ¿CÉ°ûH  ¢VhÉØàdG  ,  äÉeóÿGh  ™∏°ù∏d
 »°SÉ«≤dG OÉ°üàb’G á«∏YÉa ¿CÉ°ûH çÉëHCG  ,  ájOÉ°üàb’G ¿hDƒ°ûdG »`a IóYÉ°ùŸG ,  á«FÉ°üME’G
 äÉØ∏e  IQGOEG  ,  á«æ¡ŸG  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  ,  ∫ÉªYC’G  äÉjÉ¨d  çÉëHCG  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYó∏d
 äÉfÓYE’G  ,  ájOÉ°üàb’G  äGDƒÑæàdG  ,  á«FÉYOh  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  Üƒ°SÉ◊G
 , á«fÓYEG äÉjÉ¨d ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äÓ«é°ùàdG êÉàfEG , á«fƒjõØ∏àdG äÉfÓYE’Gh á«YGPE’G
 , á«fÓYEG äÉjÉ¨d á«`Øë°üdG äÉfÉ«ÑdGh ÜÉ©dC’Gh äÉ≤«Ñ£àdGh äÉgƒjó«`ØdGh äÉfhóŸG AÉ``°ûfEG
 ¥ôW ΩGóîà°SÉH ≥jƒ°ùàdG çÉëHCG , ∞ë°üdG »`a ∑GÎ°T’G äÉeóN , äÉ«FÉ°üME’G ™«ªŒ
 , äÉ``éàæŸG ¥Ó```WEG äÓ```ØM , »```eÓYE’G §«```£îàdGh AGô```°ûdG , á```«YƒædGh á«ªµdG çÉëHC’G

  .√ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh IQƒ°ûŸGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN

   »`a »H ¢ùcQÉeójôJ õ«LEG : º```````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góædƒg , ΩGOÎ°ùeG , »°S »H - 1013 ∫G ¿G , 85 …OÉµ°ùfÉe ôjƒe : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2018/2/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 óàª«d õ°ùaÒ°S »H …CG ójÓc  : π```````````````````«cƒdG º°SG
111 : Ü.Q 1982 : Ü.¢U  : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äƒ°üdG  å`Ñd  á``«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCG  ,  ∫RÉ``æª∏d  »``dB’G  π``«¨°ûàdÉH  º``µëàdG  Iõ``¡LCG
 ºµëà∏d äÉeƒ∏©ŸG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Iõ¡LCG , Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh
 É¡JGòH á``ªFÉ≤dG »``Jƒ°üdG º``µëà∏d á``«°üî°ûdG Ió``YÉ°ùŸG Iõ```¡LCG , É¡JGòH áªFÉ≤dG »Jƒ°üdG
 Iõ¡LCG , »Jƒ°üdG ºµëà∏d äÉYÉª°S , äÉ≤«Ñ£àdG ∫ÓN øe áeó≤e äÉeóN øª°†àJ »àdGh
 ∫É°üJ’G ÈY äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG IAGôbh ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ ádƒªfi á«fhÎµdEG
 ó©H  øY  ºµëàdG  äGóMh  ,  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG  ,  á«Jƒ°üdG  ÖàµdG  ,  âfÎfE’ÉH  »µ∏°SÓdG
 ó©H øY ºµëà∏d á«µ∏°SÓdG ºµëàdG äGóMh , ó©H øY ºµëàdG äGóMh , π«é°ùàdG Iõ¡LC’
 Ö«°SGƒM äÉ°TÉ°T , á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’Gh á«FÉHô¡µdG áª¶fC’Gh Iõ¡LC’G ™°Vhh πª©H
 ádƒªëŸG Oó©dGh Iõ¡LC’G , á«Jƒ°üdG äÓé°ùŸG , á«ªbôdG á«Jƒ°üdG äÓ¨°ûŸG , ¢ùª∏dÉH πª©J
 äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ,  ƒjó«`ØdGh  ≈≤«°SƒŸG  ¥É£æà°SG  IOÉYEGh  ∫É°SQEGh  π«é°ùàdÉH  á°UÉÿG
 ï°ùfh  á÷É©Ÿ  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ájOÉ°TQE’Gh  á«ª«∏©àdG  á«fhÎµdE’G
 èeGôH ¢VôYh π«¨°ûJh ∫ÉÑ≤à°SGh ≥aóJh ∫É°SQEGh π«ª–h πjõæJh º«¶æJh π«é°ùJh øeGõJh
 äƒ°üdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh á«ªbôdG §FÉ°SƒdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh ΩÓaC’Gh ¿ƒjõØ∏àdG
 Ö≤©Jh áÑbGôeh ∫ƒ°Uƒ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG äÉØ∏eh ƒjó«`ØdGh
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩÉ©dG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°Vƒe ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûeh øjõîJh åëHh
 QÉ¡XE’G  »`a  ∫Éª©à°SÓdh  á«∏YÉØàdG  á°ü°üîŸG  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGÈd  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh
 á```«`aGôZƒJƒØdG Qƒ```°üdGh ¢Uƒ```°üædGh á«fÉ«ÑdG Qƒ```°üdGh á```«FôŸG §FÉ°SƒdG »`a Ö```YÓàdGh
 ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á``côëàŸG  á```«ªbôdG  Ωƒ```°SôdGh  á``«ë«°VƒàdG  Ωƒ``°SôdGh
 ºµëà∏d  áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  »YÉªàL’G π°UGƒàdG  äÉµÑ°Th á«Jƒ°üdG  äÉfÉ«ÑdGh
 áªFÉ≤dG »Jƒ°üdG ºµëà∏d á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LCGh »Jƒ°üdG ºµëà∏d äÉeƒ∏©ŸG Iõ¡LCÉH
 á«ªbôdG äÉjƒàëŸÉH ∑GÎ°T’G äÉeóîH ≥∏©àj Éª«`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡JGòH
 , á```«ªbQ §```FÉ°Sh äÉ````jƒàfi ∫É````Ñ≤à°SGh Ö∏£H Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ åëH äÉ°üæe Ò`aƒJh
 ≥«°ùæJh π````«¨°ûJh ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É```°SQEGh π```«ª–h ™```jRƒJh ∞«dCÉJh AÉ```°ûfE’ Üƒ````°SÉ◊G è``eGôH
 ¢Uƒ°üædG º«¶æJh øjõîJh QÉ¡XEGh πjƒ–h Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh ¢UÓîà°SGh πjó©Jh

alamat78.indd   1 4/19/18   8:31 AM

-53-



(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á«HOC’G ∫É``ªYC’Gh á``jô°üÑdGh á```«©ª°ùdG ∫É```ªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 èeGôH , §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉjƒàëŸGh á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG πjõæJ í«àJ »àdG Üƒ°SÉ◊G
 øe  ÉgÒZ  hCG  Üƒ°SÉ◊G  ÈY  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdGh  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh
 πjõæJh ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh ∫É°SQE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  äÉjƒàëŸG  π≤fh  ¢VôYh  ≥aóJh
 ∫ÉªYC’Gh  ≥FÉKƒdGh  äÉ```Ø∏ŸGh  äÉ````fÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 á«ŸÉ©dG Ö«°SGƒ◊G äÉµÑ°Th Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ÈY á«fhÎµdE’G
 ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG πjƒ–h áZÉ«°üd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th
 á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG
 Üƒ``°SÉ◊G è``eGôH , Ö``«°SGƒ◊Gh á``dƒªëŸG á```«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™``e á``≤aGƒàe á¨«°U ≈````dEG
 §ÿG  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  »`a  åëÑdGh  íØ°üJh  ∫ƒ°Uƒ∏dh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸG  IQGOE’
 , äÉ≤«Ñ£àdG èeGôHh ÜÉ©dC’Gh §FÉ°SƒdG IOó©àeh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe
 ¢Uƒ````°üf ≈dEG á``KOÉëŸG π``````jƒ– è``eGôHh á`````«Jƒ°üdG ô`````eGhC’Gh »`````Jƒ°üdG ±ô````````©àdG è`````eGôH
 ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£àH á∏ãªàŸG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG , äƒ°üdÉH áªYóŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh
 π°SGÎdGh ójÈdG èeGôH , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Ö«°SGƒë∏d ∫É≤ædG

. ÊhÎµdE’G

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  5210- 98109 ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  ¿G  ƒæ«`aG  …ÒJ 410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/8/2 : 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

alamat78.indd   2 4/19/18   8:31 AM

-54-



(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111929 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a
 ºµëàdG äGóMh , ÜÉ©dC’ÉH ºµëàdG äGóMh , É¡JGòH á``ªFÉ≤dG ƒ``jó«`ØdG ÜÉ```©dCG Oó```Yh Iõ```¡LCG
 á```dƒ≤æŸG  ƒ``jó«`ØdG  ÜÉ```©dC’ á```«fhÎµdE’G Iõ```¡LC’G ,  á``«∏YÉØàdG ƒ``jó«`ØdG  ÜÉ``©dCÉH  ó``©H øY
 ™e  ΩGóîà°SÓd  Ió©ŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸGh
 ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸG ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG , á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG  Iõ¡LCG
 äÉ°TÉ°ûH  IOhõŸG  ó«dÉH  ádƒªëŸG  ÜÉ©dC’G  Iõ¡LC’  äGõ«¡Œh  QÉ«Z  ™£bh  AGõLCGh  á∏FÉ°S
 ´ÉÑJ »àdG äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°Th äÓHÉµdGh ábÉ£dG ójhõJ Iõ¡LCG ójóëàdÉHh á∏FÉ°S ájQƒ∏H
 ó«dÉH πª– »àdG º≤WC’G ,  LCD  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ójóëàdÉHh ÜÉ©dCG  OóYh Iõ¡LCG  ,  º≤WCÉc
 äÉ°üæe , á∏FÉ°S ájQƒ∏H äÉ°TÉ°ûH IOhõŸG ó«dÉH πª– »àdG ÜÉ©dC’G , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dCÓd
 Iõ¡LC’  á°ü°üfl  ájÉªM  Ö∏Y  ,  ÜÉ©dC’G  äGQGƒ°ù°ùc’  Ö∏Y  ,  ó«dÉH  πª–  »àdG  ÜÉ©dC’G

. ó«dÉH πª– »àdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG

 ∂fEG , 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
2017/8/2 : 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

111930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  äÉéàæŸG  èjhôJ  ójóëàdÉHh  ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG  äÉeóN
 Ò`aƒJ  ,  É¡à÷É©eh äÉÑ∏£dG  ΩÓ``à°SÉH  á``≤∏©àŸG  äÉ```eóÿG ó```jóëàdÉHh  äÉÑ∏£dG  AÉØ«à°SG
 á```«Ñ∏àd á``eÉ©dG  á````«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG  QÉ«àNG »`a IóYÉ°ùŸG  ¢Vô¨H äÉéàæŸG  øY äÉ```eƒ∏©e
 ¥ƒ°ùàdÉH  áfQÉ≤ŸG  äÉeóN  ,  åëÑdG  äÉcôfi  Ú°ù–  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  ∂∏¡à°ùŸG  äÉLÉM
 óYGƒbh  äÉØ∏ª∏d  áÑ°SƒëŸG  IQGOE’G  ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  äÉéàæŸG  èjhôJ  ójóëàdÉHh
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 ≈∏Y IôaƒàŸG QOÉ°üŸG øe ÉgÒZh ™bGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸG øY øjôNBÓd ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , äÉfÉ«ÑdG
 Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«fhÎµdE’G äÉµÑ°ûdG øe ÉgÒZh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 á«Ñ∏àd  áeÉ©dG  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  QÉ«àNG  ¢Vô¨H  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  øY  äÉeƒ∏©e
 ójóëàdÉHh  Úµ∏¡à°ùª∏d  íFÉ°üædGh  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ,  ∂∏¡à°ùŸG  äÉØ°UGƒeh  äÉLÉM
 áYƒªéŸ  äÉ«°UƒàdGh  äÉ©LGôŸGh  äÉª««≤àdG  ô°ûæd  âfÎfE’G  »eóîà°ùŸ  ¢Uôa  Ò`aƒJ
 §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG øe á©°SGh
 ÜGô°ûdGh  ò«ÑædGh  ΩÉ©£dGh  á«cÓ¡à°S’G  äÉ«fhÎµdE’Gh  ÖàµdÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  Iô°TÉÑe
 äÉéàæeh ¢ùHÓŸGh á«dõæŸG äGhOC’Gh ïÑ£ŸG äGhOCGh ∞«¶æàdG äÉéàæeh ïÑ£ŸG äÉéàæeh
 º««îàdG  äGó©eh  á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  áØ«dC’G  äÉfGƒ«◊G  äÉéàæeh  á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG

. QƒgõdGh äGôgƒéŸGh ÜÉ©dC’Gh

 ∂fEG , 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
2017/8/2 : 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

111931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒd Ò`aƒJ , á°ûbÉæŸG äÉjóàæŸ ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G äÉeóN
 ≥∏©àj Éª«`a  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG  ∫É°SQE’ (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdGh πFÉ°Sô∏d ÊhÎµdE’G åÑdG , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG äÉeƒ∏©Ã
 …ƒà– »àdG äÉØ∏ª∏d ÊhÎµdE’G åÑdG , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G , á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T ÈY
 ÉgÒZh Üƒ°SÉ◊G ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dGh á≤aóàŸG á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh IOó©àe §FÉ°Sh ≈∏Y
 á«µ∏°SÓdG  ä’É°üJ’G  äÉeóN ,  ábƒ£æŸG  áª∏µ∏d  »Jƒ°üdG  åÑdG  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  øe
 äÉfÉ«H  IóYÉb  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ  ,  (ófÉHOhÈdG)  ¢†jô©dG  ¥É£ædG  ÈY  ä’É°üJ’G
 Qƒ°üdGh ÖàµdÉH ≥∏©àj Éª«`a ÚcÎ°ûŸGh Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG åÑd á«∏YÉØJ
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 ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  ÜÉ©dC’Gh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ácôëàŸG
 §ÿG ≈∏Y äÉHGƒH Ò`aƒJ , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe
 ójóëàdÉHh á«ª«∏©Jh á«¡«`aôJ äÉjƒàfi øª°†àj ÊhÎµdEG ™bƒeh (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe
 ∫ÉªYCGh Öàch á«©ª°S ∫ÉªYCGh ≈≤«°Sƒeh ájô°üH á«©ª°S ∫ÉªYCGh á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCG
 á∏ãªàe ΩÉªéà°SÓd äÉWÉ°ûfh á«¡«`aôJ äÉWÉ°ûfh á«°VÉjQ çGóMCGh á«HOCG ∫ÉªYCGh á«Mô°ùe
 äÉÑ°SÉæŸG ¢VQÉ©eh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh ≈≤«°SƒŸGh ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh äÉjGƒ¡dÉH
 äÉ≤HÉ°ùŸGh  ÉeGQódGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’G  èeGôHh  …OGƒædGh  »°VÉjôdG  º«∏©àdGh  á«dÉ◊G
 äÉ```Ñ°SÉæŸGh ≥```FGó◊Gh ∞```MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh á«æØdG  á``«FôŸG  ∫É``ªYC’Gh
 ¢VhôYh  á«dÉ◊G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ÖàµŸG  í£°S  ô°ûfh  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG
 »Jƒ°üdG  åÑdG  ,  á«∏YÉØàdG  á«ª«∏©àdG  äGQÉÑàN’Gh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ¢Vhô©dGh  AÉjRC’G
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ  ,  á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG  ∫É°SQEGh
 á«dÉ◊G  çGóMC’G  äÉjóàæeh  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ádOCÓd  (âfÎfE’G  )
 ÈY ƒjó«`ØdG åH , á«Jƒ°üdG äÉfhóŸG åH , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ™LGôŸG OGƒeh
 ∫ƒ°UƒdG øe Úeóîà°ùŸG øµ“ (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áµÑ°T Ò`aƒJ , âfÎfE’G
 ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  äÉjƒàëŸG  ácQÉ°ûeh  ≈dEG
 , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG
 ójóëàd π```FÉ°Shh á``«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉ```µÑ°ûH ä’É```°üJG â```bƒH Ú```eóîà°ùŸG ó```jhõJ
 »÷É©eh iôNC’G Ö«°SGƒ◊G  ΩOGƒN ≈dEG  §HGhQh äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  ô°ûfh ™«ªŒh Ú«©Jh
 øjhÉæYh ∫ÉªYC’G øjhÉæYh ∞JGƒ¡dG ΩÉbQC’ ádOCG Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùeh Ö«°SGƒ◊G
 ∞JGƒg  ΩÉbQCGh  øjhÉæYh  äÉµÑ°û∏d  á«°ù«FôdG  áëØ°üdG  øjhÉæYh  ÊhÎµdE’G  ójÈdG
 äGQÉ°ûà°S’Gh IQƒ°ûŸGh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN Ò`aƒJ , äÉª¶æŸGh øcÉeC’Gh ¢UÉî°TC’G

. É≤HÉ°S ôcP Ée ™«ªéH á≤∏©àŸG

 ∂fEG , 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
2017/8/2 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äGQƒ````°ûæe  ô```«`aƒJ  ,  (äÉ```jQhódG)  äÓ```éŸG  ô``°ûf  ,  ¬``«`aÎdÉH  á```≤∏©àŸG  äÉ```eƒ∏©ŸG  ô```«`aƒJ
 á«fhÎµdE’G ÖàµdG ô°ûf , (πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ) (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«fhÎµdEG
 ≈``∏Y ≈≤``«°SƒŸG  ô°ûf  ,  á``«°ù«WÉæ¨e hCG  ájô°üH äÉfÉ«H  §FÉ°Sh  ≈∏Y OGƒŸG  ô°ûf  ,  äÓéŸGh
 Iô°TÉÑe §``ÿG ≈``∏Y ¬``«`aÎdG ∫É```› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 , á«Jƒ°üdG äÉfhóŸGh É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , (âfÎfE’G)
 á«dÉ◊G çGóMC’G ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’Gh á«ª«∏©àdGh á«¡«`aÎdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 á°SÉ«°ùdGh  ∫ÉŸGh  ∫ÉªYC’Gh  ¬«`aÎdGh  á°VÉjôdGh  QÉÑNC’Gh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh  ¬«`aÎdGh
 ¿ƒæØdGh  ôØ°ùdGh  É«LƒdƒæµàdGh  º∏©dGh  ¢ù≤£dGh  á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  áë°üdGh  áeƒµ◊Gh
 Qƒ£Jh º«∏©àdGh π≤ædG πFÉ°Shh ájÈdG äÉÑcôŸGh »°üî°ûdG ƒªædGh IÉ«◊G §‰h ÜGOB’Gh
 ≈≤«°SƒŸGh ∫õæŸG QƒµjOh ïÑ£dGh äÉfƒµŸGh äÉØ°UƒdGh º«ª°üàdGh á°VƒŸGh äGQÉ≤©dGh πØ£dG
 ¥ƒ≤M  øY  á«¡«`aôJh  á«ª«∏©J  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJh  ¿ƒfÉ≤dGh  Ö£dGh  ïjQÉàdGh  Éªæ«°ùdGh
 á≤∏©àe É¡©«ªL äGQƒ°ûæeh ÉJƒ°Uh äÉeƒ∏©e øª°†àj ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , ∂∏¡à°ùŸG
 äÉ≤HÉ°ùŸGh  äÉeƒ∏©ŸÉH  á≤∏©àe ¬«`aÎdG  ∫É› »`a  äÉeƒ∏©ŸGh  QÉÑNC’G  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdÉH
 ∫É›  »`a  äGQÉ°ûà°S’G  ,  ¬«`aÎdÉH  É¡©«ªL  á≤∏©àŸG  äGQƒ°ûæŸGh  äƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh
 ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ¬«`aÎdG áYÉæ°Uh ¬«`aÎdG
 ,  á«∏YÉØàdG  äÉfÓYE’Gh  áYGPE’G  ÈY  ¬«`aÎdG  ™jRƒJ  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  ÈY
 ∫ƒM  áKOÉëŸGh  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑàd  ¢Uôa  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG  äÉeƒ∏©e  äÉeóN
 Ò`aƒJ , ójÈdG ÈY á∏°SôŸG äÉeƒ∏©ŸGh á«◊G çGóMC’G ∫ÓN øe ™«°VGƒŸG øe áYƒª›
 ä’É°üJG  äÉµÑ°T  ÈY  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  á°ü°üîŸG  äÉ«°UƒàdGh  äÉ≤«∏©àdGh  äÉeƒ∏©ŸG
 Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ÈY  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a  äÉ≤«∏©àdGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á«ŸÉY
 ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ΩÓaC’Gh  ÖàµdGh  ≈≤«°SƒŸG  ∫É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ójóëàdÉHh  á«ŸÉY
 IOó©àe  ¢Vhô©dGh  äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh  Ö©∏dGh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh
 ójóëàdÉHh  ¬«`aÎdG  äÉeóN  ,  á«cÓ¡à°S’Gh  á«dõæŸG  äÉéàæŸG  øe  ÉgÒZh  §FÉ°SƒdG
 ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a É≤Ñ°ùe á∏é°ùe á«Jƒ°U èeGôH (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ
 á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh  Ö©∏dGh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  ΩÓaC’Gh  ÖàµdGh
 , á«cÓ¡à°S’Gh á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe ¢Vhô©dGh äÉ«fhÎµdE’Gh
 äÉª««≤àdGh (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉ©LGôŸG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN
 Ö©∏dGh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ΩÓaC’Gh ÖàµdGh ≈≤«°Sƒª∏d äÉ«°UƒàdGh
 á«dõæŸG äÉéàæŸG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àe ¢Vhô©dGh äÉ«fhÎµdE’Gh á«°VÉjôdG äGhOC’Gh
 á∏é°ùŸG á«Jƒ°üdG ∫ÉªYC’G øe AGõLCG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , á«cÓ¡à°S’Gh
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf , âfÎfE’G ÈY É≤Ñ°ùe
 ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’G  Ò`aƒJ  ,  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
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 Üƒ``°SÉ◊G ÜÉ``©dCG ô``«`aƒJ , á``«µ∏°S’ äÉµÑ°T ô``ÑY É``≤Ñ°ùe á``∏é°ùŸGh π``jõæà∏d á``∏HÉ≤dG ô``«Z
 ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  á«∏YÉØàdG  ¢ü°ü≤dGh  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y
 , á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh º«∏©àdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 Iô````°TÉÑe §```ÿG ≈```∏Y ó```©H øY º«∏©àdGh ∞°üdG »`a äÉª«∏©àdÉH á```∏ãªàŸG º«∏©àdG äÉeóN
 Iô◊G ¿ƒæØdGh äÉ¨∏dGh ïjQÉàdGh º«∏©àdGh á«dÉ◊G çGóMC’G øY ™«°VGƒe ∫ƒM (âfÎfE’G)
 º∏Yh ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh º∏©dGh ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh
 hCG Üƒ°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ äÉª«∏©àdG »`a á∏ãªàŸG á«∏YÉØàdG º«∏©àdG äÉeóN , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG
 äÉ¨∏dGh ïjQÉàdGh º«∏©àdGh á«dÉ◊G çGóMC’ÉH á≤∏©àe ™«°VGƒe ∫ƒM Üƒ°SÉ◊G ≈∏Y áªFÉ≤dG
 á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh º∏©dGh ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh Iô◊G ¿ƒæØdGh
 á«Jƒ°üdG  äÉfhóŸÉH  á∏ãªàŸG  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  äÉeóN ,  áØ°ù∏ØdGh  ¢ùØædG  º∏Yh ¿ƒæØdGh
 ∫É› »`a  äÉ≤«∏©àdGh  QÉÑNC’G  º°†J  »àdG  Iôªà°ùŸG  èeGÈdGh  áµÑ°ûdG  ÈY ƒjó«`ØdG  åHh
 á«°VÉjQ çGóMCGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh áaÉ≤ãdGh ìô°ùŸGh ÖàµdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸG
 áaÉ≤ãdGh ≈≤«°SƒŸGh ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh ΩÉªéà°SÓd äÉWÉ°ûfh á«¡«`aôJ äÉWÉ°ûfh
 áYGPE’G  èeGôHh  …OGƒædGh  »°VÉjôdG  º«∏©àdGh  á«dÉ◊G  äÉÑ°SÉæŸG  ¢VQÉ©eh  á°VÉjôdGh
 ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh ÉeGQódGh Éjó«eƒµdGh
 á«dÉ◊G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG  äÉÑ°SÉæŸGh  ≥FGó◊Gh
 hCG âfÎfE’G ÈY É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁ »àdG §FÉ°SƒdG IOó©àe ¢Vhô©dGh AÉjRC’G ¢VhôYh
 , áYGPE’G ÈY ¬«`aÎdG , áYGPE’G èeGôH êÉàfEG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T hCG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T øe ÒZ
 á≤∏©àŸG (â``fÎfE’G ) Iô```°TÉÑe §```ÿG ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ƒjOƒà°S’ÉH π«é°ùàdG äÉeóN
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ , ÜÉ©dCÓd Üƒ°SÉ◊G äÉæ«°ù–h Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCÉH
 øe É``gÒZh π``jõæà∏d á∏HÉ≤dG  ÒZ ≈≤«°Sƒe º°†J å``ëÑ∏d á``∏HÉb ¬«`aÎ∏d äÉfÉ«H  IóYÉb
 äÉeóN Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©eh GQÉÑNCGh äÓ›h ÉÑàc º°†J á«©ª°S äÉØ∏eh á«ªbôdG ¢Uƒ°üædG

. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG

 ∂fEG , 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
2017/8/2 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«¨°ûàdG áª¶fC’ ó©H øY áaÉ°†à°S’G Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ
 äÉ≤«Ñ£J IQGOEÉH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , Üƒ°SÉ◊G á›ôH , Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh
 ΩÉ¶f º«ª°üJh èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , áHÉbôdGh ¢Vô©dGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG
 ,  Üƒ°SÉ◊G  º¶fh  èeGÈdG  äÉeóÿ  ºYódGh  áfÉ«°üdGh  åjóëàdGh  ôjôëàdG  ,  Üƒ°SÉ◊G
 çƒëÑdGh áHÉbôdGh ¢Vô©dGh IOó``©àŸG §```FÉ°SƒdG äÉ≤«Ñ£J IQGOEÉH á≤∏©àŸG Üƒ°SÉ◊G äÉeóN
 Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  á«LQÉÿG  QOÉ°üŸÉH  áfÉ©à°S’Gh  ≥aGôŸG  IQGOEGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEGh
 á©°SGh áYƒª› º°†J (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb áaÉ°†à°SG Gójó–h
 äÉcôfi Ò`aƒJ Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , âfÎfE’G ≥jôW øY áeÉ©dG äÉeƒ∏©ŸG øe
 á«∏YÉØJ äÉfÉ«H IóYÉb áaÉ°†à°SG , áeÉ©dG äÉeÉªàg’G øY äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d åëÑdG
 Qƒ°üdGh ΩÓaC’Gh ÖàµdÉH ≥∏©àj Éª«`a ÚcÎ°ûŸGh Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG π≤æd
 äÉ«fhÎµdE’Gh  á«°VÉjôdG  ™∏°ùdGh  ≈eódGh  ÜÉ©dC’Gh  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh  ácôëàŸG
 äÉ°VGô©à°SGh á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdGh á«dõæŸG ™∏°ùdG øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG IOó©àŸG ¢Vhô©dGh
 á∏HÉ≤dG  ÒZ âfÎfE’G  íØ°üJ èeGôH  Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y AGô°ûdG  äÉeƒ∏©eh äÉéàæŸG
 ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCG  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  πjõæà∏d
 ≈dEG  ∑ôëàŸG  ∫Gƒ÷G  ≥jôW  øYh  π≤æàŸG  êƒdƒdG  õjõ©àd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  á∏≤æàŸGh
 ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh ádƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG ≥jôW øY âfÎfE’G áµÑ°T
 É¡LÓ©d πcÉ°ûŸGh Üƒ«©dG øY åëÑdG äÉeóN Gójó–h »æØdG ºYódG , ádÉ≤ædGh ádƒªëŸG
 Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  èeGÈdGh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’
 IQÉ°ûà°S’G èeGôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG ádƒªëŸG ä’É°üJ’G
 ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  øjôNBÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  º«ª°üJ  ,  º«ª°üàdGh
 Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  º«ª°üàdGh  IQÉ°ûà°S’G  èeGôHh  ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCGh
 ,  øjôNBÓd  RÉ¡Lh  èeGÈdG  º«ª°üàd  ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG  ä’É°üJ’Gh  ádÉ≤ædGh  ádƒªëŸG
 ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh äÉfÉ«ÑdGh ¢üædGh Qƒ°üdGh iƒàëŸG áaÉ°†à°SG
 »≤∏Jh  Ö∏£d  Úeóîà°ùª∏d  ìÉª°ù∏d  åëÑdG  äÉ°üæe  Ò`aƒJ  ,  ådÉK  ±ô£d  á«fhÎµdE’G
 »àdG á«∏YÉØàdG áaÉ°†à°S’G äÉeóN , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG
 §ÿG ≈∏Y º¡H á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG ∫OÉÑJh ô°ûæH Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ
 äÉª∏c øeCGh âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊ÉH á≤∏©àŸG èeGÈdG åjó–h áfÉ«°U , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe
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 èeGôH áfÉ«°Uh Ö«côJ ,  QhôŸG äÉª∏ch âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊G  ôWÉfl øe ájÉbƒdGh QhôŸG
 Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh èeGÈH ≥∏©àJ á«æ≤J äÉeƒ∏©e º°†J á«fhÎµdEG ™bGƒe Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G
 πµ°T  øe  ≥FÉKƒdG  äÉfÉ«H  π≤f  ,  Üƒ°SÉ◊G  á›ôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  äGQÉ°ûà°SG  ,  á«∏«¨°ûàdG
 äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y »ªbôdG  iƒàëŸG  áaÉ°†à°SG  ,  ôNBG  ≈dEG  »Hƒ°SÉM
 Úeóîà°ùª∏d  íª°ùJ  åëH äÉ°üæe Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG
 ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  iƒàëŸG  ∫ÉÑ≤à°SGh  Ö∏£H
 Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓ«¡°ùàdGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G
 ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , É¡∏jõæJh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ≈dEG êƒdƒdG øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd (âfÎfE’G)
 ódƒJ »àdG (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒe
 äÉfÉ«ÑdG áÑbGôe , Ωóîà°ùŸG äÓ«°†ØJ ≈dEG GOÉæà°SG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£àd á°ü°üfl äÉ«°UƒJ
 ¥É£æH ®ÉØàM’Gh ™«°SƒJh áaÉ°†à°SG , øeC’G ¢VGôZC’ Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th º¶fh áÑ°SƒëŸG
 ≈∏Y  …ƒà–  »àdG  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  ,  øjôNBÓd  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒ≤d  á«HÉë°ùdG  áaÉ°†à°S’G  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’  èeGôH
 ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’ (ASP)  áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J  ,  á«fhÎµdE’G
 IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH äÉ°üæe  áæª°†àe (PAAS)  áeóîc á°üæŸG
 »`a  É¡eGóîà°S’  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 åëÑdGh ™ÑàJh áÑbGôeh êƒdƒ∏d (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG
 áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G  äGP  ™«°VGƒŸG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  ∫OÉÑJh  Ò`aƒJh
 ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑdGh íØ°üàdGh êƒdƒdGh á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸG IQGOE’ (SAAS)
 äÉ≤«Ñ£Jh  ÜÉ©dC’Gh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  »Jƒ°üdG  iƒàëŸGh  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG
 äÉeóN , Ö∏£dG ≈∏Y ƒjó«`ØdGh èeGÈdG ádOCGh ºFGƒbh èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ¥ƒ°Sh èeGÈdG
 êƒdƒdGh É¡∏jõæJ øe IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh äƒ°üdG äÉØ∏e Úµªàd (SAAS) áeóîc èeGÈdG
 èeGÈdG äÉeóN , ôNBG ∫ƒªfi »cÓ¡à°SG ÊhÎµdEG RÉ¡L hCG  Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L ≈∏Y É¡«dEG
 RÉ¡÷G iƒàfi »`a åëÑdÉH Ωóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd (SAAS) áeóîc
 (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉ≤«Ñ£àdGh  øjhÉæ©dGh  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 , iôNC’G äÉeƒ∏©ŸG OQGƒe ¢SQÉ¡ah á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ¢SQÉ¡ah äÉeƒ∏©ŸG ¢SQÉ¡a AÉ°ûfE’
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ±ô©àdGh á«Jƒ°üdG ôeGhCÓd (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  á«còdG  á«Jƒ°üdG  äÉYÉª°ùdÉH  ºµëà∏d  (SAAS)

alamat78.indd   9 4/19/18   8:31 AM

-61-



(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Ò`aƒJh á«ªbôdG äÉjƒàëŸÉH ∑GÎ°T’G äÉeóîH π°üàj Éª«`a ΩGóîà°SÓd èeGôH áæª°†àe
 ,  äÉ≤«Ñ£Jh á«ªbQ §FÉ°Sh äÉjƒàfi ∫ÉÑ≤à°SGh Ö∏W Úeóîà°ùª∏d í«àJ åëH äÉ°üæe
 πjƒ–h πjõæJh ™jRƒJh ∞«dCÉJh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 º«¶æJh  ßØMh  ¢VôYh  Ò`Ø°ûJ  ∂ah  Ò`Ø°ûJh  êGôîà°SGh  πjó©Jh  π«¨°ûJh  ∫ÉÑ≤à°SGh
 áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  §FÉ°SƒdG  IOó©àeh  á«Jƒ°üdG  äÉjƒàëŸG
 äÉ≤«Ñ£Jh  ¢Uƒ°üf  ≈dEG  áKOÉëŸG  πjƒ–  èeGôHh  ±ô©àdGh  á«Jƒ°üdG  ôeGhCÓd  èeGôH
 ≈∏Y åëÑdGh  íØ°üàdGh  ∫ƒ°UƒdGh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸG  IQGOEGh  äƒ°üdÉH  áªYóŸG  èeGÈdG
 IOó©àe  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 ºFGƒbh  äÉ≤«Ñ£àdG  èeGÈd  ájQÉéàdG  ¥Gƒ°SC’Gh  äÉ≤«Ñ£àdG  èeGôHh  ÜÉ©dC’Gh  §FÉ°SƒdG
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  âbDƒŸG  ∫Éª©à°S’G  Ò`aƒJ  ,  Ö∏£dG  â–  ƒjó«`ØdGh  èeGÈdG  ádOCGh
 á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ŸG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ≤«Ñ£àdGh  èeGÈ∏d  (âfÎfE’G)
 äÉØ∏ŸGh  ¢Uƒ°üædG  äÉØ∏eh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  ÜÉ©dC’Gh  á≤aóàŸG  ƒjó«`ØdG  äÉØ∏eh
 IÒ¨àe äÉ©°S äGP äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJ ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , §FÉ°SƒdG IOó©àe
 , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGôH º°†j ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , øjôNBÓd
 , Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh π«¨°ûàdG áª¶fC’ ó©H øY áaÉ°†à°S’G ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN
 øjõîJ ≥aGôe ÒLCÉJ , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉM äÉ≤«Ñ£Jh á`aÉ°†à°ùe π«¨°ûJ áª¶fCG Ò`aƒJ
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGôH º«ª°üJh ôjƒ£Jh Ò`aƒJ , IÒ¨àe á©°S äGP Ö«°SGƒMh äÉfÉ«H
 á°üæe AÉ°ûfEG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£J IQGOE’ á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG øµÁ
 §ÿG ≈∏Y á°ûbÉæŸG äÉjóàæe áÑbGôeh IQGOEGh º«ª°üJ , á«fhÎµdE’G IQÉéà∏d âfÎfE’G ≈∏Y
 §ÿG ≈∏Y áeóî∏d É«fhÎµdEG áfõfl âfÎfE’G ≈∏Y äÉëØ°U AÉ°ûfEG , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe
 , øjôNBÓd á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG áfÉ«°Uh Ú°ù–h äÉfÉ«ÑdG øjõîJ , âfÎfE’G ≈∏Yh Iô°TÉÑe
 AÉ```°ûfEGh á```fÉ«°U äÉ```eóN , äÉ```µÑ°ûdG ΩOGƒ````N ô``«LCÉJ , ø```jôNBÓd á```«fhÎµdE’G ™``bGƒŸG IQGOEG
 áaÉ°†à°SGh  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN Ohõe  ,  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  áaÉ°†à°SGh
 »`a  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  èeGÈdGh äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh
 äÉÑ∏£dG Ö«JôJh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉ©aódGh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG  ∫É›
 äÉeóNh ácÎ°ûŸG á«Hƒ°SÉ◊G á©°ùdG º°SÉ≤Jh äÉfÉ«ÑdG ßØMh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJh
 áaÉ°†à°SG , Úeóîà°ùŸG Qhôe ácôM ≈∏Y AÉæH ÊhÎµdE’G ™bƒŸG º««≤J ÜÉ°ùMh πFÉ°SôdG
 Qƒ°üdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh äÉYƒÑ£ŸG á©LGôe Úeóîà°ùª∏d í«àj ÊhÎµdEG ™bƒe
 ΩóYh ÜÉéYE’Gh äÉcQÉ°ûŸG ìô£d ¢ü°üfl êPƒ‰ ΩGóîà°SGh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh á«fÉ«ÑdG
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 •Gôîf’Gh äÉ≤«∏©àdGh äÉMGÎb’Gh AGQB’Gh äÉë«≤æàdGh äGÒ«¨àdGh äÓjó©àdGh ÜÉéYE’G
 ≈∏Y  ™ªà›  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  ájQÉŒh  á«YÉªàLG  äÉ©ªà›  äÉµÑ°T  »`a
 ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a ∑GÎ°TÓd Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 ,  á«YÉªàLG äÉµÑ°T  »`a  •Gôîf’Gh á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡fGôbCG  øe AGQBG  ≈∏Y
 ÒZ  äÉ≤«Ñ£àdGh  èeGÈ∏d  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ
 »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  ÜÉ©dC’Gh  á≤aóàŸG  á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ŸG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG
 , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ , §FÉ°SƒdG IOó©àe äÉØ∏ŸGh ¢Uƒ°üædG äÉØ∏eh
 ÒZ èeGÈdG  ôjƒ£J äGhOC’ (âfÎfE’G) Iô`°TÉÑe §```ÿG ≈∏Y âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ
 ≈∏Y  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh  º«ª°üàd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG
 á≤aóàŸG á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d äÉ≤«Ñ£àdGh èeGÈ∏d (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 äÉeóN  ,  §``FÉ°SƒdG  IOó©àe  äÉØ∏ŸGh  ¢Uƒ°üædG  äÉØ∏eh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  ÜÉ©dC’Gh
 Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  èeGÈH  á≤∏©àŸG  Üƒ«©dG  øY  åëÑdG  ójóëàdÉHh  »LƒdƒæµàdG  ºYódG
 ≈∏Y â``bDƒŸG ΩGó``îà°S’G Ò`aƒJ , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ≤«Ñ£J èeGôH ô``«`aƒJ , É``¡LÓ©d
 É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G èeGÈd (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J ∫É› »`a Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG »`a
 áfÉ«°Uh ôjƒ£Jh IQGOEGh áaÉ°†à°SG ójóëàdÉHh äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ohõe , ∫É≤ædGh ∫ƒªëŸG
 ä’É°üJ’Gh  á«°üî°ûdG  á«LÉàfE’G  ∫É›  »`a  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸGh  èeGÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG
 äÉeóî∏d äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , ∫É≤ædGh ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dGh á«µ∏°SÓdG

. √ÓYCG IQƒcòŸG

 ∂fEG , 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
2017/8/2 : 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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111935 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 äÉ```¡L ô```«`aƒJ , Ió````YGƒŸGh »YÉªàL’G π```°UGƒàdG äÉeóN , âfÎfE’G ≥``jôW øY ±QÉ©àdG
 º¡jód ¢UÉî°TCG ™e IAÉæH á«°üî°T äÉbÓY ôjƒ£Jh AÉ°ûfEG ¢Vô¨H ±QÉ©àdG π«¡°ùJh ∫É°üJ’G
 äÉbÓ©dGh ±QÉ©àdG äÉeóN , ácÎ°ûe äÉeÉªàgG º¡jód ¢UÉî°TCG á∏HÉ≤Ã ácÎ°ûe áÑZQ
 äÉµÑ°T  hCG  Ö«°SGƒ◊G  øe  ÉgÒZ  hCG  âfÎfE’G  ÈY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdGh  á«°üî°ûdG
 ójóëàdÉHh  (âfÎfE’G  )  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G
 äÉeóN , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , OGôaC’G ÚH πYÉØàdGh »YÉªàL’G ±QÉ©àdG π«¡°ùJ
 ¬«`aÎdG ∫É› »`a »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , ¬«`aÎdG ∫É› »`a »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 á«°üî°ûdG äÉbÓ©dGh ±QÉ©àdG äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ÊhÎµdEG ™bƒe ÈY áeó≤ŸG
 , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T hCG Ö«°SGƒ◊G äÉµÑ°T øe ÉgÒZ hCG âfÎfE’G ÈY »YÉªàL’G π°UGƒàdGh

. á«°üî°ûdG OÉ°TQE’Gh ∫ÉÑ≤à°S’G äÉeóN

 ∂fEG , 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
2017/8/2 : 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

111937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 »`a áeóîà°ùŸG ≥«MÉ°ùŸG , ÚJhÈdG ¥ƒØfl ™æ°üd ÚJhÈdG ≥«MÉ°ùe , ÚJhôH ≥«MÉ°ùe
 äÓªµe , áeÉ©dG áë°ü∏d á«FGò¨dG äÓªµŸGh á«ª◊G äÓªµe , ÚJhÈdG ¥ƒØfl OGóYEG
 äÓªµe  ,  º°ù÷G  á∏àc  AÉæÑd  ÚJhÈdG  ≈∏Y  …ƒà–  »àdG  á«FGò¨dG  äÓªµŸGh  á«ª◊G
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 IOÉjõd  á«ª◊G  äÓªµe ,  º°ù÷G ¿Rh IOÉjõd  á«ª◊G  äÓªµe ,  ΩÉ°ùLC’G  ∫Éªµd  á«ª◊G
 , »°VÉjôdG AGOC’G õjõ©àd á«ª◊G äÓªµe , Iƒ≤dG õjõ©àd á«ª◊G äÓªµe , äÓ°†©dG ¿Rh
 á«ª◊G äÓªµe , ≥«MÉ°ùe πµ°T ≈∏Y ÚJhÈdG äÓªµe , á«ªë∏d πªµªc Ωóîà°ùj ÚJhôH

. º°ù÷G ¿Rh øe π«∏≤à∏d á«ª◊G äÓªµe , º°ù÷G »`a ¿ƒgódG øe óë∏d

 …O »J ∫G ROƒa â«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 5 ∫G 6 »°S 3 »`a »°S »H , ΩÓàjƒcƒc äQƒH , …Gh â«Ñ«c 1589 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/2 : 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

111938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ≈∏ëŸG  ÜGô°ûdGh  ábÉ£dG  äÉHhô°ûeh  á«°VÉjôdG  äÉHhô°ûŸG  OGóYEG  »`a  Ωóîà°ùJ  ≥«MÉ°ùe
 , ájôJGƒàdG äÉHhô°ûŸGh á¡cÉØdG á¡µæH äÉHhô°ûŸGh (»Kƒª°S) áLRÉ£dG ¬cGƒØdG øe ô°†ëŸG
 ø```e ô```°†ëŸG ≈````∏ëŸG ÜGô°ûdGh á``«°VÉjôdG äÉ```Hhô°ûŸGh á```bÉ£dG äÉ````Hhô°ûe ™`````æ°üd äGRÉcQ

. ájôJGƒàdG äÉHhô°ûŸGh á¡cÉØdG á¡µæH äÉHhô°ûŸGh(»Kƒª°S) áLRÉ£dG ¬cGƒØdG

 …O »J ∫G ROƒa â«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Góæc , 5 ∫G 6 »°S »H , ΩÓàjƒcƒc äQƒH , …Gh â«Ñ«c 1589 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/2 : 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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111963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. …É°ûdG ¬°SÉ°SCG ÜGô°T , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , …É°T

 ¢ûJG »H ΩG »L âaÉ°ù°ûJGôa ñhGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
ájhÉ°ù‰ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùªædG , πjƒµfGQ 6830 , 1 »°SÉ‚’ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/3 : 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

112219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ,  ∫É°üJ’G  õcGôeh ä’É°üJ’G  õcGôe IQGOEGh  π«¨°ûàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 AGOCG ™ÑàJh IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , AÓª©dG ºYOh AÓª©dG áeóN Ëó≤àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ó≤Yh πjƒ–h ¬«LƒJh QhódÉH Ö«JÎ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , πª©dG Ò°Sh äÉeóÿG AÓch
 áeóN  AÓch  ™e  ä’É°üJ’G  ≈∏Y  ±Gô°TE’Gh  áÑbGôŸGh  øjhóàdGh  π«é°ùàdGh  äGô“DƒŸG
. (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , AÓª©dG ábÓY IQGOEG èeGôH , AÓª©dG ºYOh AÓª©dG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/8/15 : 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
 

alamat78.indd   14 4/19/18   8:31 AM

-66-



(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ábÓY IQGOEG  äÉeóN , øjôNBÓd ∫É°üJ’G õcGôeh ∞JÉ¡dG ä’É°üJG õcGôe IQGOEGh π«¨°ûJ
 ï``°ùædG äÉ``eóN , ∫É``ªYC’G äGQÉ```°ûà°SG , ø````jôNBÓd AÓª©dG áeóN IQGOEG (CRM) AÓªY

. ∞JÉ¡dG ÈY äGô“DƒŸGh πFÉ°Sô∏d

 ∂fEG , 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

2017/8/15 : 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

112221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W 
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  á«LQÉÿG  ∞JÉ¡dG  ä’É°üJG  äÉeóN  ,  ∞JÉ¡dG  ä’É°üJG  ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN
 øeh  ≈dEG  äÉŸÉµŸG  ¬«LƒJ  ójóëàdÉHh  äÉŸÉµŸG  ¬«LƒJ  äÉeóN  ,  âfÎfE’G  ÈY  äGô“DƒŸG
 ±ôZ Ò`aƒJ , á«Jƒ°üdG áKOÉëŸG äÉeóN Ò`aƒJ , AÓª©dG ºYO AÓchh AÓª©dG áeóN πLCG
 Ò`aƒJ , ÊhÎµdE’G ójÈ∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , πFÉ°SôdG π≤f , âfÎfE’G ÈY áKOÉëŸG
 ,  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ÚH  πFÉ°SôdG  ∫É°SQE’  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉjóàæe

. äÉŸÉµŸG π«é°ùJ äÉeóN

 ∂fEG , 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

2017/8/15 : 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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112222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«¨°ûJh  IQGOE’  èeGôH  º°†J  (SAAS) äÉeóîc èeGÈdG  ,  (SAAS) äÉeóîc èeGÈdG
 õ`````cGôe π````«¨°ûJh IQGOE’ è``eGôH º```°†J (SAAS) äÉ``eóîc è```eGÈdG , ∫É````°üJ’G õ```````cGôe
 ºYOh  AÓª©dG  äÉeóN  Ò`aƒàd  èeGôH  º°†J  (SAAS)  äÉeóîc  èeGÈdG  ,  ä’É°üJ’G
 äÉeóÿG  AÓch  AGOCG  ™ÑàJh  IQGOE’  èeGôH  º°†J  (SAAS)  äÉeóîc  èeGÈdG  ,  AÓª©dG
 πjƒ–h ¬«LƒJh QhódÉH Ö«JÎ∏d èeGôH º°†J (SAAS) äÉeóîc èeGÈdG , πª©dG Ò°Sh
 áeóN AÓch ™e ä’É°üJ’G ≈∏Y ±Gô°TE’Gh áÑbGôŸGh øjhóàdGh π«é°ùàdGh äGô“DƒŸG ó≤Yh
 , AÓª©dG ábÓY IQGOE’ èeGôH º°†J (SAAS) äÉeóîc èeGÈdG , AÓª©dG ºYOh AÓª©dG
 äÉeóN , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G ßØ◊G , ôjƒ£J äGhOCG º°†J (SAAS) äÉeóîc èeGÈdG

. äÉfÉ«ÑdG π«MôJ

 ∂fEG , 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

2017/8/15 : 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

112304 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«``bódGh  í```ª≤dG  äÉ```éàæe  ,  á``Ø«`ØN  äÉ``ÑLh  ,  º```jó≤àdGh  πcCÓd  IõgÉL  Ióª›  áª©WCG
 OÉ``HÉH , (ÜƒÑ◊G äÉ``éàæe) ≥``FÉbQ , äÉ``jƒ∏M , ≈∏fi ∂©c , äGRƒÑfl , iƒ∏M , ¿ƒë£ŸG
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN äÉÑLh , (ájóæg áØ«`ØN äÉÑLh)

. á«FÉŸG äÉé∏ãŸGh Ëôc ¢ùjB’G πª©d äGô°†ëà°ùe , AÉŸG äÉé∏ãe , Ëôc ¢ùjBG
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 óàª«d âØjGôH ∫Éfƒ°TÉfÎfEG ∫ÓjOÉa : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 …Gƒ∏jGQ GQƒÑ¨fGôaÉf , QG ¿G , »àjÉ°Tƒ°S ‹ÉÁô°T , ¢ShÉg ∫ÓjOÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ¡dG , äGQÉLƒZ , 380009 OÉHCG óªMCG , GQƒÑ¨fGôaÉf , ≠æ«°Shôc
2017/8/20 : 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

112305 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôe , »∏L , Ióª›h Iƒ¡£eh áØØ› äGhGô°†Nh ¬cGƒa
 á£∏°S , ¬cGƒa Öd , á«∏≤e ÉWÉ£H ôFÉ£a , •É£ÑdG íFGô°T , ÉWÉ£H äÉbÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ
 , ΩÉ©£∏d ®ƒØfi , Éjƒ°üdG ∫ƒa , äÉHQƒ°T , ≥é°S áæ«éY (≥fÉ≤f) ≥é°S äGhGô°†Nh ¬cGƒa

. Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏M , ºWÉªW ¿ƒé©eh ƒ¡£∏d ºWÉªW Ò°üY

 óàª«d âØjGôH ∫Éfƒ°TÉfÎfEG ∫ÓjOÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …Gƒ∏jGQ GQƒÑ¨fGôaÉf , QG ¿G , »àjÉ°Tƒ°S ‹ÉÁô°T , ¢ShÉg ∫ÓjOÉa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , äGQÉLƒZ , 380009 OÉHCG óªMCG , GQƒÑ¨fGôaÉf , ≠æ«°Shôc

2017/8/20 : 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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112702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 èeGôH , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG
 á«°VGÎa’G  Iõ¡LC’G  ô°ûfh  IQGOE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«°VGÎa’G  IÉcÉëª∏d  Üƒ°SÉ◊G
 á«àëàdG  á«æÑdG  IQGOEG  »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  á°üæe ≈dEG
 áÑ°Sƒ◊G  ≈∏Y áªFÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£àdG π«¨°ûàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  ‹B’G π«¨°ûàdGh á«HÉë°ùdG
 èeGôH  ,  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  äÉµÑ°ûd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe  ,  á«HÉë°ùdG
 , äÉfÉ«ÑdG øjõîJh »HÉë°ùdG øjõîà∏d á∏HÉ≤dG áÑ°Sƒ◊G OQGƒe ≈dEG êƒdƒdG í«àJ á«Hƒ°SÉM
 π``````«é°ùàd Üƒ```°SÉ◊G è```eGôH , »``````HÉë°ùdG AGOC’Gh äÉ```≤«Ñ£àdG á```ÑbGôŸ Üƒ``````°SÉ◊G è```eGôH
 ôjô–h ™«ªéàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  QGòfE’G  ó«dƒJh  π«∏ëàdGh  ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh  çGóMC’G
 ,  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  º°SÉ≤Jh  øjõîJh  π≤fh  ó°UQh  èeOh  øeGõJh  º«¶æJh  πjó©Jh
 ï°ùæ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  ≥aóàdh  ÖàµŸG  í£°ùdh  äÉfÉ«Ñ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 ,  äÉfÉ«ÑdG  π«MôJh  π≤æd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  áØ°TQC’Gh  OGOÎ°S’Gh  äÉfÉ«Ñ∏d  »WÉ«àM’G
 , äÉfÉ«ÑdG ø``jõîàd Üƒ```°SÉ◊G è````eGôH , äÉfÉ«ÑdG øeCGh äÉfÉ«ÑdG ájÉª◊ Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ¥É```£f ™```«°SƒJh Ò`aƒJh øjƒµJh AÉ°ûfE’ Üƒ```°SÉ◊G è``eGôH , äÉ``fÉ«ÑdG ó```YGƒb IQGOEG èeGôH
 êGôîà°S’Gh  âbDƒŸG  øjõîàdGh  ´ÉLÎ°S’Gh  øjõîà∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 π«∏ëàdGh  ΩÓ©à°S’Gh  õ«¡éàdGh  á°Sô¡ØdGh  Ö«JÎdGh  º«¶æàdGh  á∏µ«¡dGh  ≥«°ùæàdGh
 IóYÉb πNGO äGÒ«¨àdG π«é°ùàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG êƒdƒdÉH ºµëàdGh QGôµàdGh
 Ò`aƒJh øjƒµàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb AGOCG Ú°ùëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«H
 Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d äÉfÉ«Ñ∏d âbDƒŸG øjõîàdG IôcGP
 èeÉfôH  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  áµÑ°ûdG  »`a  •É°ûædGh  êƒdƒdG  áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  áà“C’Gh
 ∫ƒNódGh ™ÑààdGh áÑbGôª∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ò`Ø°ûàdG èeGôH , Üƒ°SÉ◊G Ωóîà°ùe äÉÑKEG
 èeGôH  ,  äÉeƒ∏©ŸG  øeCGh  »ª«¶æàdG  ∫Éãàe’G  ∫É›  »`a  ÆÓHE’Gh  ≥«bóàdGh  π«∏ëàdGh
 Ωóîà°ùŸG á£°ûfCGh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T çGóMCG π«∏–h ∫ƒNódGh ™ÑààdGh áÑbGôª∏d Üƒ°SÉ◊G
 èeGôH , á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG øeCG èeGôH , øeC’G äGAÉ°üMEGh OQGƒŸG •É°ûf »`a äGÒ«¨àdGh
 ∑ôfi èeGôH , èeGÈdG áÑbGôeh áµÑ°ûdG ≈dEG êƒdƒdG IQGOEG , áµÑ°ûdG äGójó¡J øY ∞°ûµdG
 AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb øY åëÑ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉë∏d åëÑdG
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ∫ÉªYC’G AÉcP èeGôH , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb
 øe äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ∫ÓN øe á∏eÉµàŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG AÉcPh »≤«≤◊G âbƒdG »`a ôaƒJ »àdG
 PÉîJG π«¡°ùàd äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ™ª÷ ∫ÉªYC’G äÓ«∏– èeGôH ,  áØ∏àfl äÉfÉ«H óYGƒb
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 èeGôH ,  áªî°†dG äÉfÉ«ÑdG  π«∏– »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  ájQÉéàdG äGQGô≤dG
 áª¶æŸGh  áª¶æŸG  ¬Ñ°Th  áª¶æŸG  ÒZ  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ŸG  á÷É©e  áà“CÉH  Ωƒ≤J  Üƒ°SÉM
 í«àJ  á«fhÎµdE’G  IQÉéà∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  âfÎfE’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  áfõîŸG
 , á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ≥jôW øY á«fhÎµdE’G ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG AGôLEG Úeóîà°ùª∏d
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH á°üæe , π°UGƒàdG õcGôeh ∫É°üJ’G õcGôe IQGOEGh π«¨°ûàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ΩÓµdG  ¢üFÉ°üN ≈∏Y ±ô©à∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  AÓª©dG  ºYOh AÓª©dG  áeóN Ò`aƒàd
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩÓc ≈dEG ¢üædG πjƒëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ô°üÑdGh ¬LƒdGh (äƒ°üdG)
 èeGôH , É¡æ«°ù–h É¡ªéM Ò«¨Jh É¡°übh É¡∏jƒ–h Égõ«¡Œh Égójó–h Qƒ°üdG π«∏ëàd
 , áYô°ùdG á«dÉY ájô°üÑdGh á«Jƒ°üdG äÉfÉ«ÑdG õ«¡Œh ≥«°ùæJh ƒjó«`ØdG ≥aóàd Üƒ°SÉ◊G
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ö∏£dG óæYh ô°TÉÑe πµ°ûH ƒ``jó«`ØdG iƒ```àfi ô°ûæd Üƒ```°SÉ◊G èeGôH
 è```eGôH  ,  á```dÉ©a  á````≤jô£H  ¬æjõîJh  ¬ª«∏°ùJh  ƒjó«`ØdG  á```÷É©e  äÉeóN  IQGOEGh  Ò`aƒàd
 Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh õ«eôJ ∂ah õ«eôJh πjƒ–h πjóÑJh á÷É©Ÿ áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G
 êGQOE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«Jƒ°üdG  äÉØ∏ŸGh  IQƒ°üdGh  »ªbôdG  ƒjó«`ØdG  á÷É©eh ™jRƒJh
 ¥ƒ≤◊G IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ƒjó«`ØdG ≥aóJ »`a iôNC’G äÉjƒàëŸGh äÉfÓYE’G ádGREGh
 ,  ÜÉ````©dC’G  è```eGôH  ,  É```¡à«bƒJ OÉ©ŸG  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôH ¢Vô``©d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  á«ªbôdG
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G π«¨°ûJh π«°UƒJh IQGOE’ Üƒ```°SÉ◊G è```eGôH , ÜÉ©dC’G äÉcôfi èeGôH
 øe á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G Úµªàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d
 »`a iƒà°ùŸG á©«`aôdG äÉeóÿGh äÓ«∏ëàdG óFGƒØH ®ÉØàM’G ™e É«∏fi π°UGƒàdGh πª©dG
 èeGôH , (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ôjƒ£J äGhOCG  ,  áHÉë°ùdG
 ™jQÉ°ûe IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡JQGOEGh Égô°ûfh ÉgQÉÑàNGh äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G

. (äÉYƒªéŸG) ¥ôØdGh èeGÈdG ôjƒ£J

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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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112703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áÑ°Sƒ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG
 IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,  ™jQÉ°ûŸG  º«ª°üJ  ∫É›  »`a  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  á«HÉë°ùdG
 äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒb  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  º«¶æJh  ™«ªŒ  ,  ∫ÉªYC’G  ôWÉfl
 á÷É©e äÉeóN , ∫ÉªYC’G äÉfÉ«H π«∏– , ∫ÉªYC’G äÓé°S IQGOEG  ,  äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG
 ä’É› »`a ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh IQGOEG , ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG IQGOEG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG
 èeGÈdG äÉeóNh èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh ÜÉ©dC’G ôjƒ£Jh èeGÈdG ôjƒ£Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh (SAAS) áeóîc
 øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (ádƒªëŸG  )  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG
 èeGôHh  Qƒ£ŸG  äGhOCG  øª°†àj  …òdG  âfÎfE’G  ≈∏Y »Hƒ°SÉ◊G  Ö∏£dG  ,  (IoT) AÉ«°TCÓd
 Ú©FÉÑdGh  øjÎ°ûª∏d  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  ¥ƒ°S  Ò`aƒJ  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  äÉeóNh
 πFÉ°SôdG  π«é°ùJ  äÉeóN  ,  ¥É£ædG  AÉª°SCG  (ádOCG)  πF’O  äÉeóN  ,  äÉeóÿGh  äÉéàæª∏d

. ∞JÉ¡dG ÈY äGô“DƒŸGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

, èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ≥aóJ , äÉfÉ«ÑdG ≥aóJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G π≤ædG , ä’É°üJ’G äÉeóN
 , â```fÎfE’G ÈY á```jƒjó«`ØdGh á``«©ª°ùdG OGƒ``ŸG ≥``aóJ , øjôNBÓd äÉfÉ«H ≥aóJ á``©°S ô``«`aƒJ
 Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , åÑdG äÉeóN , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG åH
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 áYƒª› ô°ûfh π≤æd á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉeƒ∏©e äÉµÑ°ûd Úeóîà°ùe IóY øe ∫ƒ°UƒdG
, äÉfÉ«ÑdG äÉµÑ°T »`a Üƒ°SÉ◊G èeGôH ≈dEG Ωóîà°ùª∏d ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG øe á©°SGh
 , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh ó©H øY áaÉ°†à°ùŸG π«¨°ûàdG áª¶fC’ ∫ƒ````°UƒdG ô````«`aƒJ
, äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G øjõîJh OQGƒŸ ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ
 äÉeóN  ,  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G  ,  (VPN)  á°UÉÿG  á«°VGÎa’G  áµÑ°ûdG  äÉeóN  Ò`aƒJ
 ,  (VOIP)  âfÎfE’G  ∫ƒcƒJhôH  ÈY  äƒ°üdG  äÉeóN  ,  á«LQÉÿG  á«`ØJÉ¡dG  ä’É°üJ’G
 á```KOÉëŸG  äÉ````eóN Ò`aƒJ ,  äÉ````ŸÉµŸG  ¬«LƒJ äÉ```eóN ,  â``fÎfE’G  ÈY äGô“DƒŸG  äÉeóN
 §ÿG ≈∏Y äÉjóàæe Ò`aƒJ , πFÉ°SôdG π≤f , âfÎfE’G ÈY áKOÉëŸG ±ôZ Ò`aƒJ , á«Jƒ°üdG
 , äÉŸÉµŸG π«é°ùJ äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG ∫É°SQE’ (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe

. ä’É°üJ’G äGQÉ°ûà°SG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πjÉà°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉ°TQhh ¢ShQódGh äGhóædG IQGOEG ójóëàdÉHh º«∏©àdG äÉeóN , ¬«`aÎdGh º«∏©àdG äÉeóN
 âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG ä’É› »`a äGô“DƒŸGh πª©dG
 èeGÈdG  ôjƒ£Jh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóNh  èeGÈdGh
 øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh
 á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓéŸG , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdGh (ádƒªëŸG)
 á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG ä’É› »`a äÉeƒ∏©e øª°†J »àdG äÉfhóŸG ójóëàdÉHh
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 AÉ````còdGh  (SAAS)  á```eóîc  è``eGÈdG  äÉ``eóNh  è```eGÈdGh  â```fÎfE’G  ô```ÑY  äÉ```eóÿGh
 π«∏–h  á÷É©eh  äÉ````fÉ«ÑdG  ó```YGƒbh  ÜÉ©``dC’G  ôjƒ£Jh  è``eGÈdG  ô``jƒ£Jh  »```YÉæ£°U’G
 äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG
 ,  (IoT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (ádƒªëŸG)  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh

. (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG Ò`aƒJ

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112706 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äÉeóN
 á«ªbôdG äÉjƒàëŸG áaÉ°†à°SG , á«HÉë°ùdG áaÉ°†à°S’G Ohõe äÉeóN ójóëàdÉHh á«Hƒ°SÉ◊G
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉÄ«ÑdGh á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d á«HÉë°ùdG áaÉ°†à°S’G , âfÎfE’G ≈∏Y
 á«Hƒ°SÉM áª¶fCG Ò`aƒJ , »Hƒ°SÉ◊G âbƒdG ácQÉ°ûe äÉeóN , ΩOÉÿG áaÉ°†à°SG , á«°VGÎa’G
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ∫ÓN øe á«°VGÎaG á«Hƒ°SÉM äÉÄ«Hh á«°VGÎaG
 øjõîJ ΩOGƒNh äÉfÉ«H  óYGƒbh äÉØ∏eh äÉµÑ°Th á«°VGÎaG äÉ≤«Ñ£J Ò`aƒJ ójóëàdÉHh
 á«Hƒ°SÉM  äÉ©°S  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  IOÉjõdGh  ™aôdG  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  IÒ¨àe  äÉ©°ùH
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉÄ«ÑdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb áfÉ«°Uh IQGOEG , øjôNBÓd IÒ¨àe ÊhÎµdEG øjõîJh
 á«Hƒ°SÉM ≥aGôe »`a õ«M ÒLCÉJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , øjôNBÓd á«°VGÎa’G
 ójóëàdÉHh  (ASP) áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J ,  øjôNBÓd ICÉÑ©ŸG  äÉfÉ«ÑdG  õcGôŸ  ácÎ°ûe
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 á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG  ,  øjôNB’G  äÉfÉ«H  óYGƒbh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ≤«Ñ£J  áaÉ°†à°SG
 ÚeCÉàdGh áÑbGôŸGh áfÉ«°üdGh ±Gô°TE’Gh iƒà°ùŸG ™aQh ójhõJh IQGOEGh áaÉ°†à°SG ójóëàdÉHh
 áÑ°Sƒ◊G äÉÄ«Hh äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d »WÉ«àM’G ï°ùædGh áØYÉ°†ŸGh Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûàdGh
 ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh äGQÉ°ûà°S’G , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ÒLCÉJ , øjôNBÓd á«HÉë°ùdG
 èeGÈdG äÉeóNh èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh ÜÉ©dC’G ôjƒ£Jh èeGÈdG ôjƒ£Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh (SAAS) áeóîc
 øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (ádƒªëŸG)  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG
 ôjƒ£Jh º«ª°üJ , øjôNBÓd Ö«°SGƒ◊G äÉ«æ≤J ò«`ØæJh º«ª°üJh §«£îJ , (IoT) AÉ«°TCÓd
 , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d á«àëàdG á«æÑdGh äÉµÑ°ûdG ÈY äÉeóÿGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh èeGÈdG
 êGô``îà°SG  äÉeóN ,  äÉ≤«Ñ£àdGh äÉfÉ«ÑdG  π«MôJ äÉeóN ,  èeGÈdG áÄ«¡J IQGOEG  äÉeóN
 äÉfÉ«Ñd »WÉ«àM’G ï```°ùædG , É`¡YÉLÎ°SGh äÉ````fÉ«Ñ∏d »```WÉ«àM’G ï°ùædG äÉeóN , äÉ```fÉ«ÑdG
 øjõîJ  ,  äÉfÉ«ÑdG  Ò`Ø°ûJ  ∂ah  Ò`Ø°ûJ  äÉeóN  ,  âfÎfE’G  á£°SGƒH  ó©H  øY  Üƒ°SÉ◊G
 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G èeGôH πcÉ°ûe ¢ü«î°ûJ ójóëàdÉHh »æ≤àdG ºYódG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG
 Qƒ£à∏d  É¡à«∏HÉb  Ú°ùëàd  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  áÑbGôe  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G
 »eóîà°ùe ∫ƒ°Uh á«°UÉN áÑbGôeh ô°üMh PÉØf ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , É¡FGOCGh
 åëÑdG  äÉcôfi  Ò`aƒJ  ,  áæ«©ŸG  OÉªàY’G  äÉfÉ«H  ≈∏Y  AÉæH  áµÑ°ûdG  QOÉ°üŸ  Üƒ°SÉ◊G
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y áªFÉb ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y IôaƒàŸG QOÉ°üŸG øe ÉgÒZh ™bGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸG øY øjôNBÓd
 AÉª°SCG ΩOÉN äÉeóN , øjôNBÓd ¢ü```°üfl âfÎfEG ∫ƒ``cƒJhôH ¿GƒæY áaÉ°†à°SG , øjôNBÓd
 äÉeóN , ájÉª◊Gh ∞°ûµdGh äÉbGÎN’G ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , øjôNBÓd ¥É£ædG
 ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  âfÎfE’G  ≈∏Y QhôŸG  ácôM IÎ∏a ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G
 Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  âbDƒŸG  øjõîàdGh  »°VGÎa’G  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ  Ò`aƒJ
 Oó©àe  á«ªbôdG  äÉjƒàëŸG  πjƒ–  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  ≥aóJh  ÖàµŸG  í£°S  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh
 , Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«Ñd »ªbôdG §¨°†dG ,  á«ªbôdG äÉjƒàëŸG øe iôNCG  ∫Éµ°TCG  ≈dEG  äÉ°üæŸG
 Ú``ªà¡ŸG  ™``ªàéŸG  OGôaCG  ÚH ä’É```°üJG  º```°†j  â``fÎfE’G  ≈```∏Y ™``ªà› ™``bƒe á``aÉ°†à°SG
 èeGÈdG äÉeóNh èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdÉH
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 äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh ÜÉ©dC’G ôjƒ£Jh èeGÈdG ôjƒ£Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh (SAAS) áeóîc
 øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (ádƒªëŸG)  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (IoT) AÉ«°TCÓd
 èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d èeGôH áæª°†àe
 ô°ûfh IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«°VGÎa’G IÉcÉëª∏d
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G á°üæe ≈dEG á«°VGÎa’G Iõ¡LC’G
 äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh á«HÉë°ùdG á«àëàdG á«æÑdG IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’ èeGôH áæª°†àe
 áÑ°Sƒ◊G  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£àdG  π«¨°ûàd  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG
 äÉµÑ°ûd äÉ«›ôH äÉ°üæe èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG
 èeGÈdG áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G
 ¿RÉflh  øjõîà∏d  á∏HÉ≤dG  áÑ°Sƒ◊G  OQGƒeh  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  ≈dEG  êƒdƒdG  ôaƒJ  »àdG
 »`````HÉë°ùdG AGOC’G á```ÑbGôŸ è```eGôH á```æª°†àe (SAAS) á``eóîc è`eGÈdG äÉ```eóN , äÉfÉ«ÑdG
 çGóMC’G π«é°ùàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉ≤«Ñ£àdG AGOCGh
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , QGòfE’G ó«dƒJh π«∏ëàdGh ôjQÉ≤àdG OGóYEGh
 äÉfÉ«Hh  ¿RÉfl  åHh  áÑbGôeh  èeOh  áæeGõeh  º«¶æJh  πjó©Jh  ôjô–h  ™ª÷  èeGôH
 í£°Sh äÉfÉ«Ñ∏d èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉeƒ∏©eh ácQÉ°ûe
 ï°ùæ∏d  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  ≥aóJh  ÖàµŸG
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , áØ°TQC’Gh OGOÎ°S’Gh äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G
 èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  π«MôJh  π≤æd  èeGôH
 èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  ájÉª◊
 óYGƒb  IQGOEG  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  á```eóîc  è```eGÈdG  äÉ``eóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàd
 Ò`aƒJh øjƒµJh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉ```eóN , äÉ```fÉ«ÑdG
 øjõîàd  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEGh
 Ö«JÎdGh  º«¶æàdGh  á«∏µ«¡dGh  ≥«°ùæàdGh  êGôîà°S’Gh  â``bDƒŸG  ø```jõîàdGh  OGOô```à°SGh
 , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG êƒdƒdG ≈∏Y Iô£«°ùdGh QGôµàdGh π«∏ëàdGh ΩÓ©à°S’Gh á÷É©ŸGh á°Sô¡ØdGh
 Ió``YÉb π``NGO äGô```««¨àdG π``«é°ùàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) á``eóîc è``eGÈdG äÉ``eóN
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 , äÉfÉ«ÑdG IóYÉb AGOCG Ú°ùëàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG
 ø`````jõîJh ø```jõîJh ô``«`aƒJh øjƒµàd è`eGôH á```æª°†àe (SAAS) á``eóîc èeGÈdG äÉeóN
 áæª°†àe (SAAS) á```eóîc è``eGÈdG äÉ``eóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d äÉfÉ«ÑdG áàbDƒe IôcGòH
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  áà“C’Gh Üƒ```°SÉ◊G  á``µÑ°T  IQGOE’ è``eGôH
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G áµÑ°ûdG ≈dEG êƒdƒdGh •É°ûædG áÑbGôŸ èeGôH
 èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN ,  Ωóîà°ùŸG  ábOÉ°üe èeGôH áæª°†àe
 ∫ƒNódGh  ™ÑàJh  áÑbGôŸ  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  Ò`Ø°ûàdG
 äÉeóN  ,  äÉeƒ∏©ŸG  øeCGh  »ª«¶æàdG  ∫Éãàe’G  ∫É›  »`a  ÆÓHE’Gh  ≥«bóàdGh  π«∏ëàdGh
 çGóMCG  π«∏–h  ∫ƒNódGh  ™ÑàJh  áÑbGôŸ  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG
 ,  øeC’G  äGAÉ°üMEGh  OQGƒŸG  •É°ûf  »`a  äGÒ«¨àdGh  Ωóîà°ùŸG  á£°ûfCGh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉ``µÑ°ûdG  ø``eCG  è```eGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , áµÑ°ûdG äGójó¡J øY ∞°ûµdG èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc
 èeGÈdG  äÉeóN  ,  ó°UôdG  èeGôHh  áµÑ°ûdG  ≈dEG  êƒdƒdG  IQGOEG  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , åëÑdG äÉcôfi èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑ∏d èeGôH áæª°†àe
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øe åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb AÉ°ûfE’ èeGôH
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G  AÉcP èeGôH áæª°†àe (SAAS)
 ∫ÓN øe á∏eÉµàŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG AÉcPh »≤«≤◊G âbƒdG »`a ôaƒJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , áØ∏àfl äÉfÉ«H óYGƒb øe äÉeƒ∏©ŸG ™ªL
 ,  ájQÉéàdG  äGQGô≤dG  PÉîJG  π«¡°ùàd  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  ™ª÷  ∫ÉªYC’G  äÓ«∏–  èeGôH
 äÉfÉ«ÑdG  π«∏–  »`a  É¡eGóîà°S’  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 á÷É©e  áà“CÉH  Ωƒ≤J  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  áªî°†dG
 Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  áfõîŸG  áª¶æŸGh  áª¶æŸG  ¬Ñ°Th  áª¶æŸG  ÒZ  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ŸG
 á«fhÎµdE’G  IQÉéà∏d  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  âfÎfE’Gh
 á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ≥jôW  øY  á«fhÎµdE’G  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  AGôLEG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ
 ∫É°üJ’G õcGôe IQGOEGh π«¨°ûàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«ŸÉY
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH á°üæe áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , π°UGƒàdG õcGôeh
 áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  AÓª©dG  ºYOh  AÓª©dG  áeóN  Ò`aƒàd

. ô°üÑdGh ¬LƒdGh (äƒ°üdG) ΩÓµdG ¢üFÉ°üN ≈∏Y ±ô©àdG èeGôH
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 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2017/9/12 : 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

112707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 áÑ°SƒëŸG  á«æeC’G  äÉeóÿG ,  á«æeCG  ¢VGôZC’ äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  áÑbGôe
 ágƒÑ°ûe  •É‰CG  …CG  ∫ƒM  ôjQÉ≤àdG  ∫É°SQEGh  …ôëàdGh  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  ójóëàdÉHh
 Ωóîà°ùŸG  øe  ≥≤ëàdG  äÉeóN  Ò`aƒJ  ,  áµÑ°ûdÉH  ∫É°üJG  hCG  •É°ûf  …C’  á«©«ÑW  ÒZ  hCG
 ójóëàdÉHh ¥É£ædG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeóN , áæeBG á«°VGÎaG á«Hƒ°SÉM áÄ«H ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH øjhÉæYh Úeóîà°ùŸG  ájƒg ójóëàd ¥É£ædG  AÉª°SCG  π«é°ùJ ≥«°ùæJ
 ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y èeGôH ÈY ≥≤ëàdG äÉeóN Ò`aƒJ , ¥É£ædG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeƒ∏©e

. ¥É£ædG AÉª°SCG äÉeóÿ áæeB’G OÉªàY’G äÉfÉ«H π≤fh AÉ°ûfE’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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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112708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 èeGôH , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG
 á«°VGÎa’G  Iõ¡LC’G  ô°ûfh  IQGOE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«°VGÎa’G  IÉcÉëª∏d  Üƒ°SÉ◊G
 á«àëàdG  á«æÑdG  IQGOEG  »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  á°üæe ≈dEG
 áÑ°Sƒ◊G  ≈∏Y áªFÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£àdG π«¨°ûàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  ‹B’G π«¨°ûàdGh á«HÉë°ùdG
 èeGôH  ,  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  äÉµÑ°ûd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe  ,  á«HÉë°ùdG
 , äÉfÉ«ÑdG øjõîJh »HÉë°ùdG øjõîà∏d á∏HÉ≤dG áÑ°Sƒ◊G OQGƒe ≈dEG êƒdƒdG í«àJ á«Hƒ°SÉM
 π```«é°ùàd Üƒ```°SÉ◊G è````eGôH , »```HÉë°ùdG AGOC’Gh äÉ```≤«Ñ£àdG á```````ÑbGôŸ Üƒ``````°SÉ◊G è```eGôH
 ôjô–h ™«ªéàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  QGòfE’G  ó«dƒJh  π«∏ëàdGh  ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh  çGóMC’G
 ,  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  º°SÉ≤Jh  øjõîJh  π≤fh  ó°UQh  èeOh  øeGõJh  º«¶æJh  πjó©Jh
 ï°ùæ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  ≥aóàdh  ÖàµŸG  í£°ùdh  äÉfÉ«Ñ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 ,  äÉfÉ«ÑdG  π«MôJh  π≤æd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  áØ°TQC’Gh  OGOÎ°S’Gh  äÉfÉ«Ñ∏d  »WÉ«àM’G
 , äÉ```fÉ«ÑdG ø```jõîàd Üƒ````°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG øeCGh äÉfÉ«ÑdG ájÉª◊ Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ¥É````£f ™```«°SƒJh ô```«`aƒJh øjƒµJh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉ``fÉ«ÑdG ó```YGƒb IQGOEG èeGôH
 êGôîà°S’Gh  âbDƒŸG  øjõîàdGh  ´ÉLÎ°S’Gh  øjõîà∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 π«∏ëàdGh  ΩÓ©à°S’Gh  õ«¡éàdGh  á°Sô¡ØdGh  Ö«JÎdGh  º«¶æàdGh  á∏µ«¡dGh  ≥«°ùæàdGh
 IóYÉb πNGO äGÒ«¨àdG π«é°ùàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG êƒdƒdÉH ºµëàdGh QGôµàdGh
 Ò`aƒJh øjƒµàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb AGOCG Ú°ùëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG
 Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d äÉfÉ«Ñ∏d âbDƒŸG øjõîàdG IôcGP
 èeÉfôH  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  áµÑ°ûdG  »`a  •É°ûædGh  êƒdƒdG  áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  áà“C’Gh
 ∫ƒNódGh ™ÑààdGh áÑbGôª∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ò`Ø°ûàdG èeGôH , Üƒ°SÉ◊G Ωóîà°ùe äÉÑKEG
 èeGôH  ,  äÉeƒ∏©ŸG  øeCGh  »ª«¶æàdG  ∫Éãàe’G  ∫É›  »`a  ÆÓHE’Gh  ≥«bóàdGh  π«∏ëàdGh
 Ωóîà°ùŸG á£°ûfCGh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T çGóMCG π«∏–h ∫ƒNódGh ™ÑààdGh áÑbGôª∏d Üƒ°SÉ◊G
 èeGôH , á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG øeCG èeGôH , øeC’G äGAÉ°üMEGh OQGƒŸG •É°ûf »`a äGÒ«¨àdGh
 ∑ôfi èeGôH , è``eGÈdG á```ÑbGôeh áµÑ°ûdG ≈dEG êƒ``dƒdG IQGOEG , á``µÑ°ûdG äGójó¡J øY ∞°ûµdG
 AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb øY åëÑ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉë∏d åëÑdG
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ∫ÉªYC’G AÉcP èeGôH , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb
 øe äÉeƒ∏©ŸG ™ªL ∫ÓN øe á∏eÉµàŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG AÉcPh »≤«≤◊G âbƒdG »`a ôaƒJ »àdG
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 PÉîJG π«¡°ùàd äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ™ª÷ ∫ÉªYC’G äÓ«∏– èeGôH ,  áØ∏àfl äÉfÉ«H óYGƒb
 èeGôH ,  áªî°†dG äÉfÉ«ÑdG  π«∏– »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  ájQÉéàdG äGQGô≤dG
 áª¶æŸGh  áª¶æŸG  ¬Ñ°Th  áª¶æŸG  ÒZ  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ŸG  á÷É©e  áà“CÉH  Ωƒ≤J  Üƒ°SÉM
 í«àJ  á«fhÎµdE’G  IQÉéà∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  âfÎfE’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  áfõîŸG
 , á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ≥jôW øY á«fhÎµdE’G ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG AGôLEG Úeóîà°ùª∏d
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH á°üæe , π°UGƒàdG õcGôeh ∫É°üJ’G õcGôe IQGOEGh π«¨°ûàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ΩÓµdG  ¢üFÉ°üN ≈∏Y ±ô©à∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  AÓª©dG  ºYOh AÓª©dG  áeóN Ò`aƒàd
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩÓc ≈dEG ¢üædG πjƒëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ô°üÑdGh ¬LƒdGh (äƒ°üdG)
 ,  É¡æ«°ù–h  É¡ªéM  Ò«¨Jh  É¡°übh  É¡∏jƒ–h  Égõ«¡Œh  Égójó–h  Qƒ°üdG  π«∏ëàd
 á«dÉY  ájô°üÑdGh  á«Jƒ°üdG  äÉfÉ«ÑdG  õ«¡Œh  ≥«°ùæJh  ƒjó«`ØdG  ≥aóàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 èeGôH  ,  Ö∏£dG  óæYh  ô°TÉÑe  πµ°ûH  ƒjó«`ØdG  iƒàfi  ô°ûæd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  áYô°ùdG
 ,  ádÉ©a  á≤jô£H  ¬æjõîJh  ¬ª«∏°ùJh  ƒjó«`ØdG  á÷É©e  äÉeóN  IQGOEGh  Ò`aƒàd  Üƒ°SÉ◊G
 ∂ah Ò`Ø°ûJh õ«eôJ ∂ah õ«eôJh πjƒ–h πjóÑJh á÷É©Ÿ áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh IQƒ°üdGh »ªbôdG ƒjó«`ØdG á÷É©eh ™jRƒJh Ò`Ø°ûJ
 IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ƒjó«`ØdG ≥aóJ »`a iôNC’G äÉjƒàëŸGh äÉfÓYE’G ádGREGh êGQOE’
 , ÜÉ©dC’G èeGôH , É¡à«bƒJ OÉ©ŸG ¿ƒjõØ∏àdG èeGôH ¢Vô©d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«ªbôdG ¥ƒ≤◊G
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G π«¨°ûJh π«°UƒJh IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ÜÉ©dC’G äÉcôfi èeGôH
 øe á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G Úµªàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d
 »`a iƒà°ùŸG á©«`aôdG äÉeóÿGh äÓ«∏ëàdG óFGƒØH ®ÉØàM’G ™e É«∏fi π°UGƒàdGh πª©dG
 èeGôH , (SDK) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ôjƒ£J äGhOCG  ,  áHÉë°ùdG
 ™jQÉ°ûe IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡JQGOEGh Égô°ûfh ÉgQÉÑàNGh äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G

. (äÉYƒªéŸG) ¥ôØdGh èeGÈdG ôjƒ£J

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109 ø£æ°TGh  ,  πjÉà°S  ¿G  ƒ«æ«`aG  …ÒJ 410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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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112709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áÑ°Sƒ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG
 IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,  ™jQÉ°ûŸG  º«ª°üJ  ∫É›  »`a  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  á«HÉë°ùdG
 äÉeóN  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒb  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  º«¶æJh  ™«ªŒ  ,  ∫ÉªYC’G  ôWÉfl
 á÷É©e äÉeóN , ∫ÉªYC’G äÉfÉ«H π«∏– , ∫ÉªYC’G äÓé°S IQGOEG  ,  äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG
 ä’É› »`a ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh IQGOEG , ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG IQGOEG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG
 èeGÈdG äÉeóNh èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh ÜÉ©dC’G ôjƒ£Jh èeGÈdG ôjƒ£Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh (SAAS) áeóîc
 øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (ádƒªëŸG  )  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG
 èeGôHh  Qƒ£ŸG  äGhOCG  øª°†àj  …òdG  âfÎfE’G  ≈∏Y »Hƒ°SÉ◊G  Ö∏£dG  ,  (IoT) AÉ«°TCÓd
 Ú©FÉÑdGh  øjÎ°ûª∏d  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  ¥ƒ°S  Ò`aƒJ  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  äÉeóNh
 πFÉ°SôdG  π«é°ùJ  äÉeóN  ,  ¥É£ædG  AÉª°SCG  (ádOCG)  πF’O  äÉeóN  ,  äÉeóÿGh  äÉéàæª∏d

. ∞JÉ¡dG ÈY äGô“DƒŸGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109 ø£æ°TGh  ,  πjÉà°S  ¿G  ƒ«æ«`aG  …ÒJ 410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ,  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J ≥aóJ ,  äÉfÉ«ÑdG  ≥aóJ ,  äÉfÉ«Ñ∏d  ÊhÎµdE’G  π≤ædG  ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN
 ,  âfÎfE’G  ÈY  ájƒjó«`ØdGh  á«©ª°ùdG  OGƒŸG  ≥aóJ  ,  øjôNBÓd  äÉfÉ«H  ≥aóJ  á©°S  Ò`aƒJ
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 Ò`aƒJ , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , åÑdG äÉeóN , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG åH
 áYƒª› ô°ûfh π≤æd á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉeƒ∏©e äÉµÑ°ûd Úeóîà°ùe IóY øe ∫ƒ°UƒdG
 , äÉfÉ«ÑdG äÉµÑ°T »`a Üƒ°SÉ◊G èeGôH ≈dEG Ωóîà°ùª∏d ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG øe á©°SGh
 , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh ó©H øY áaÉ°†à°ùŸG π````«¨°ûàdG á````ª¶fC’ ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ
 , äÉ````fÉ«ÑdG ó```YGƒb ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G øjõîJh OQGƒŸ ∫ƒ°UƒdG ô```«`aƒJ
 äÉ````eóN , á````«`ØJÉ¡dG ä’É````°üJ’G , (VPN) á°UÉÿG á«°VGÎa’G á```µÑ°ûdG äÉ```eóN Ò`aƒJ
 , (VOIP) â````fÎfE’G ∫ƒ``cƒJhôH ô```ÑY äƒ```°üdG äÉ````eóN , á«LQÉÿG á«`ØJÉ¡dG ä’É°üJ’G
 á`````KOÉëŸG äÉ`````eóN ô`````«`aƒJ , äÉŸÉµŸG ¬«LƒJ äÉ```eóN , â```fÎfE’G ô```ÑY äGô“DƒŸG äÉeóN
 §ÿG ≈∏Y äÉjóàæe Ò`aƒJ , πFÉ°SôdG π≤f , âfÎfE’G ÈY áKOÉëŸG ±ôZ Ò`aƒJ , á«Jƒ°üdG
 , äÉŸÉµŸG π«é°ùJ äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH πFÉ°SôdG ∫É°SQE’ (âfÎfE’G ) Iô°TÉÑe

. ä’É°üJ’G äGQÉ°ûà°SG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG ,  98108 ø£æ°TGh ,  πJÉ«°S ,  ¿G  ƒ«æaG  …ÒJ 410  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉ°TQhh ¢ShQódGh äGhóædG IQGOEG ójóëàdÉHh º«∏©àdG äÉeóN , ¬«`aÎdGh º«∏©àdG äÉeóN
 âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG ä’É› »`a äGô“DƒŸGh πª©dG
 èeGÈdG  ôjƒ£Jh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóNh  èeGÈdGh
 øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh
 á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG
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 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓéŸG , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdGh (ádƒªëŸG)
 á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG ä’É› »`a äÉeƒ∏©e øª°†J »àdG äÉfhóŸG ójóëàdÉHh
 AÉ````còdGh  (SAAS)  á`````eóîc  è````eGÈdG  äÉ``eóNh  èeGÈdGh  â```fÎfE’G  ô``ÑY  äÉ```eóÿGh
 π«∏–h  á÷É©eh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh  èeGÈdG  ôjƒ£Jh  »YÉæ£°U’G
 äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG
 ,  (IoT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (á```dƒªëŸG)  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh

. (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG Ò`aƒJ

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109 ø£æ°TGh  ,  πjÉà°S  ¿G  ƒ«æ«`aG  …ÒJ 410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J äÉeóN
 á«ªbôdG äÉjƒàëŸG áaÉ°†à°SG , á«HÉë°ùdG áaÉ°†à°S’G Ohõe äÉeóN ójóëàdÉHh á«Hƒ°SÉ◊G
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉÄ«ÑdGh á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d á«HÉë°ùdG áaÉ°†à°S’G , âfÎfE’G ≈∏Y
 á«Hƒ°SÉM áª¶fCG Ò`aƒJ , »Hƒ°SÉ◊G âbƒdG ácQÉ°ûe äÉeóN , ΩOÉÿG áaÉ°†à°SG , á«°VGÎa’G
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ∫ÓN øe á«°VGÎaG á«Hƒ°SÉM äÉÄ«Hh á«°VGÎaG
 øjõîJ ΩOGƒNh äÉfÉ«H  óYGƒbh äÉØ∏eh äÉµÑ°Th á«°VGÎaG äÉ≤«Ñ£J Ò`aƒJ ójóëàdÉHh
 á«Hƒ°SÉM  äÉ©°S  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  IOÉjõdGh  ™aôdG  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  IÒ¨àe  äÉ©°ùH
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉÄ«ÑdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb áfÉ«°Uh IQGOEG , øjôNBÓd IÒ¨àe ÊhÎµdEG øjõîJh
 á«Hƒ°SÉM ≥aGôe »`a õ«M ÒLCÉJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , øjôNBÓd á«°VGÎa’G
 ójóëàdÉHh  (ASP) áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J ,  øjôNBÓd ICÉÑ©ŸG  äÉfÉ«ÑdG  õcGôŸ  ácÎ°ûe
 á``«Hƒ°SÉ◊G  äÉ``eóÿG ,  ø``jôNB’G  äÉ```fÉ«H  óYGƒbh Üƒ``°SÉ◊G  è`eGôH  äÉ`≤«Ñ£J áaÉ°†à°SG
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 ÚeCÉàdGh áÑbGôŸGh áfÉ«°üdGh ±Gô°TE’Gh iƒà°ùŸG ™aQh ójhõJh IQGOEGh áaÉ°†à°SG ójóëàdÉHh
 áÑ°Sƒ◊G äÉÄ«Hh äÉfÉ«ÑdG óYGƒ≤d »WÉ«àM’G ï°ùædGh áØYÉ°†ŸGh Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûàdGh
 »`a  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤Jh  äGQÉ°ûà°S’G  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ÒLCÉJ  ,  øjôNBÓd  á«HÉë°ùdG
 äÉeóNh èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdG ä’É›
 ÜÉ©dC’G  ôjƒ£Jh  èeGÈdG  ôjƒ£Jh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG
 áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh
 áµÑ°ûdGh (ádƒªëŸG) á∏≤æàŸG áÑ°Sƒ◊Gh äÉµÑ°ûdG §HQh äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG øeCGh äÉfÉ«ÑdG
 ,  øjôNBÓd  Ö«°SGƒ◊G  äÉ«æ≤J  ò«`ØæJh  º«ª°üJh  §«£îJ  ,  (IoT)  AÉ«°TCÓd  á«JÉeƒ∏©ŸG
 á«àëàdG  á«æÑdGh  äÉµÑ°ûdG  ÈY  äÉeóÿGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  èeGÈdG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ
 , äÉ≤«Ñ£àdGh äÉfÉ«ÑdG π«MôJ äÉeóN , èeGÈdG áÄ«¡J IQGOEG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d
 ï```°ùædG , É``¡YÉLÎ°SGh äÉ```fÉ«Ñ∏d »```WÉ«àM’G ï°ùædG äÉ``eóN , äÉ``fÉ«ÑdG êGôîà°SG äÉeóN
 Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJ äÉeóN , âfÎfE’G á£°SGƒH ó©H øY Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«Ñd »WÉ«àM’G
 èeGôH πcÉ°ûe ¢ü«î°ûJ ójóëàdÉHh »æ≤àdG  ºYódG  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ ,  äÉfÉ«ÑdG
 Ú°ùëàd øjôNBÓd á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG áÑbGôe ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G
 á«°UÉN  áÑbGôeh  ô°üMh  PÉØf  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  É¡FGOCGh  Qƒ£à∏d  É¡à«∏HÉb
 Ò`aƒJ  ,  áæ«©ŸG  OÉªàY’G  äÉfÉ«H  ≈∏Y  AÉæH  áµÑ°ûdG  QOÉ°üŸ  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ∫ƒ°Uh
 ≈∏Y áªFÉb ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«H ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d åëÑdG äÉcôfi
 äÉµÑ°T ≈∏Y IôaƒàŸG QOÉ°üŸG øe ÉgÒZh ™bGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸG øY øjôNBÓd Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T
 ,  øjôNBÓd  ¢ü°üfl  âfÎfEG  ∫ƒcƒJhôH  ¿GƒæY  áaÉ°†à°SG  ,  øjôNBÓd  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G
 ∞°ûµdGh äÉbGÎN’G ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , øjôNBÓd ¥É£ædG AÉª°SCG ΩOÉN äÉeóN
 äÉeóN  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  QhôŸG  ácôM  IÎ∏a  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  ájÉª◊Gh
 ,  øjôNBÓd  âbDƒŸG  øjõîàdGh  »°VGÎa’G  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G
 äÉjƒàëŸG πjƒ– , äÉ≤«Ñ£àdG ≥aóJh ÖàµŸG í£°S Ò`aƒJ ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN
 äÉfÉ«Ñd »ªbôdG §¨°†dG , á«ªbôdG äÉjƒàëŸG øe iôNCG ∫Éµ°TCG ≈dEG äÉ°üæŸG Oó©àe á«ªbôdG
 Úªà¡ŸG ™ªàéŸG OGôaCG ÚH ä’É°üJG º°†j âfÎfE’G ≈∏Y ™ªà› ™bƒe áaÉ°†à°SG , Üƒ°SÉ◊G
 èeGÈdG äÉeóNh èeGÈdGh âfÎfE’G ÈY äÉeóÿGh á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh É«LƒdƒæµàdÉH
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh ÜÉ©dC’G ôjƒ£Jh èeGÈdG ôjƒ£Jh »YÉæ£°U’G AÉcòdGh (SAAS) áeóîc
 øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  áØ°TQCGh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  á÷É©eh
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdGh  (ádƒªëŸG)  á∏≤æàŸG  áÑ°Sƒ◊Gh  äÉµÑ°ûdG  §HQh  äÉeƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«ÑdG
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (IoT) AÉ«°TCÓd
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 èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d èeGôH áæª°†àe
 ô°ûfh IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«°VGÎa’G IÉcÉëª∏d
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G á°üæe ≈dEG á«°VGÎa’G Iõ¡LC’G
 äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh á«HÉë°ùdG á«àëàdG á«æÑdG IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’ èeGôH áæª°†àe
 áÑ°Sƒ◊G  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£àdG  π«¨°ûàd  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG
 äÉ«›ôH  äÉ°üæe  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  á«HÉë°ùdG
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN ,  É¡JÉ≤«Ñ£Jh á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  äÉµÑ°ûd
 øjõîà∏d  á∏HÉ≤dG  áÑ°Sƒ◊G  OQGƒeh  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  ≈dEG  êƒdƒdG  ôaƒJ  »àdG  èeGÈdG
 AGOC’G á````ÑbGôŸ è```eGôH á````æª°†àe (SAAS) á````eóîc è```eGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG ¿RÉflh
 π«é°ùàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉ≤«Ñ£àdG AGOCGh »````HÉë°ùdG
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , QGòfE’G ó«dƒJh π«∏ëàdGh ôjQÉ≤àdG OGóYEGh çGóMC’G
 ¿RÉfl  åHh  áÑbGôeh  èeOh  áæeGõeh  º«¶æJh  πjó©Jh  ôjô–h  ™ª÷  èeGôH  áæª°†àe
 äÉfÉ«Ñ∏d èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉeƒ∏©eh ácQÉ°ûe äÉfÉ«Hh
 èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉ≤«Ñ£àdG  ≥aóJh  ÖàµŸG  í£°Sh
 (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  áØ°TQC’Gh  OGOÎ°S’Gh  äÉfÉ«Ñ∏d  »WÉ«àM’G  ï°ùæ∏d
 áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  π«MôJh  π≤æd  èeGôH  áæª°†àe
 áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  ájÉª◊  èeGôH
 óYGƒb IQGOEG èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG øjõîàd èeGôH
 Ò`aƒJh  øjƒµJh  AÉ°ûfE’  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG
 øjõîàd  èeGôH  á``æª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEGh
 Ö«JÎdGh  º«¶æàdGh  á«∏µ«¡dGh  ≥«°ùæàdGh  êGôîà°S’Gh  âbDƒŸG  ø```jõîàdGh  OGOô```à°SGh
 , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG êƒdƒdG ≈∏Y Iô£«°ùdGh QGôµàdGh π«∏ëàdGh ΩÓ©à°S’Gh á÷É©ŸGh á°Sô¡ØdGh
 Ió`YÉb π``NGO äGô``««¨àdG π````«é°ùàd è```eGôH á````æª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 , äÉfÉ«ÑdG IóYÉb AGOCG Ú°ùëàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«H
 ø```jõîJh ø``jõîJh ô```«`aƒJh øjƒµàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc è```eGÈdG äÉ```eóN
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒ≤d  äÉfÉ«ÑdG  áàbDƒe IôcGòH
 áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  áà“C’Gh  Üƒ°SÉ◊G  áµÑ°T  IQGOE’  èeGôH
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«Hƒ°SÉ◊G áµÑ°ûdG ≈dEG êƒdƒdGh •É°ûædG áÑbGôŸ èeGôH

èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , Ωóîà°ùŸG ábOÉ°üe èeGôH áæª°†àe
 ∫ƒNódGh ™ÑààdGh áÑbGôª∏d èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , Ò`Ø°ûàdG
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 äÉeóN  ,  äÉeƒ∏©ŸG  øeCGh  »ª«¶æàdG  ∫Éãàe’G  ∫É›  »`a  ÆÓHE’Gh  ≥«bóàdGh  π``«∏ëàdGh
 çGóMCG  π«∏–h  ∫ƒ``NódGh  ™```ÑàJh  á```ÑbGôŸ  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  á```eóîc  è``eGÈdG
 ,  ø``eC’G  äGAÉ°üMEGh  OQGƒŸG  •É°ûf  »`a  äGô``««¨àdGh  Ωó``îà°ùŸG  á``£°ûfCGh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 è``eGÈdG äÉ````eóN , äÉ```µÑ°ûdG øeCG èeGôH áæª°†àe (SAAS) á``eóîc è```eGÈdG äÉ``eóN
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , áµÑ°ûdG äGójó¡J øY ∞°ûµdG èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc
 èeGÈdG  äÉeóN  ,  ó°UôdG  èeGôHh  áµÑ°ûdG  ≈dEG  êƒdƒdG  IQGOEG  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , åëÑdG äÉcôfi èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑ∏d èeGôH áæª°†àe
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øe åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb AÉ°ûfE’ èeGôH
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G  AÉcP èeGôH áæª°†àe (SAAS)
 ∫ÓN øe á∏eÉµàŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG AÉcPh »≤«≤◊G âbƒdG »`a ôaƒJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , áØ∏àfl äÉfÉ«H óYGƒb øe äÉeƒ∏©ŸG ™ªL
 ,  ájQÉéàdG  äGQGô≤dG  PÉîJG  π«¡°ùàd  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  ™ª÷  ∫ÉªYC’G  äÓ«∏–  èeGôH
 äÉfÉ«ÑdG  π«∏–  »`a  É¡eGóîà°S’  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 á÷É©e  áà“CÉH  Ωƒ≤J  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  áªî°†dG
 Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y  áfõîŸG  áª¶æŸGh  áª¶æŸG  ¬Ñ°Th  áª¶æŸG  ÒZ  äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ŸG
 á«fhÎµdE’G  IQÉéà∏d  èeGôH  áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  âfÎfE’Gh
 á«Hƒ°SÉM  áµÑ°T  ≥jôW  øY  á«fhÎµdE’G  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  AGôLEG  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ
 ∫É°üJ’G õcGôe IQGOEGh π«¨°ûàd èeGôH áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«ŸÉY
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH á°üæe áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , π°UGƒàdG õcGôeh
 áæª°†àe  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  AÓª©dG  ºYOh  AÓª©dG  áeóN  Ò`aƒàd

. ô°üÑdGh ¬LƒdGh (äƒ°üdG) ΩÓµdG ¢üFÉ°üN ≈∏Y ±ô©àdG èeGôH

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109 ø£æ°TGh  ,  πjÉà°S  ¿G  ƒ«æ«`aG  …ÒJ 410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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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112713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 áÑ°SƒëŸG á``«æeC’G äÉeóÿG , á«æeCG  ¢VGôZC’ äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  áÑbGôe
 ágƒÑ°ûe  •É``‰CG  …CG  ∫ƒ``M  ô``jQÉ≤àdG  ∫É``°SQEGh  …ôëàdGh  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  ójóëàdÉHh
 Ωó````îà°ùŸG ø```e ≥≤ëàdG äÉeóN Ò`aƒJ , á```µÑ°ûdÉH ∫É°üJG hCG  •É°ûf …C’ á«©«ÑW ÒZ hCG
 ójóëàdÉHh ¥É£ædG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeóN , áæeBG á«°VGÎaG á«Hƒ°SÉM áÄ«H ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
 âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH øjhÉæYh Úeóîà°ùŸG  ájƒg ójóëàd ¥É£ædG  AÉª°SCG  π«é°ùJ ≥«°ùæJ
 ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y èeGôH ÈY ≥≤ëàdG äÉeóN Ò`aƒJ , ¥É£ædG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeƒ∏©e

. ¥É£ædG AÉª°SCG äÉeóÿ áæeB’G OÉªàY’G äÉfÉ«H π≤fh AÉ°ûfE’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109 ø£æ°TGh  ,  πjÉà°S  ¿G  ƒ«æ«`aG  …ÒJ 410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/12 : 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

112714 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. ¿ÉNódG øY ∞°ûµdG áª¶fCG º«ª°üàd áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH

 ∂fG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG πjƒ«fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG ,07950 , »°SÒLƒ«f , õæjÓH ¢ùjQƒe , QƒHÉJ ´QÉ°T 115  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/9/12 : 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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112715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , ÚæNóŸG äGhOCG , ≠ÑJ

 óàª«d »æÑªc ƒcÉHƒJ ∑ÉeƒJƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 3085 : Ü.¢U , õeÉ¡µjh , 6 âjƒ°S , ∫ƒe π«e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2017/9/12 : 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

112780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

 Ée Ωƒf ¢TGôa , Iô°SCÓd á«fó©e ÒZ Ö«dGhO , Iô°SCÓd á«fó©e ÒZ Ö«cGôJh äGQGƒ°ù°ùcG
 Iô°SCG , ∫Ó°S πµ°T ≈∏Y Iô°SCG , ∫ÉØWCÓd Iô°SCG , Ö°ûÿG øe Iô°SCG πcÉ«g , Iô°SCG , äÉ°VÉ«ÑdG GóY
 , á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d á«FÉe Iô°SCG  ,  ±É°ûe Iô°SCG  ,  çÉKCG  ,  Öæc , óFÉ°Sh , ∫ÉØWCÓd IRGõg
 º```Yój …ò```dG ô``jô°ùdG øe Aõ```L) ¢†```HGƒæH IOhõe Iô```°SCG óYGƒb , äGófl , É```jGôe , äÉ```°Tôa
 , Qƒ°U äGQÉWEG ,  äÉ°TôØdG á«£ZCG ,  ôjô°ùdG ¢SCGQ ∞∏N ™°VƒJ áª«≤à°ùe ìGƒdCG  ,  (¢TGôØdG
 º¶Y , ¿ôb , á∏eÉY ¬Ñ°T hCG ádƒ¨°ûe ÒZ ΩÉ¶Y , π≤æàdG hCG øjõîà∏d á«fó©e ÒZ äÉjhÉM

. ôØ°UCG ¿Éeô¡c , Ωƒ°Tôe , ±ó°üdG , QÉëŸG , äƒ◊G

 IOhóëŸG ΩƒædG äÉeõ∏à°ùe ≥jƒ°ùàd á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 5635 : Ü.¢U , ≈dhC’G á∏MôŸG , á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , Ió`L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21432 Ió````L

2017/9/14 : 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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112782 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a
 ó«b ¿ƒµJ ’ ÉeóæY Iô°SC’G á«£¨àd Ωóîà°ùJ áaôNõe Iô°SCÓd á«£ZCG  ,  Iô°SCÓd á«£ZCG
 äÉ```°VÉ«H , Iô````°SCÓd ¥QƒdG ø```e á```«£ZCG , ∞```◊ , (∞°TGô°T) Iô```°SCÓd á``«£ZCG , ΩGóîà°S’G
 á«£ZCG  ,  çÉKCÓd (áÑFÉ°S) á«£ZCG  ,  Iô°SCÓd äÉ«fÉ£H ,  ¢TGôa á°ûªbCG  ,  Iô°SCÓd (á«£ZCG)
 , Ió∏≤ŸG äÉfGƒ«◊G Oƒ∏L øe á°ûªbCG , (ÖZõdG øe á«£ZCG) Qó«©dG ÖZR øe ∞◊ , óFÉ°Sƒ∏d
 ∫Éª©à°SÓd äÉ°VÉ«H , è«°ùædG øe çÉKCÓd á«£ZCG , çÉKCÓd ∂«à°SÓÑdG øe á«£ZCG , á°ûªbC’G
 á«£ZCG  ,  ∑ƒÑfi  ÒZ  è«°ùf  øe  á°ûªbCG  ,  ¢TGôØdG  á«£ZCG  ,  (áé°ùfCG)  äÉfÉ£H  ,  ‹õæŸG
 ôjôM , (áé°ùfCG) äGAÓe , (¢TÉª≤∏d á∏jóH) á«µ«à°SÓH OGƒe , äGóîª∏d ¢SÉ«cCG , äGóîª∏d
 øe ∞°TÉæe , ¢TGôØdG á«£ZC’ á°ûªbCG , á«é«°ùf OGƒe , (á«£ZCG) Ωƒæ∏d ¢SÉ«cCG , (¢TÉªb)
 ∫Éª©à°SÓd äÉ°VÉ«H , á∏jóH äÉLƒ°ùæeh á°ûªbCG , á«`ahO äÉaÉ◊ , ó«éæà∏d á°ûªbCG , è«°ùædG

. ∂«à°SÓÑdG hCG è«°ùædG øe ôFÉà°ùdG , ‹õæŸG

 IOhóëŸG ΩƒædG äÉeõ∏à°ùe ≥jƒ°ùàd á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 5635 : Ü.¢U , ≈dhC’G á∏MôŸG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG , IóL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21432 IóL

2017/9/14 : 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

112989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 ÜQGƒ≤dG , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ »FÉŸG π≤æàdG Iõ¡LCGh äÉÑcôe , »FÉŸG π≤æàdG Iõ¡LCGh äÉÑcôe
. OGôaC’G π≤ædh ¬«`aÎ∏d Iõ¡éŸG äƒî«dGh ÜQGƒ≤dG , ∑ôëÃ á∏eÉ©dG äƒî«dGh

alamat78.indd   37 4/19/18   8:31 AM

-89-



(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Ω.Ω.P.¢T øjQÉe …ójƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äGQÉeE’G , »HO ôH , ±GóL , äGQÉ≤©∏d »HO ∂∏e 140 ºbQ ´Oƒà°ùe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG á«Hô©dG
2017/9/21 : 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

113044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ``YÉæ°U OGƒ``e ≈∏Y ≥``Ñ£e ƒ``g Éªc P’ƒ```ØdG π````cBÉJ ä’ó©e º««≤Jh DƒÑæà∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 Gó````jó–h äGó````©ŸGh  á````jP’ƒØdG  ìGƒ`````dC’Gh  ô```«°SGƒŸGh  Ö``«HÉfC’G  Gó```jó–h RÉ¨```dGh  §```ØædG

. äÉî°†ŸGh Ö«HÉfC’G •ƒ£Nh QÉHB’G ¢ShDhQh äÉeÉª°üdG

 ∂fG ∫Éfƒ«°TÉfÎfG πjƒ«fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 07950 , »°SÒLƒ«f , õæjÓH ¢ùjQƒe , QƒHÉJ ´QÉ°T 115 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/9/26 : 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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113146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉfÉ«ÑdG øe ÉgÒZh ÜÉ©dC’Gh á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh ≈≤«°SƒŸG ≥aóàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 É¡eGóîà°S’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  É¡àcQÉ°ûeh  É¡ª«¶æJh  É¡î°ùfh  É¡©jRƒJh  É¡∏≤fh  É¡ãHh
 É¡eÓà°SGh É¡∏«ª–h á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG ∞«dCÉJ »`a
 , É¡ª«¶æJh É¡æjõîJh É¡°VôYh É¡∏«¨°ûJh ÉgÒ`Ø°ûJ ∂ah ÉgÒ`Ø°ûJh É¡LGôîà°SGh Égôjô–h
 á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG iƒàfi ≈dEG ´Éªà°S’G hCG ¢Vô©dG øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ¢Uƒ°üædGh á«FôŸGh
 , åëÑdG ∑ôfi èeÉfôH , É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øe Úeóîà°ùŸG Úµ“h äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG øY
 ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG êƒdƒ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »µ∏°SÓdG iƒàëŸG π«°Uƒàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¥ƒ°ùà∏d Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 èeGôH ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÓeÉ©ŸGh äÉYƒaóŸG π«¡°ùàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 èeGôH , á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe IÒÑc áYƒªéŸ Ö∏£dGh áFõéàdG äÉeóN ôaƒJ , Üƒ°SÉ◊G
 äÉeƒ∏©ŸG  ô°ûæd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  øjôNBÓd äÉfÓYE’G  ô°ûf  »`a  É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G
 ∫OÉÑJ  »`a  É¡eGóîà°S’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  äÉeƒ°üîH  á≤∏©àŸG
 í°ùe »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉ≤Ø°üdGh äÉeóÿGh äÉéàæŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , º«∏°ùàdGh øë°ûdG ádhó÷ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , QÉ©°SC’G áfQÉ≤eh OƒcQÉÑdG
 Égôjô–h  É¡ª«¶æJh  Qƒ°üdG  øjõîàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉfÉ«Ñ∏d  ÊhÎµdE’G  øjõîà∏d
 , ∫õæŸG áà“C’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩÓµdGh Qƒ°üdG ≈∏Y ±ô©à∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡àcQÉ°ûeh
 á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸGh á````«fƒjõØ∏àdG è``````eGÈdGh á`````«FÉªæ«°ùdG ΩÓ````aC’G AGô°ûd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 èeGôH  ,  ÜÉ©dC’G  èeGôH  ,  É¡°VôYh É¡«dEG  êƒdƒdGh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  iƒàfih ≈≤«°SƒŸGh
 á∏HÉ≤dG á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’Gh ΩÓaC’G , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ≈≤«°SƒŸG äÉØ∏e , âfÎfE’G íØ°üàe
 ™«°VGƒŸG øe áYƒæàe áYƒª› ≈∏Y á«dÉ«ÿG ÒZh á«dÉ«ÿG ¢ü°ü≤dG ¢Vô©J »àdG πjõæà∏d
 á∏HÉ≤dG á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ácôëàŸG Qƒ°üdG , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG áeóN ÈY áeó≤ŸG
 ,  ™«°VGƒŸG øe áYƒæàe áYƒª› øY á«dÉ«N ÒZh á«dÉ«N É°ü°üb ¢Vô©J »àdG πjõæà∏d
 áYƒª› ∫ƒM á«dÉ«N ÒZh á«dÉ«N É°ü°üb øª°†àJ »àdG á«FôŸGh á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdGh
 á∏é°ùŸG á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG »gh , á«ªbôdG ΩÓYE’G πFÉ°Sh , ™«°VGƒŸG øe áYƒæàe
 ƒjó«`ØdGh  á«Jƒ°üdG  äÓ«é°ùàdGh  ,  äÉeGóîà°S’G  IOó©àe  á«ªbôdG  ¢UGôbC’Gh  É≤Ñ°ùe
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 »àdG  ìƒ°VƒdG  á«dÉY  á«ªbôdG  ¢UGôbC’Gh  ,  á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCGh  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG
 ÖàµdGh  ,  ™«°VGƒŸG  øe  áYƒæàe  áYƒª›  øY  á«dÉ«N  ÒZh  á«dÉ«N  É°ü°üb  ¢Vô©J
 áYƒª› øY á«dÉ«ÿG ÒZh á«dÉ«ÿG ¢ü°ü≤dG ∫É› »`a πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G
 øY á«dÉ«ÿG ÒZh á«dÉ«ÿG ¢ü°ü≤dG ∫É› »`a á«Jƒ°üdG ÖàµdGh ™«°VGƒŸG øe áYƒæàe

. É«°ù«WÉæ¨e IôØ°ûe ájóg äÉbÉ£H , ™«°VGƒŸG øe áYƒæàe áYƒª›

 ∂fEG , 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

2017/9/28 : 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

113147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ÒZ ™aódG á≤Ñ°ùe AGô°ûdG äÉbÉ£H , áYƒÑ£ŸG ÉjGó¡dG äGOÉ¡°T , á«bQƒdG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H
 äÉjQhódGh  äÓéŸGh  ÖàµdG  ójóëàdÉHh  áYƒÑ£ŸG  äGQƒ°ûæŸG  ,  á£æ¨ªŸG  ÒZh  IôØ°ûŸG
 äGP ä’ÉéŸG »`a ∞ë°üdGh ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh á«eƒ«dG ôJÉaódGh (äÉ°SGôµdG ) äÉÑ«àµdGh

. ¥QƒdG , ô°ûÑ∏d ΩÉ©dG ΩÉªàg’G

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  ¿G  ƒ«æaG  …ÒJ410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/28 : 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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113148 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 øë°ûdG äÉeóN ≈∏Y äÉeƒ°üN πµ°T ≈∏Y äBÉaÉµe øª°†àJ »àdG AÓª©dG A’h èeGôH äÉeóN
 äGQƒ°ûæŸG øe ÉgÒZh Öàµ∏d êƒdƒdGh ¢Vhô©dGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeƒ°üÿ ôµÑŸG êƒdƒdGh
 ≈≤«°SƒŸGh ≈≤«°SƒŸGh Qƒ°ü∏d âfÎfE’G ≈∏Y ¢†ØîŸG øjõîàdGh á«©ª°ùdG Öàµ∏d êƒdƒdGh
 Úµªàd  äÉeƒ°üÿG  èeÉfôH  IQGOEG  ,  ÜÉ©dC’Gh  ƒjó«`ØdG  ≥aóJh  (á°†ØîŸG)  áeƒ°üîŸG
 äÉeƒ°üÿ ôµÑŸG  êƒdƒdGh  øë°ûdG  äÉeóN ≈∏Y äÉeƒ°üN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G  øe ÚcÎ°ûŸG
 á«©ª°ùdG Öàµ∏d êƒdƒdGh äGQƒ°ûæŸG øe ÉgÒZh Öàµ∏d êƒdƒdGh ¢Vhô©dGh áFõéàdÉH ™«ÑdG
 áeƒ°üîŸG  ≈≤«°SƒŸGh  ≈≤«°SƒŸGh  Qƒ°ü∏d  âfÎfE’G  ≈∏Y  (¢†ØîŸG)  Ωƒ°üîŸG  øjõîàdGh
 ôLÉàe äÉeóNh áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóN ,  ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG  ≥aóJh (á°†ØîŸG)
 äÉeóNh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG
 øe á©°SGh áYƒª› º°†J »àdG  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG  ôLÉàe
 »àdG (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG
 , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCGh á«fhÎµdE’G ÖàµdGh ΩÓµdG äÓ«é°ùJh äƒ°Uh ƒjó«`a äÓ«é°ùJ º°†J
 áª©WC’Gh ádÉ≤ÑdG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
 , áFõéàdÉH ádÉ≤ÑdG ™«H äÓfi , áeÉ©dG ™FÉ°†ÑdGh ájhOC’G ™«H äÓfih IõgÉ÷Gh áLRÉ£dG
 áªFÉ≤dG äÉÑ∏£dG AÉØ«à°SG äÉeóN , ádÉ≤ÑdGh êRÉ£dG ΩÉ©£dG º°†j …òdG á∏ª÷ÉH ™jRƒàdG
 èeGÈdGh  ΩÓaC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh  á«Jƒ°üdG  ÖàµdGh  ÖàµdG  ä’É›  »`a  äÉcGÎ°T’G  ≈∏Y
 Úµªàd  äÉeƒ°üÿG èeÉfôH  IQGOEG  ,  äÉfÓYE’G  äÉeóN ,  ÜÉ©dC’Gh  ƒjó«`ØdGh  á«fƒjõØ∏àdG

. øë°ûdG äÉeóN ≈∏Y äÉeƒ°üN ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe ÚcÎ°ûŸG

 ∂fEG , 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

2017/9/28 : 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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113149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 , (IPTV) âfÎfE’G ∫ƒcƒJhôH ÈY ÊƒjõØ∏àdG åÑdG äÉeóN , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG åH
 ΩÓaC’Gh ≈≤«°SƒŸG ≥aóJ , äÉfÉ«ÑdG ≥aóJ , âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdGh á«Jƒ°üdG OGƒŸG ≥aóJ
 äƒ`````°üdG  å```H  äÉ`````eóN ,  åÑdG  äÉeóN ,  â````fÎfE’G  ÈY ÜÉ©dC’Gh á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh
 ,  âfÎfE’G  ÈY  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  åÑd  äÉcGÎ°T’G  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉeóÿG  ,  ƒjó«`ØdGh
 ÊhÎµdE’G  åÑdG  ,  â```fÎfE’G  ô````ÑY  ƒ````jOGôdG  åH  äÉeóN  ,  âfÎfE’G  ÈY  åÑdG  äÉeóN
 äÉµÑ°T  ÈY øjôNBÓd  á«ªbôdG  §FÉ°SƒdG  äÉjƒàfi ≥aóJh  ÊhÎµdE’G  åÑdG  ,  äÉfÉ«Ñ∏d
 åH , âfÎfE’G ÈY ∫É°SQE’G åH ójóëàdÉHh ä’É°üJ’G äÉeóN , á«∏fih á«ŸÉY Üƒ°SÉM
 , Üƒ``°SÉ◊G »````eóîà°ùe ÚH á«ªbôdG Qƒ```°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G åÑdG , á``«ªbôdG äÉ``Ø∏ŸG
 ≈∏`Y ∫ƒ``°UƒdG ô``«`aƒJ , â``fÎfE’G ÈY ≈≤«°Sƒª∏d á«fhÎµdEG ™bGƒe ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ
 åH , ™LGôŸG OGƒeh äÉfhóŸGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh πF’ó∏d Iô°TÉÑe §ÿG
 , πFÉ°SôdGh ójÈ∏d ÊhÎµdE’G åÑdG , ÊhÎµdE’G åÑdG á£°SGƒH πFÉ°SôdG ∫É°üjEG , QÉÑNC’G
 , »YÉªàL’G π°UGƒà∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áKOÉëŸG ±ôZ Ò`aƒJ , »Jƒ°üdG øjhóàdG äÉeóN
 πFÉ°SôdG ∫É°SQE’ Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ió```àæe ô``«`aƒJ , â``fÎfE’G ≈∏Y áKOÉfi ±ôZ Ò`aƒJ
 äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ∫É°SQEGh Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH
. á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’G äGô°ûf äÉMƒd äÉeóN , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh Qƒ°üdGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  ¿G  ƒ«æaG  …ÒJ410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/28 : 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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113150 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 ø```ë°ûdGh ,  π``≤ædG  ∫É```› »`a äÉeƒ∏©e º°†j »```fhÎµdEG  ™``bƒe Ò```aƒJ ,  ™``FÉ°†ÑdG  π```≤f
 ,  ƒ``÷ÉH  hCG  QÉ£≤dG  hCG  áæMÉ°ûdG  á£°SGƒH  äÉæë°ûdG  π≤f  ,  ™FÉ°†Ñ∏d  øjõîàdGh  π«°UƒàdGh
 , øjõîàdG äÉjhÉM ÒLCÉJ , øjôNBÓd ™∏°ùdG ∞«∏¨J , π≤æ∏d ∞«∏¨àdG OGƒe , ™FÉ°†ÑdG øjõîJ
 äÉeóN , øjô```NBÓd ø``jõîJ ø````cÉeC’ äGRƒ````éM Ö```«JôJh ójó– , ójÈdG ≥jOÉæ°U ÒLCÉJ
 ójóëàdÉHh πLÉ©dG øë°ûdG äÉeóN , πFÉ°SôdGh ójÈdG ™jRƒJ äÉeóN , πé©à°ùŸG ójÈdG
 ójóëàdÉHh ™jRƒàdG äÉeóN , ƒ÷ÉH hCG QÉ£≤dG hCG áæMÉ°ûdG á£°SGƒH äÉæë°ûdG π≤f Ö«JôJ
 ” ™FÉ°†H ™jRƒJ á£≤f QÉ«àNG á«fÉµeEG AÓª©∏d í«àJ Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉeóN Ò`aƒJ
 QÉ£≤dG hCG áæMÉ°ûdG á£°SGƒH øë°û∏d ájƒ°†©dG ≈∏Y áªFÉb èeGôH , âfÎfE’G ≈∏Y ÉgDhGô°T
 ™bƒe Ò`aƒJ , ôØ°ùdG õéM ä’Éch , äÉYƒªéŸGh OGôaCÓd ôØ°ùdG äGAGôLEG ≥«°ùæJ , ƒ÷ÉH hCG

. É¡«∏Y äÉ≤«∏©Jh ôØ°ùdG äÉeƒ∏©e º°†j ÊhÎµdEG

 ∂fEG , 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

2017/9/28 : 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

113151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 Gójó–h  á«FôŸGh  á«Jƒ°üdG  á«◊G  ¢Vhô©dG  øY  IQÉÑY  Gójó–h  á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG
 ô°ûf  ,  äÉYƒÑ£ŸG  ô°ûf  ,  ájó«eƒµdG  ¢Vhô©dGh  QÉÑNC’Gh  äÉYƒæŸGh  á«≤«°SƒŸG  ¢Vhô©dG
 äÉYƒÑ£ŸG  ô°ûf  ,  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  äÓ›h ∞ë°üdGh á«Jƒ°üdG  ÖàµdGh á«bQƒdG  ÖàµdG
 äÓéŸGh ÖàµdG πµ°T »`a πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G
 IÒ°ùdGh øØdG ä’É› »`a ∞ë°üdGh ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh äÓéŸGh äÉÑ«àµdGh äÉjQhódGh
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 ÉeGQódGh  Éjó«eƒµdGh  IQƒ°üŸG  ¢ü°ü≤dGh  ÜÉÑ°ûdGh  ∫ÉØWC’Gh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh  á«JGòdG
 äÉjGƒ¡dGh É«`aGô¨÷Gh AGò¨dGh πjƒªàdGh ∫É«ÿGh AÉjRC’Gh ¬«`aÎdGh º«∏©àdGh OÉ°üàb’Gh
 ÒZ  ¢ü°ü≤dGh  á©«Ñ£dGh  ≈≤«°SƒŸGh  Ö£dGh  ÜOC’Gh  IÉ«◊G  Üƒ∏°SCGh  ¿ƒfÉ≤dGh  ïjQÉàdGh
 ∫É«ÿGh  Ωƒ∏©dGh  á«°ùfÉehôdGh  øjódGh  á°SÉ«°ùdGh  áeƒeC’Gh  IƒHC’Gh  äÉjGhôdGh  á«dÉ«ÿG
 É«LƒdƒæµàdGh Üƒ∏°SC’Gh á°VÉjôdGh á«fÉMhôdGh äGòdG ≈∏Y OÉªàY’Gh É«LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG
 ôjƒ°üàdG äÉeóN , äÉYƒÑ£ŸG øe ÉgÒZh á«Jƒ°üdG ÖàµdGh ÖàµdG QÉéÄà°SGh IQÉYEG , ôØ°ùdGh
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«fƒjõØ∏J èeGôHh á«FÉªæ«°S ΩÓaCGh ΩÓaCGh äÉ«Fôe Ò`aƒJh , »ªbôdG
 ™jRƒJh êÉàfEG , äÉ«FôŸGh ΩÓaC’G ÒLCÉJ äÉeóN , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG áeóN ≥jôW øY
 ΩÓaCÓd  º«gÉØe  ôjƒ£Jh  AÉ°ûfEG  ,  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh  á«FÉªæ«°ùdG  ΩÓaC’Gh  ΩÓaC’G
 èeGôH Ò`aƒJ , äÉ«FôŸGh äÉ«Jƒ°üdG π«é°ùJ äÉeóN , á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh á«FÉªæ«°ùdG
 ,  á«ªbôdG  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  äÉ«FôŸGh  äÉ«Jƒ°üdG  ô°ûf  äÉeóN  ,  âfÎfE’G  ÈY  á«YGPEG
 É≤Ñ°ùe  á∏é°ùŸG  á«Jƒ°üdGh  á«≤«°SƒŸG  èeGÈdG  Ò`aƒJ  ∂dP  »`a  ÉÃ á«¡«`aÎdG  äÉeóÿG
 áYƒæàe áYƒª› øY á«dÉ«N ÒZh á«dÉ«N É°ü°üb ≈∏Y …ƒà–h πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZh
 É¡∏ch ≈≤«°SƒŸG  ∫ƒM ä’É≤ŸGh  äÉ≤«∏©àdGh  ≈≤«°SƒŸG  ∫É› »`a  äÉeƒ∏©ŸGh  ™«°VGƒŸG  øe
 äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≥jôW øY âfÎfE’G ÈY
 äÉeóN , á«◊G á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dGh äÓØ◊G Ëó≤J , äÉ«Jƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG ∫É› »`a
 ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY ƒjó«`a ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , ≈≤«°SƒŸG ô°ûf äÉeóN , ≈≤«°SƒŸG êÉàfEG
 IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ô°ûf  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  ƒjó«`a
, á«¡«`aôJ äÉeóN , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ÒLCÉJ , Üƒ°SÉ◊Gh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG èeGôH êÉàfEG , ÜÉ©dCÓd
 Ò`aƒJ »gh , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG »ÑY’ πÑb øe á«◊G ¢Vhô©dG »gh
 á«¡«`aôJ  äÉeóN  ,  øjôNB’G  πÑb  øe  âÑ©d  »àdG  ÜÉ©dC’G  º°†J  âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉ«Fôe
 á«ëjhôJ  ¢VGôZC’  πYÉØàdG  Úeóîà°ùª∏d  øµÁ »àdG  á«°VGÎa’G  äÉÄ«ÑdG  Ò`aƒJ  »gh
 äGQÉ°ûdGh  ¿GƒdC’Gh  ¢ùHÓŸG  ô```«`aƒJ  »gh  á«¡«`aôJ  äÉeóN  ,  á«¡«`aôJh  á«eÉªéà°SGh
 »`a  É¡eGóîà°S’  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZh  âfÎfE’G  ≈∏Y  á«°VGÎa’G  áë∏°SC’Gh  äGhOC’Gh
 ÊhÎµdEG  ™bƒe áHGƒH Ò`aƒJ ,  ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ ÉgDhÉ°ûfEG  ” »àdG  á«°VGÎa’G äÉÄ«ÑdG
 á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG , âfÎfE’G ≈∏Y Ö©∏d Úµ∏¡à°ùª∏d âfÎfE’G ÈY
 á«°VÉjôdG ä’ƒ£ÑdGh äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJh Ö«JôJ , ÜÉ©dC’G äÉ«é«JGÎ°SGh äÉæ«°ù– ∫OÉÑJh
 âfÎfE’G ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ä’ƒ£ÑdG º«¶æJ , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG »ÑYÓd
 áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ ,  äÉ©LGôŸG  ô°ûf  ,  ÜÉ©dC’G  äÉæ«°ù–h Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCÉH  á≤∏©àŸG
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 á£°ûfC’Gh  çGóMC’G  ≈∏Y  Úeóîà°ùª∏d  äÉ«°UƒJh  äÉ©LGôeh  äÉØ«æ°üJ  º°†j  âfÎfE’G
 äÉ©LGôe  º°†j  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  ä’É›  »`a
 á«FÉªæ«°ùdG ¢Uƒ°üædGh ≈≤«°SƒŸGh äÉ«FôŸGh ΩÓaC’Gh á«fƒjõØ∏àdG OGƒŸG iƒàëŸ äÉØ«æ°üJh
 Ò`aƒJ , á«¡«`aÎdG äÉeƒ∏©ŸG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCGh ÖàµdGh á«°üædG èeGÈdGh äÉgƒjQÉæ«°ùdGh
 ,  á«fhÎµdE’G  äÓéŸG  ,  ¬«`aÎdG  ∫É› »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y ≥«∏©àdGh  äÉeƒ∏©ŸGh  QÉÑNC’G
 ∞jô©J  Gójó–h  á«¡«`aôJ  äÉeóN  ,  ¬«`aÎdG  πFÉ°Sh  øY  äÉeƒ∏©e  º°†J  äÉfhóe  »gh
 á∏HÉ≤dG  ÒZ  ƒjó«`a  ™WÉ≤e  Ò`aƒJ  ∫ÓN  øe  á«≤«°SƒŸG  ¥ôØdGh  ÚfÉæØdGh  Ú«≤«°SƒŸG
 Öë°ùdG ¢VhôY áaÉ°†à°SG , á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ÈY á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG øe πjõæà∏d

. øjôNBÓd äÉ°ùaÉæŸGh õFGƒ÷G ≈∏Y

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  ¿G  ƒ«æaG  …ÒJ410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/28 : 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

113152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 º```````°SÉ≤J äÉ`````eóNh Üƒ``````°SÉ◊G è``````eGôHh Üƒ````°SÉ◊G Iõ`````¡LCGh Üƒ`````°SÉ◊G QÉ````éjEGh ô````«LCÉJ
 ™```bGƒŸ ≥``aGôe ô``«`aƒJ »gh á``cÎ°ûŸG ™bGƒŸG »`a Üƒ```°SÉ◊G äÉ```eóN , ô```Jƒ«Ñªµ∏d â```bƒdG
 äGP  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  Üƒ°SÉ◊G  ≥aGôe  ÒLCÉJ  ,  øjôNB’G  äGó©e  ™e  Üƒ°SÉ◊G  ΩOGƒN
 »gh »æØdG ºYódG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊ÉH ¢ü«î°ûàdG äÉeóN , Ò¨dG ≈dEG áØ∏àîŸG äGQó≤dG
 , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôHh ™£b äÓµ°ûe ¢ü«î°ûJ QÉWEG »`a É¡MÓ°UEGh AÉ£NC’G ±É°ûµà°SG
 Ò`aƒJ  ,  øjôNBÓd Üƒ`°SÉ◊G  è``eGôH  äÉ```≤«Ñ£J á````aÉ°†à°SG  »gh äÉ≤«Ñ£J äÉeóN Ohõe
 åÑdGh âfÎfE’G ÈY åÑdG πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒe ΩGóîà°SG
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 äÉfÉ«ÑdGh  ÜÉ©dC’Gh  ≈≤«°SƒŸG  ácQÉ°ûeh  º«¶æJh  êÉàfEG  IOÉYEGh  ™jRƒJh  π≤fh  ÊƒjõØ∏àdG
 »`a É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , iôNC’G
 øjõîJh ¢VôYh π«¨°ûJh ∂ah õ«eôJh êGôîà°SGh ôjô–h ΩÓà°SGh π≤fh πjõæJh AÉ°ûfEG
 èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG º«¶æJ
 iƒàëŸG ≈dEG ´Éªà°S’G hCG ¢Vô©dG øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G
 èeGÈd  âbDƒe  ΩGóîà°SG  Ò`aƒJ  ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh  ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«`ØdGh  »Jƒ°üdG
 äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H IóYÉb AÉ°ûfEG  πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G
 ∑ôfi  èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  É¡«dEG  Úeóîà°ùŸG  ∫ƒ°Uh  áMÉJEGh  äÉfÉ«ÑdGh
 á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  åëÑdG
 Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , iƒàëª∏d »µ∏°SÓdG π≤ædG πLCG øe πjõæà∏d
 âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  äÉeƒ∏©ŸG  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ
 âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , âfÎfE’G ÈY ¥ƒ°ùà∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd
 ,  âfÎfE’G  ÈY  äÓeÉ©ŸGh  äÉYƒaóŸG  π«¡°ùàd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd
 äÉ``eóN  ô``aƒJ  »àdG  π``jõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  â```bDƒŸG  ΩGó```îà°S’G  Ò`aƒJ
 âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á©°SGh áYƒª› Ö∏Wh áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ,  øjôNB’G ≈∏Y äÉfÓYE’G ô°ûf »`a É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd
 á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG ô°ûæd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ
 Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  ≈∏Y  äÉeƒ°üÿÉH
 äÉ``eóÿGh  äÉ``éàæŸG  ¿CÉ`°ûH  äÉ``eƒ∏©ŸG  á``cQÉ°ûe  »`a  É```¡eGóîà°S’  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ
 É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉ≤Ø°üdGh
 ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  QÉ©°SC’G  áfQÉ≤eh  OƒcQÉÑdG  í°ùe  »`a
 Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ ,  º«∏°ùàdGh øë°ûdG ádhó÷ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
 âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG ¢VGôZC’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
 , É¡àcQÉ°ûeh Égôjô–h É¡ª«¶æJh Qƒ°üdG øjõîàd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd
 ≈∏Y ±ô©àdG πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G è```eGÈd â```bDƒŸG ΩGó``îà°S’G Ò`aƒJ
 πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ΩÓµdGh Qƒ°üdG
 AGô°ûd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , á«dõæŸG áà“C’G
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉjƒàfih ≈≤«°SƒŸGh ƒjó«`ØdG ™WÉ≤eh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’G
 »WÉ«àM’G  ï°ùædG  äÉeóN ,  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ ,  É¡JógÉ°ûeh É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdGh
 º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ »gh äÉØ∏ŸG ácQÉ°ûe äÉeóN , ÉgOGOÎ°SGh äÉfÉ«Ñ∏d
 iƒàëŸG áaÉ°†à°SG , á«fhÎµdE’G äÉØ∏ŸG πjõæJh π«ª– øe Úeóîà°ùŸG øµ“ É«LƒdƒæµJ
 äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒŸG áfÉ«°Uh AÉæHh áaÉ°†à°SG , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y »ªbôdG
 , âfÎfEÓd åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ , á«HÉë°ùdG áaÉ°†à°S’G Ohõe äÉeóN »gh Üƒ°SÉ◊G
 äÉ````eóN , á````«µÑ°ûdG OQGƒŸGh ™```bGƒŸGh äÉ````eƒ∏©ª∏d ¢SQÉ`````¡a AÉ`°ûfEG …CG Üƒ```°SÉ◊G äÉ```eóN
 äÉYÉªàL’G ó≤Yh º«¶æàd øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ≥aGôe áaÉ°†à°SG »gh Üƒ°SÉ◊G
 ≈≤«°SƒŸG π«ª– …CG Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , âfÎfE’G ÈY á«∏YÉØàdG äÉ°ûbÉæŸGh äÉ©ªéàdGh
 âfÎfE’G ≈∏Y ™ªà› AÉ°ûfEG  »gh Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN , øjôNBÓd âfÎfE’G ≈∏Y Qƒ°üdGh
 , º¡fGôbCG øe äÉ≤«∏©àdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d
 ä’É› »`a á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG äÉeóN »`a ∑Gô``à°T’Gh , á``«°VGÎaG äÉ©ªà› AÉ°ûfEG
 ádÉ«ÿG  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCGh  ¬«`aÎdGh  ≈≤«°SƒŸGh  ΩÓaC’Gh  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh  ÖàµdG
 ÜÉ©dCG ä’ƒ£Hh ¥ôah »ÑY’ ÚH Ée §Hô∏d âfÎfE’G ≈∏Y ™ªà› AÉ°ûfEG , á«dÉ«ÿG ÒZh
 âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ , á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh ÜÉ©dC’G º«¶æJ ¢Vô¨d ƒjó«`ØdG
 ¢Vô¨H ≈≤«°Sƒeh ƒjó«`a ™WÉ≤eh á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCG äGƒæb AÉ°ûfE’ É«LƒdƒæµJ º°†j
 ∑GÎ°T’G  ≈∏Y  ºFÉb  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  ácQÉ°ûŸGh  ¢Vô©dGh  ´Éªà°S’G
 ≈≤«°SƒŸG øY äÉeƒ∏©eh ƒjó«`a ™WÉ≤eh á«fƒjõØ∏J èeGôHh ΩÓaCGh ƒjOGQh ≈≤«°Sƒe º°†j

. πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ÊÉZC’Gh ÚfÉæØdGh äÉeƒÑdC’Gh

 ∂fEG ,õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/9/28 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , á«FGƒg äÉLGQO , IÒ¨°U äÉcôfi äGP äÉLGQO , ÜQGƒb , ájƒL äGôFÉW , äQÉ«°S , äGôFÉW
 , ¥ÉÑ°S äGQÉ«°S , äÉHôY , ∫ÉØWCG äÉ```HôY , ó«```dÉH ™aóJ äÉHôY , á«FÉHô¡c á«FGƒg äÉLGQO
 äGôFÉW , (π«¨°ûàdG á«FÉ≤∏J) ≥```FÉ°S ¿hó```H äGQÉ```«°S , äÉ````côëÃ äGQÉ«°S , á`«°VÉjQ äGQÉ«°S
 Iô``«¨°U á``jQÉîH äÉLGQO , á````jQÉf äÉLGQO , ájQÉîH ¥QGhR , äƒ````îj , QÉ````«W ¿hó```H á«fóe

. äÓé©dG á«KÓK á«FGƒg äÉLGQO (äGôJƒµ°S)

 ¬jG …O »J ∫G ¢SƒàæÁóæjÈeEG Éæ«°S ¿ƒJôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 hÉ°S , ¢ShÒ¡æH , 05 ’É°S , 13QGófCG-85 , ƒ¡∏jƒc õjófÉfôa QƒJhO GhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , 05423 , ¬«H ¢SG / ƒdhÉH

2017/10/1 : 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

113175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

, ô©°û∏d º°ù∏H , ô©°ûdG ∞£°ûd ∫ƒ°ùZ , ƒÑeÉ°T , øjó«∏d ¿ƒHÉ°U , º°ùé∏d ¿ƒHÉ°U , ¿ƒHÉ°U
 (π`````«ªŒ  äGô````°†ëà°ùe)  ¢SCGô`````dG  Ihô`````Ød  πFÉ°S  ô°†ëà°ùe  ,  ô```©°û∏d  (ø```°Tƒd)  ∫ƒ```°ùZ
 ,  Iô°ûÑ∏d  äÉÁôc  ,  ô©°ûdG  ƒªæd  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üàd  äGô°†ëà°ùe
 , á¡jôµdG íFGhôdG äÓjõe (áæjR OGƒe) ¥ô©àdG äGOÉ°†e , É«fƒdƒc , Iô°ûÑ∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ

. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ájô£Y äƒjR , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ¬Lƒ∏d ä’ƒ°ùZ

 ø°ûjQƒHQƒc ¿ƒ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , 130-8644 ƒ«cƒW , ƒcGó«eƒ°S »eƒ°ûJ 1 ƒ‚ƒg 7-3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/1 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 á«FÉàdG  ¿É°üª≤dGh  ¿É°üª≤dG  ójóëàdÉHh  ¢SCGôdG  á°ùÑdCGh  Ωó≤dG  á°ùÑdCGh  ∫ÉØWC’G  ¢ùHÓe
 (äQƒ°ûdG)  IÒ°ü≤dG  πjhGô°ùdGh  õæ«÷Gh π«WÉæÑdGh  á°VÉØ°†ØdG  äGRƒ∏ÑdGh  (äÒ°T »J)
 ∞````WÉ©ŸGh ∞```WÉ©ŸGh äÉ````à«cÉ÷Gh äGÎ°ùdGh áë°ThC’Gh äGRƒ∏ÑdGh Ú```JÉ°ùØdGh ÒfÉæàdGh
 ¢ùHÓeh áeõMC’Gh ±ƒ°üdG »bGƒWh äÉ©Ñ≤dGh ábÉfCÓd ¢SCGôdG äÉHÉ°üYh ô£ŸG øe á«bGƒdG

. äGRÉØ≤dGh áªµëŸG äGAGQódGh ÜQGƒ÷Gh ΩƒædG

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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

113416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. í«JÉØeh ¢ùHÉ≤eh §FÉ◊G ≈∏Y ∑Ó°SCG â«Ñãàd á«FÉHô¡c Iõ¡LCG

 óà«ª«d ¢SG ófG …O …CG QÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »H …CG 12 1 »L QG ¢ùcÒH π«æcGôH , Úd π«g óÑªµ°S , ¢ShÉg πjƒ«fƒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«fÉ£jôH , IóëàŸG áµ∏ªŸG

2017/10/10 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 á`````«fÉØ∏¨dG  É`````jÓÿGh  á````«FÉHô¡µdG  äÉ`````ªcGôŸGh  á````«FÉHô¡µdG  äÉ`````jQÉ£ÑdGh  äÉ````jQÉ£ÑdG
 äÉjQÉ£ÑdGh Ωƒ«ã«∏dG ¿ƒjCG äÉªcGôeh á«°UÉ°UôdG á«°†ª◊G äÉªcGôŸGh (ájhÉª«chô¡µdG)
 AGõLCG  ,  áaÉ÷G  ÉjÓÿGh  áaÉ÷G  äÉjQÉ£ÑdGh  á«FÉHô¡µdG  äÉÑcôª∏d  äÉjQÉ£Hh  á∏¨°ûŸG
 ∂HÉ°ûŸGh  äÉªcGôŸGh  äÉjQÉ£ÑdGh  äÉjQÉ£Ñ∏d  äGQƒ°ü≤ŸGh  á«£ZC’G  ójóëàdÉHh  ájQÉ£ÑdG
 äGQGƒ°ù°ùcGh  äÉjQÉ£ÑdG  íFÉØ°Uh  äÉjQÉ£ÑdG  äÉµÑ°Th  äÉªcGôŸG  íFÉØ°Uh  äÉjQÉ£ÑdG  »`a
 »ZGÈdGh äÓHÉµdGh äÉjQÉ£ÑdG äGRõ©e äÓHÉc π«°UƒJ äÉ«`aôW ójóëàdÉHh äÉjQÉ£ÑdG
 äÉjhÉMh  á«YhCG  ójóëàdÉHh  ÉgDhGõLCGh  øjõîàdG  äÉjQÉ£H  ,  »°ù«FôdG  ∂∏°ùdGh  ÊGƒ°üdGh
 äÉ«`aôW äÓ°Uhh äÉjhÉMh π°UGƒah á«£ZCGh íFÉØ°Uh (á«FÉHô¡µdG ÜÉ£bC’G) äGOhÎµdEGh
 Iõ¡LCG  ójóëàdÉHh  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  áª¶fCG  ,  ¢ù«`ØæàdGh  ∞jô°üàdG  ¢ùHGƒbh  π«°UƒàdG
 äÉ≤«Ñ£J  ≈dEG  ábÉ£dG  π«°UƒàH  Ωƒ≤J  »àdG  AÉHô¡µdG  áµÑ°T  ™e  á∏eÉµàŸG  ábÉ£dG  øjõîJ
 äÉ«fhÎµdEGh á«Fƒ°†dG äÉMƒ∏dG ójóëàdÉHh á«Fƒ°†dG áª¶fC’G , áØ∏àfl á«YÉæ°Uh ájQÉŒ
 ΩÉ¶æc áeó≤ŸG  ájQÉ£ÑdG  ¿hõflh øë°ûdÉH  ºµëàdG  äGóMhh äÉ°ùcÉ©dÉH  á∏ãªàŸG  ábÉ£dG
 øe AÉHô¡µdG  ¢ùHÉ≤e ójóëàdÉHh áàHÉãdG  äÉjQÉ£Ñ∏d AGõLC’G ,  áàHÉãdG  äÉjQÉ£ÑdG  ,  óMGh
 ô°TDƒeh  ó«°SC’G  áaÉãc  ¢SÉ«b  äGhOCGh  AÉŸG  áaÉ°VE’  äGó©eh  AÉŸG  áaÉ°VE’  ¢ùHÉ≤eh  π÷G
 Iõ``¡LCG  ,  ¢ù``HÉ≤ŸGh  π``«°UƒàdG  äÓ``HÉch  (âj’hÎµdEG)  »FÉHô¡µdG  ∫ƒ∏ëŸG  iƒà°ùe ¢SÉ«b
 äÓHÉch  øë°ûdG  äÉ«eõjQGƒNh  øë°ûdG  íFÉØ°U  ójóëàdÉHh  ÉgDhGõLCGh  äÉjQÉ£ÑdG  øë°T
 áª¶fCG  ,  ¢ü«î°ûàdG  Iõ¡LCGh  äÉjQÉ£ÑdG  áÑbGôe  Iõ¡LCGh  äÉjQÉ£ÑdG  äÉ°üMÉah  øë°ûdG
 ≠jôØJh  øë°T  äÉ«∏ª©d  á°UÉN  äÉªcGôeh  äÉjQÉ£ÑdG  áÑbGôe  Iõ¡LCGh  äÉjQÉ£ÑdG  IQGOEG
 äÉæMÉ°Th  áFQÉ£dG  AÉHô¡µdG  äÉÑ«cÎd äÉ°ùcÉYh  »FÉHô¡µdG  QÉ«àdG  äÉeƒ≤e ,  äÉjQÉ£ÑdG
 èeGÈ∏d  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  ßØM äGó©e ,  á«FÉHô¡µdG  ájƒ≤àdG  Iõ¡LCG  ,  äÉjQÉ£ÑdG
 »`a  É¡∏c  áeóîà°ùŸGh  Ö«°SGƒ◊Gh  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äÉÑ«côJh  äÉfÉ«H  äÓeÉëH  Iõ¡éŸG

. äÉjQÉ£ÑdG QÉ«J áfÉ«°U äGó©e , äÉªcGôŸG

 ¢SG ¬jG ¢SG õ«LƒdƒæµJ ó«°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¬««`Øæ«L 92230 , äÉjÉe Ò«H ¬jO ¬«dCG , 7-5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 á````«fÉØ∏¨dG  É`````jÓÿGh  á`````«FÉHô¡µdG  äÉ````````ªcGôŸGh  á``````«FÉHô¡µdG  äÉ`````jQÉ£ÑdGh  äÉ````jQÉ£ÑdG
 äÉjQÉ£ÑdGh Ωƒ«ã«∏dG ¿ƒjCG äÉªcGôeh á«°UÉ°UôdG á«°†ª◊G äÉªcGôŸGh (ájhÉª«chô¡µdG)
 AGõLCG  ,  áaÉ÷G  ÉjÓÿGh  áaÉ÷G  äÉjQÉ£ÑdGh  á«FÉHô¡µdG  äÉÑcôª∏d  äÉjQÉ£Hh  á∏¨°ûŸG
 ∂HÉ°ûŸGh  äÉªcGôŸGh  äÉjQÉ£ÑdGh  äÉjQÉ£Ñ∏d  äGQƒ°ü≤ŸGh  á«£ZC’G  ójóëàdÉHh  ájQÉ£ÑdG
 äGQGƒ°ù°ùcGh  äÉjQÉ£ÑdG  íFÉØ°Uh  äÉjQÉ£ÑdG  äÉµÑ°Th  äÉªcGôŸG  íFÉØ°Uh  äÉjQÉ£ÑdG  »`a
 »ZGÈdGh äÓHÉµdGh äÉjQÉ£ÑdG äGRõ©e äÓHÉc π«°UƒJ äÉ«`aôW ójóëàdÉHh äÉjQÉ£ÑdG
 äÉjhÉMh  á«YhCG  ójóëàdÉHh  ÉgDhGõLCGh  øjõîàdG  äÉjQÉ£H  ,  »°ù«FôdG  ∂∏°ùdGh  ÊGƒ°üdGh
 äÉ«`aôW äÓ°Uhh äÉjhÉMh π°UGƒah á«£ZCGh íFÉØ°Uh (á«FÉHô¡µdG ÜÉ£bC’G) äGOhÎµdEGh
 Iõ¡LCG  ójóëàdÉHh  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  áª¶fCG  ,  ¢ù«`ØæàdGh  ∞jô°üàdG  ¢ùHGƒbh  π«°UƒàdG
 äÉ≤«Ñ£J ≈dEG  ábÉ£dG π``«°UƒàH Ωƒ```≤J »```àdG  AÉHô¡µdG  áµÑ°T ™e á∏eÉµàŸG  ábÉ£dG øjõîJ
 äÉ«fhÎµdEGh á«Fƒ°†dG äÉMƒ∏dG ójóëàdÉHh á«Fƒ°†dG áª¶fC’G , áØ∏àfl á«YÉæ°Uh ájQÉŒ
 ΩÉ¶æc áeó≤ŸG  ájQÉ£ÑdG  ¿hõflh øë°ûdÉH  ºµëàdG  äGóMhh äÉ°ùcÉ©dÉH  á∏ãªàŸG  ábÉ£dG
 øe AÉHô¡µdG  ¢ùHÉ≤e ójóëàdÉHh áàHÉãdG  äÉjQÉ£Ñ∏d AGõLC’G ,  áàHÉãdG  äÉjQÉ£ÑdG  ,  óMGh
 ô°TDƒeh  ó«°SC’G  áaÉãc  ¢SÉ«b  äGhOCGh  AÉŸG  áaÉ°VE’  äGó©eh  AÉŸG  áaÉ°VE’  ¢ùHÉ≤eh  π÷G
 Iõ¡LCG  ,  ¢ùHÉ≤ŸGh  π«°UƒàdG  äÓHÉch  (âj’hÎµdEG)  »FÉHô¡µdG  ∫ƒ∏ëŸG  iƒà°ùe  ¢SÉ«b
 äÓHÉch  øë°ûdG  äÉ«eõjQGƒNh  øë°ûdG  íFÉØ°U  ójóëàdÉHh  ÉgDhGõLCGh  äÉjQÉ£ÑdG  øë°T
 áª¶fCG  ,  ¢ü«î°ûàdG  Iõ¡LCGh  äÉjQÉ£ÑdG  áÑbGôe  Iõ¡LCGh  äÉjQÉ£ÑdG  äÉ°üMÉah  øë°ûdG
 ≠jôØJh  øë°T  äÉ«∏ª©d  á°UÉN  äÉªcGôeh  äÉjQÉ£ÑdG  áÑbGôe  Iõ¡LCGh  äÉjQÉ£ÑdG  IQGOEG
 äÉæMÉ°Th  áFQÉ£dG  AÉHô¡µdG  äÉÑ«cÎd äÉ°ùcÉYh  »FÉHô¡µdG  QÉ«àdG  äÉeƒ≤e ,  äÉjQÉ£ÑdG
 èeGÈ∏d  äÉfÉ«ÑdG  øeCGh  äÉfÉ«ÑdG  ßØM äGó©e ,  á«FÉHô¡µdG  ájƒ≤àdG  Iõ¡LCG  ,  äÉjQÉ£ÑdG
 »`a  É¡∏c  áeóîà°ùŸGh  Ö«°SGƒ◊Gh  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äÉÑ«côJh  äÉfÉ«H  äÓeÉëH  Iõ¡éŸG

. äÉjQÉ£ÑdG QÉ«J áfÉ«°U äGó©e , äÉªcGôŸG

 ¢ûJG »H ΩG »L õ«LƒdƒæµJ ójÉ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«fÉŸCG , ÚéæjOƒH 63654 , ÚJQÉLÒK ËEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ,  á«dƒëµdG  ÒZ äÉHhô°ûŸG  øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸGh  (Ò©°ûdG  Üô°T)  IÒÑdG
 π````ª©d iô```NCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬``cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG

 (ôbR øH) √Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21411 IóL 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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

113420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 , á```«dƒëµdG ô``«Z äÉ``Hhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh áæjó©ŸG √É«ŸGh (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
 π```ª©d iô```NCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG

 (ôbR øH)√Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21411 IóL , 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/10 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ∫É°üJ’G Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdGh IQƒ°üdGh äƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉYEGh π«é°ùàd ádƒªëŸG Iõ¡LC’G
 ,  äÉ`````YÉª°ùdG  ,  äÉ```fƒahôµ«ŸG  ,  ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG  ∫É°SQE’ á«µ∏°SÓdG
 , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫É```°SQEÉH ≥∏©àj Éª«`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ä’Éª◊G óYGƒb
 ¢Vô```©dG »`a ΩGó```îà°SÓd Ö```«°SGƒ◊ÉH á`````°UÉÿG á``````«`aô£dG Iõ`````¡LC’Gh Üƒ```°SÉ◊G è```eGôH
 Ωƒ°SôdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh á«fÉ«ÑdG Qƒ°üdGh á«FôŸG §FÉ°SƒdÉH ÖYÓàdGh
 äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á«ªbôdG  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  á«ë«°VƒàdG
 ¥ƒ°ùàdG  º°†J  »àdG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  πLCG  øeh  á«©ª°ùdG
 »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«°üî°ûdG AÉjRC’G ≥«°ùæJ äÉeóNh ábÉfC’G äGQÉ°ûà°SGh »°üî°ûdG
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ájQÉŒ áeÓY hCG ¢üî°ûd AÉjRC’ÉH á≤∏©àe Qƒ°üdG øe áYƒª› º°†J
 èeGôH , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑdGh íØ°üàdGh ∫ƒ°Uƒ∏d
 ≈∏Y ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J èeGôH , »Jƒ°üdG ±ô©àdG èeGôH , »°üî°ûdG ±ô©àdG
 ∞JGƒ¡dGh ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh ó«dÉH ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊G
 èjhÎdÉH ≥∏©àj Éª«`a ΩGóîà°SÓd ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZh á«còdG
 äÉeƒ∏©e º°†J πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH ≥«Ñ£J ójóëàdÉHh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ™«Hh
 ™ªéH ìÉª°ù∏d Üƒ°SÉM èeGôH ≥«Ñ£J , áeÉ©dG á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdGh áeÉ©dG ™FÉ°†ÑdG øY
 áfGõÿG  IQGOE’  èeGôH  ,  É«fhÎµdEG  øjôNB’G  ™e  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJh  É¡YÉLÎ°SGh  äÉfÉ«ÑdG

. ¢ùHÓŸG áfGõNh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  98109  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  ¿G  ƒ«æaG  …ÒJ410  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/10/16 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG  ,  øjôNB’G äÉeóNh ™FÉ°†H èjhôJ ójóëàdÉHh ≥jƒ°ùàdGh ¿ÓYE’G äÉeóN
 øe  ÉgÒZh  á«ŸÉY  Üƒ°SÉM  äÉµÑ°T  ≈∏Y  IôaƒàŸG  QOÉ°üŸG  øe  ÉgÒZh  ™bGƒeh  äÉeƒ∏©e
 äÉéàæŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , äÉÑ∏£dG AÉØ«à°SG äÉeóN , øjôNBÓd ä’É°üJ’G äÉµÑ°T
 äÉLÉM  á«Ñ∏àd  IQÉàîŸG  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  øe  áYƒª›  QÉ«àNG  ≈∏Y  IóYÉ°ùŸG  ±ó¡H
 º°†J  »àdGh  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóN ,  ∂∏¡à°ùŸG
 »àdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á©°SGh áYƒª›
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG øe á©°SGh áYƒª› º°†J
 á```bÉfC’G äGQGƒ```°ù°ùcGh á````jòMC’Gh ¢ù```HÓŸG º````°†J »```àdG (âfÎfE’G) Iô```°TÉÑe §``ÿG ≈``∏Y
 ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG º°†J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , äGôgƒéŸGh ó«dG ÖFÉ≤Mh
 øµªàj  å«ëH  ÊhÎµdEG  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  äGôgƒéŸGh  ó«dG  ÖFÉ≤Mh  ábÉfC’G  äGQGƒ°ù°ùcGh
 øjôNB’G äÉéàæe AGô°ûH á≤∏©àŸG º¡JÉ«°UƒJh º¡JÉ≤«∏©Jh º¡ª««≤J ™°Vh øe ¿ƒeóîà°ùŸG
 ≈∏Y åëÑ∏d  á∏HÉb  äÉfÉ«H  óYGƒb  Ò`aƒJ  ójóëàdÉHh  ∫ÉªYC’G  äÉeóN ,  ájQÉŒ ¢VGôZC’

. Ú©FÉÑdG ™FÉ°†H º°†Jh âfÎfE’G

 ∂fEG , 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

2017/10/16 : 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

113573 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 , Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh π«¨°ûàdG áª¶fC’ ó©H øY áaÉ°†à°S’G Gójó–h Üƒ°SÉ◊G äÉeóN
 ô`````«`aƒJ , â```fÎfE’G á````µÑ°T ∫Ó`````N øe Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh π```«¨°ûàdG á``ª¶fCG  áaÉ°†à°SG
 äÉ≤«Ñ£J IQGOE’h á«ŸÉY á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ÈY É¡«dEG êƒdƒdG øµÁ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ èeGôH
 äÉ````ëØ°U AÉ````°ûfEG , á°ûbÉæª∏d á```«fhÎµdE’G äÉ````jóàæŸG áÑbGôeh IQGOEGh º«ª°üJ , Üƒ°SÉ◊G
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Ωó≤e äÉeóN , âfÎfE’G ≈∏Yh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉeóî∏d É«fhÎµdEG áfõfl á«fhÎµdEG
 èeGÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  áfÉ«°Uh  ôjƒ£Jh  IQGOEGh  áaÉ°†à°SGh  Ò`aƒJ  Gójó–h  äÉ≤«Ñ£àdG
 ≈∏Y äÉYƒaóŸGh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ä’É› »`a äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh
 ¥ƒ°ùàdG äÉeóNh á«°üî°ûdG ºª°üŸG äÉeóNh ΩÉ¶ædG QƒHÉWh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  áaÉ°†à°SG  Gójó–h  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  á«°üî°ûdG
 äÉeóN ,  âfÎfE’G  ≥jôW  øY  áeÉ©dG  äÉeƒ∏©ŸG  øe  á©°SGh  áYƒª›  º°†J  (âfÎfE’G)
 äÉeÉªàg’G  øY  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  åëÑdG  äÉcôfi  Ò`aƒJ  Gójó–h  Üƒ°SÉ◊G
 Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ÚH  πFÉ°SôdG  π≤æd  á«∏YÉØàdG  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  áaÉ°†à°SG  ,  áeÉ©dG
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  âfÎfE’G  íØ°üJ  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  ÚcÎ°ûŸGh
 ™bGƒŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdGh  ådÉK  ±ôW  iƒàfi  áaÉ°†à°SG  ,  (âfÎfE’G)
 äÉ°üæe Ò`aƒJ , åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh á«fhÎµdE’G
 ∫ÉªYC’Gh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG »≤∏Jh Ö∏£H Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d åëÑdG
 Qƒ°üdG ∫OÉÑJh ô°ûæH Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG á«∏YÉØàdG áaÉ°†à°S’G äÉeóN , á«fhÎµdE’G
 åëH äÉ°üæe Ò`aƒJ , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh º¡H á°UÉÿG
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  iƒàëŸG  ∫ÉÑ≤à°SGh  Ö∏W  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ
 ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG
 ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒe áaÉ°†à°SG , á«fhÎµdE’G
 »©ª°ùdG iƒàëŸGh á«eƒ°SôdG Qƒ°üdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh äÉYƒÑ£ŸG ∞∏àfl á©LGôe
 äÓjó©àdGh ÜÉéYE’G ΩóYh ÜÉéYE’Gh äÓNóŸG Ëó≤àd ¢ü°üfl ÖdÉb øe IOÉØà°S’Gh
 äÉ≤«Ñ£àdGh èeGÈ∏d âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ , äÉ≤«∏©àdGh äÉMGÎb’Gh AGQB’Gh äGÒ«¨àdGh
 ÜÉ©dC’Gh  á≤aóàŸG  á«©ª°ùdG  äÉØ∏ŸG  ≈dEG  êƒdƒ∏d  Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ
 äÉ≤«Ñ£J  Ò`aƒJ  ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  äÉØ∏eh  á«°üædG  äÉØ∏ŸGh  á«YÉªàL’G  äÉµÑ°ûdGh
 Éª«`a  É¡eGóîà°S’  (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  èeGÈdG
 ¢VôY »`a É¡eGóîà°S’ (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG π≤æH ≥∏©àj
 á«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdGh ¢Uƒ°üædGh á«eƒ°SôdG Qƒ°üdGh É¡«∏Y πjó©àdGh ájô°üÑdG §FÉ°SƒdG
 á«©ª°ùdG  äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á«ªbôdG  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh
 »°üî°ûdG ¥ƒ°ùàdG áæª°†àe (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdGh
 (SAAS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  á«°üî°ûdG  º«ª°üàdG  äÉeóNh  AÉjRC’G  äGQÉ°ûà°SGh
 (SAAS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (á°VƒŸG äÉ«eƒj) Qƒ°üdG áYƒª› §‰ áæª°†àe
 äÉeóN , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a åëÑdGh íØ°üàdGh êƒdƒ∏d
 äÉ≤«Ñ£J , äƒ°üdGh ±hô◊G ≈∏Y ±ô©àdG èeGôH á©«ÑW »`a (SAAS) áeóîc èeGÈdG
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 ≈∏Y  ™∏°ùdG  AGô°Th  èjhÎdGh  »°üî°ûdG  º«ª°üàdGh  »°üî°ûdG  ¥ƒ°ùà∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 ™FÉ°†ÑdG øY äÉeƒ∏©e áæª°†àe Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ≤«Ñ£J , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 äÉfÉ«ÑdG  ™ªéH  íª°ùJ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ≤«Ñ£J  ,  áeÉ©dG  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdGh  áeÉ©dG
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ≤«Ñ£J , É«fhÎµdEG øjôNB’G ™e äÉfÉ«ÑdG øjõîJh äÉfÉ«ÑdG ´ÉLÎ°SGh
 ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d ôaƒJ Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ≤«Ñ£J , ¢ùHÓŸG øFGõN IQGOEGh øFGõÿ
 »©ª°ùdG iƒàëŸGh á«eƒ°SôdG Qƒ°üdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh äÉYƒÑ£ŸG ∞∏àfl á©LGôe
 äÓjó©àdGh ÜÉéYE’G ΩóYh ÜÉéYE’Gh äÓNóŸG Ëó≤àd ¢ü°üfl ÖdÉb øe IOÉØà°S’Gh

. äÉ≤«∏©àdGh äÉMGÎb’Gh AGQB’Gh äGÒ«¨àdGh

 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/10/16 : 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

113574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 ™bƒe Ò`aƒJ , ábÉfC’Gh AÉjRC’G äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , øjôNBÓd á«°üî°ûdG ¥ƒ°ùàdG äÉeóN
 äÉ```eƒ∏©e ô``«`aƒJ , á``«°üî°ûdG ¥ƒ°ùàdGh ábÉfC’Gh AÉjRC’G ø``Y äÉ``eƒ∏©e º``°†j »``fhÎµdEG
 AÉ```jRC’G ≥``«°ùæJ äÉ``eóN , »°ü```î°ûdG AÉ````jRC’G ≥°ùæe äÉeóN , á``bÉfC’Gh AÉ```jRC’ÉH á≤∏©àe
 ,  äGQGƒ°ù°ùcGh ¢ùHÓe á«°UƒJh øjôNB’G ábÉfCGh AÉjRCG  •É‰CG  º««≤J ójóëàdÉHh á«°üî°ûdG
 ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒb  Ò`aƒJ  ,  Iô°TÉÑe  §ÿG ≈∏Y »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒbh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 π°UGƒàdG äÉeóN Ò`aƒJ ,  »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ¬«`aÎdGh ábÉfC’Gh AÉjRC’G ä’É› »`a
 åëÑdGh á°ûbÉæŸGh íFÉ°üædGh äGQÉ°ûà°S’Gh ¿hÉ©àdGh áfQÉ≤ŸGh ≥«∏©àdG ¢Vô¨H »YÉªàL’G
 ,  ábÉfC’ÉH  É¡©«ªL  á≤∏©àŸGh  ¬«`aÎdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ójó–h  Ö«JÎdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ácQÉ°ûeh
 »`a á```cQÉ°ûª∏d Ú``eóîà°ùª∏d á``«°VGÎaG äÉ````©ªà› ≥```∏N ójóëàdÉHh Üƒ````°SÉ◊G äÉ````eóN
 á```«°VGÎa’G äÉ```©ªàéŸG  øe (äÉ≤«∏©àdG) Ió```FÉ©dG  äÉ```eƒ∏©ŸG  ≈``∏Y ∫ƒ``°ü◊Gh  äÉ°TÉ≤ædG

. »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN »`a •GôîfE’Gh
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 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2017/10/16 : 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

113815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 , äÉbÉ£ÑdG , ËhÉ≤àdG , äÉ°SGôµdG , á«eÓYE’G äGô°ûædG , äÉÑ«àµdG , iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
, á≤°UÓdG äÉbÉ£ÑdG , IƒYódG äÉbÉ£H , áÄæ¡àdG äÉbÉ£H , äÉbÉ°üd , êPÉªædG , πª©dG äÉbÉ£H

 ô````JÉaO , ±É````°ûædG ¥Qh , äÉ```¶MÓŸG ôJÉaO , äGôµØŸG , á``jQÉÑNE’G πFÉ°SôdG , π```FÉ°SôdG ¥GQhCG
 , π```FÉ°SôdG ä’É```ªM , äÉ``«eƒ«dG , äÉeƒÑdC’G , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ó«YGƒŸGh äGôcòŸG
 á`````«fÓYE’G äÉ≤°ü∏ŸGh á`````jójÈdG äÉ`````bÉ£ÑdGh á``````°Sô¡ØŸG äÉ````Ø∏ŸGh ¥GQhC’G ß```ØM äÉ```Ø∏e
 ,  ºFGƒ≤dG  ,  ∞ë°üdG  ¥GQhCG  ,  äÉYƒÑ£ŸG  ,  äÉØ∏¨ŸG  ,  áHÉàc  ¥Qh ,  áHÉàµdG  ôJÉaOh  ôcGòàdGh
 ÖàµdG ó«∏Œ OGƒeh ÖàµdG , äÉjQhódG , ¥QƒdG øe á«©°Vƒe ¢TQÉØe , ¥QƒdG øe ¿ƒë°U
 , (äÉLƒdÉJÉµdG) á°ü°üîàŸG äGQƒ°üŸGh äÓéŸGh äÉÑ«àµdGh óFGô÷Gh áYƒÑ£ŸG äÉfÓYE’Gh
 , ájóÑ∏dG ¢ShDhôdG äGP ΩÓbC’Gh , ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG , ΩÓbC’G , á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh á«°SÉWô≤dG

. ¥QƒdG ä’É≤K , äÉjÉfi , ôWÉ°ùŸG , ±É÷G È◊G ΩÓbCG , äGƒ°û◊G äGP ¢UÉ°UôdG ΩÓbCG

 Ω.Ω.P á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : 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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113816 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 É¡«`a ÉÃ áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ≥jƒ°ùJ , ájÉYódG , ¿ÓYE’Gh ≥jƒ°ùàdGh áeÉ©dG äÉbÓ©dG
 IQƒ°ûŸGh  IQGOE’G  ,  ∫ÉªYC’ÉH  á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  ≥≤°ûdG  äGP  ¥OÉæØdGh  á«bóæØdG  ≥≤°ûdG
 RÉ«àe’G , ºYÉ£ŸGh á«bóæØdG ≥≤°ûdGh ¥OÉæØdG IQGOEG  ,  ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ , ∫ÉªYC’ÉH á≤∏©àŸG
 ¥OÉæØdG äÉeóN èjhôJh º«¶æJh ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸGh äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J Gójó–h
 ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG ÚeCÉJ ájÉ¨d ¥OÉæØdG äÉeóNh áaÉ«°†dG ø°ùM äÉeóNh
 ,  äGô°VÉëŸGh  äGAÉ≤∏dGh  ∫ÉªYC’ÉH  á°UÉÿG  ¢VQÉ©ŸGh  πª©dG  ¢TQhh  á«ÑjQóàdG  äGQhódGh
 äÉeóN èjhôJh º«¶æJh ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸGh äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J Gójó–h RÉ«àe’G
 ¥OÉæØdG  äÉeóîH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸGh  øcÉeC’G  õéMh  õé◊G  äÉeóNh  âbDƒŸG  AGƒjE’G
 »`a IóYÉ°ùŸGh äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J Gójó–h RÉ«àe’G ,  á«bóæØdG  ≥≤°ûdGh âbDƒŸG  AGƒjE’Gh
 ºYÉ£eh  ºYÉ£ŸGh  äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’G  äÉeóN  Oƒ≤Y  èjhôJh  º«¶æJh  ∫ÉªYC’G  IQGOEG
 , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÓfih »gÉ≤ŸGh ≈¡≤ŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdG ºYÉ£eh á«JGòdG áeóÿG
 äÉeóN èjhôJh º«¶æJh ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸGh äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J Gójó–h RÉ«àe’G
 É¡«`a  ÉÃ  äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’G  OGóYEG  äÉeóNh  äÉHhô°ûŸGh  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dÉH  ójhõàdG
 ºYÉ£eh á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh ºYÉ£ŸG äÉeóNh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 áª©WC’G OGóYEG äÉeóNh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÓfih »gÉ≤ŸGh ≈¡≤ŸGh IõgÉ÷G äÉÑLƒdG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , âbDƒŸG AGƒjE’Gh á«bóæØdG ≥≤°ûdGh ¥OÉæØdG äÉeóNh äÉHhô°ûŸGh
 äÉfGƒ£°SC’Gh  á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædG  ¢üîj  Éª«`a  (øj’  ¿hG)  Iô°TÉÑŸG  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh
 á````≤«bódG  â``bƒdG  ¢SÉ```«b  äGhOCGh  â````bƒdG  ¢SÉ````«b  äGhOCGh  äGô```gƒéŸGh ƒ```jó«`ØdG  á```Wô°TCGh
 áæ«∏dG  ≈eódGh ô¡¶dG ÖFÉ≤Mh óFÉ°SƒdGh äÉYƒÑ£ŸGh áYƒÑ£ŸG äGQƒ°ûæŸGh á«°SÉWô≤dGh
 IójÉ©ŸG äÉbÉ£Hh á«°üî°ûdG äÉª¶æŸGh á«eƒ«dG äGôcòŸG ôJÉaOh ΩÓbC’G Ö∏Yh äGôµØŸGh
 Éª«`a (øj’ ¿hG) Iô°TÉÑŸG áFõéàdÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ájójÈdG äÉbÉ£ÑdGh
 ∫Éà°ùjôµdGh §FÉ◊Gh ä’hÉ£dG áæjRh å«KCÉàdG ΩRGƒdh çÉKC’Gh ÉjGó¡dG áWô°TCG ∞∏H ≥∏©àj
 »∏◊Gh á«°SÉëædG ÊGhC’Gh »æ«°üdG ±ôNõdG ÊGhCGh ±ôNõdG ÊGhCGh á«LÉLõdG ÊGhC’Gh
 IÒ¨°üdG  á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  ÖFÉ≤Mh  Ö«÷G  ßaÉfih  ∫Ó°ùdGh  ô©°ûdG  QGƒ°ù°ùcGh
 »°S  »`a  »H  IOÉeh  ∂«à°SÓÑdGh  ¢û≤dGh  ÉØæµdG  øe áYƒæ°üŸG  ÖFÉ≤◊Gh  áWÉ«ÿG ΩRGƒdh
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 Iô°TÉÑŸG áFõéàdÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , IóFÉŸGh Iô°SC’G äÉ°VÉ«Hh á«µ«à°SÓÑdG
 ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh ájôØ°ùdG ≥jOÉæ°üdGh ô¡¶dG ÖFÉ≤Mh ó«dG ÖFÉ≤ëH ≥∏©àj Éª«`a (øj’ ¿hG)
 ßaÉfih ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÓeÉMh øjOGõ÷Gh ájôØ°ùdG ÖFÉ≤◊Gh ájó∏÷G ßaÉëŸGh
 á«£ZCGh  á°ùÑdC’Gh  ôØ°ùdG  äÉéàæeh  äÓ¶ŸGh  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ÖFÉ≤Mh  Ö«÷G
 ÜÉ©dC’Gh á«æØdG ∫ÉªYC’Gh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh §°ùÑdGh OÉé°ùdGh Ωó≤dG á°ùÑdCGh ¢SCGôdG
 äÉjƒ∏◊Gh áª©WC’Gh á«fóÑdG ábÉ«∏dG äGó©eh á«°VÉjôdG äGhOC’Gh Ö©∏dG äGhOCGh Ö©∏dGh
 Iô°TÉÑŸG áFõéàdÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , á«dƒëµdGh á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸGh
 , Ú`ØXƒŸGh ÖJÉµŸG IQGOEG , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùeh ≠ÑàdG ™FÉ°†Hh ≠ÑàdÉH ≥∏©àj Éª«`a (øj’ ¿hG)
 ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸGh ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb áfÉ«°Uh ™«ªŒ
 ,  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG  ÒLCÉJ  ,  ∫ÉªYC’ÉH  á°UÉÿG  ¢VQÉ©ŸG  IQGOEGh  º«¶æJ  ,  á«fÓYE’G  hCG
 äGRÉ«àe’G  Ëó≤Jh  ¬«LƒJ  ∂dP  »`a  ÉÃ  A’ƒdG  äBÉaÉµe  èeGôH  Ò`aƒJh  IQGOEGh  º«¶æJ
 õFGƒ÷G èeGôH , øFÉHõ∏d ájõ«`ØëàdG èeGÈdGh A’ƒdG äBÉaÉµe èeGÈH á£ÑJôŸG õFGƒ÷Gh
 äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’Gh  ºYÉ£ŸGh  ¥OÉæØdG  »`a  áeÉbE’G  øcÉeCG  èjhôJ  ,  ájõ«`ØëàdGh  á«dÉŸG
 äÉbÉHh á«°VÉjôdG äÉÑ°SÉæŸGh ∞dƒ¨dG ÖYÓeh á«ë°üdG äÉ©éàæŸGh á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸGh
 õFGƒ÷G èeGôH ¬«LƒJ ∫ÓN øe áØ∏àîŸG ¬«`aÎdG πFÉ°Sh äGP ≥FGó◊Gh äÓMôdGh ôØ°ùdG
 äÉeóN ,  á«ŸÉY  Üƒ°SÉM  áµÑ°T  ≥jôW øY √ÓYCG  IQƒcòŸG  äÉeóÿG  Ëó≤J  ,  ájõ«`ØëàdG

. ÉgôcP ≥HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh IQƒ°ûŸG

 Ω.Ω.P á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : 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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113817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 äGQÉ≤©dGh áFõéàdG äGQÉ≤Yh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG äÉeóN , äGQÉ≤©dG IQGOEG , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 äÉeóN , á«æµ°ùdG äGQÉ≤©dGh áFõéàdG äGQÉ≤Yh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG , á«æµ°ùdG
 á«bóæØdG ≥≤°ûdGh ≥≤°û∏d áÑ°ùædÉH É¡JQGOEGh É¡Áó≤J ºàj »àdG äGQÉ≤©dG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ
 ÉæjQÉŸGh  ∞dƒ¨dG  ÖYÓeh á«MÉ«°ùdG  äÉ©éàæŸGh  á«ë°üdG  äÉ©éàæŸGh  ÖJÉµŸGh  äÓ«`ØdGh
 IQGOEG , øjôLCÉà°ùŸG IQGOEG äÉeóN , ¥ƒ°ùàdG iôbh ¥ƒ°ùàdG õcGôeh á«YÉæ°üdG äGQÉ≤©dGh ¥OÉæØdGh
 äÉeóÿG , äGQÉ≤©dG ÚªãJ äÉeóN , äGQÉ≤©∏d áWÉ°SƒdG äÉeóN , QÉéjE’G äÓ«`ah ≥≤°T
 ,  …QÉ≤©dG  πjƒªàdG  äÉeóN ,  ájQÉ≤©dG  ≥jOÉæ°üdG  äÉeóN ,  äGQÉªãà°S’G  äÉeóN ,  á«dÉŸG
 äÉeóN , ájQÉ≤©dG ßaÉëŸG IQGOEG äÉeóNh äGQÉ≤©dG IQGOEG äÉeóN , …QÉ≤©dG º««≤àdG äÉeóN
 äÉeóN  ,  …QÉ≤©dG  ÚeCÉàdG  äÉeóN  ,  ájQÉ≤©dG  áWÉ°SƒdG  äÉeóN  ,  …QÉ≤©dG  QÉªãà°S’G
 ,  QÉªãà°S’Gh  ôjƒ£àdG  äÉjÉ¨d  äGQÉ≤©dG  ∑Óªà°SGh  QÉ«àNGh  ÚªãJ  ,  »°VGQC’G  ∑Óªà°SG
 IQGOEGh AGôLEGh º«¶æàH á£ÑJôŸG á«æ«eCÉàdGh á«dÉŸG äÉeóÿG , ÉgÒLCÉàd »°VGQC’G ∑Óªà°SG
 èeGÈH ≥∏©àj Éª«`a áª«≤dG äGP äÉbÉ£ÑdG hCG ºFÉ°ù≤dG QGó°UEG , A’ƒdG äBÉaÉµe èeGôH Ò`aƒJh
 , á«MÉ«°ùdG äÉµ«°ûdG QGó°UEG , áWÉ°SƒdG äÉeóN Ò`aƒJ , á«dÉŸG ä’ÉØµdG , A’ƒdG äBÉaÉµe
 √òg øY äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ∂dP  »`a  ÉÃ äÉeóÿG √òg ™«ªéH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ

. á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG

 (IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113818 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 , á«MÉ«°ùdG ⁄É©ŸG IógÉ°ûŸ äÓMôdG º«¶æJ , ôØ°ùdG ä’Éch , ™FÉ°†ÑdGh ÜÉcôdG π≤f äÉeóN
 , ájôØ°ùdG óYÉ≤ŸG õéM , ÜQGƒ```≤dG ô```«LCÉJ , äÓ````MôdG º«¶æJ , á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ
 á≤aGôe , øjRƒª«∏dG äÉeóN , äGQÉ«°ùdG IOÉ«b äÉeóN , äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ , äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe
 äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  ,  IôLC’G  äGQÉ«°S  äÉeóN  ,  ôØ°ù∏d  õé◊Gh  π≤ædG  äÉeóN  ,  øjôaÉ°ùŸG
 , ôØ°ùdÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY ∂dP »`a ÉÃ ôØ°ùdG øY

. ¥OÉæØdG ≈dEGh øe ôØ°ùdG º«¶æJ

 (IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : 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

113819 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,  áaÉ«°†dGh  ¥OÉæØdG  »`a  ÖjQóàdG  ≥aGôe  π«¨°ûJ  ,  ÖjQóàdG  äÉeóN  ,  º«∏©àdG  äÉeóN
 á«°VÉjôdG  äÉÑjQóàdG  ä’É°U  Ò`aƒJ  ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  ,  ¬«`aÎdG  äÉeóN
 , ¢ùæàdG äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ , ∞dƒ÷G ÖYÓe π«¨°ûJ , , á«ë°üdG …OGƒædGh (ΩƒjRÉæª÷G)
 äÉ°ù∏÷Gh ¢VQÉ©ŸGh äÉYÉªàL’Gh äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ , áMÉÑ°ùdG ∑ôH äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ
 π«¨°ûJ , äGô°VÉëŸGh á«ª°SôdG äÉYÉªàL’Gh ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸGh πª©dG ¢TQhh á«ÑjQóàdG
 äÓéŸGh ÖàµdGh ,  ÖàµdG ô°ûf ,  áØ∏àîŸG ¬«`aÎdG πFÉ°Sh äGP ≥FGó◊Gh »gÓŸG ≥FGóM
 √òg  áaÉµH  ≥∏©àj  Éª«`a  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ΩÉªéà°S’G  äÓ«¡°ùJ  Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G
. áeÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG √ò¡H á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ∂dP »`a ÉÃ äÉeóÿG
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/10/24 : 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

113820 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ¥OÉ```æØdÉH á```≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò````aƒJh õ```éM , â```bDƒŸG ø``µ°ùdG äÉeóN , ¥OÉ```æØdG äÉeóN
 Ò`aƒàH á°UÉÿG ¥OÉæØdG äÉeóN , (áeÉbE’G) á«bóæØdG ≥≤°ûdG äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’Gh
 äÉ°ù∏÷Gh  ¢VQÉ©ŸGh  äÉYÉªàL’Gh  äGô“DƒŸG  ó≤©d  áeRÓdG  ≥aGôŸGh  äÓ«¡°ùàdG  áaÉc
 äÉeóN , äGô°VÉëŸGh á«ª°SôdG äÉYÉªàL’Gh ∫ÉªYC’G ¢VQÉ©eh πª©dG äÉ°TQhh á«ÑjQóàdG
 º```YÉ£ŸG  äÉ```eóN ,  äÉ```Hhô°ûŸGh  ΩÉ``©£dG  Ò`aƒJ  ,  (ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG/á``eÉbE’G)  á``aÉ«°†dG
 ÉLQÉN ¬dhÉæàd  ΩÉ©£dG  Ò°†ëàH  Ωƒ≤J  »àdG  ºYÉ£ŸG  äÉeóNh á«JGòdG  áeóÿG ºYÉ£eh
 ≈∏Y óbÉ©àdG äÉeóN , áØ«`ØN äÉÑLh Ωó≤J »àdG (QÉH ∑Éæ°ùdG) äÉeóNh »gÉ≤ŸG äÉeóNh
 áeÉbE’G øcÉeCG  ÒLCÉJ ,  äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG Ò°†– äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ

. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóNh äGQÉ°ûà°SG , áàbDƒŸG

 (IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ) á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 ,  ájô£©dG  íFGhôdÉH  êÓ©dG  äÉeóN  ,  ∫Éª÷G  ≈∏Y  á¶aÉëŸGh  á«ë°üdG  ájÉæ©dG  äÉeóN
 ,  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üJ  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,  π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,  á«cÎdG  äÉeÉª◊G
 , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , (É```fhÉ°ùdG) ájQÉîÑdG äÉeÉª◊G äÉeóN , ∂«dóàdG äÉeóN
 äÉeƒ∏©eh á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , ΩÉªéà°S’Gh áë°üdG äÉ©éàæe äÉeóN
 á``jÉæ©dG äÉ``eóN , á``«FGò¨dG í```FÉ°üædG , á```«fóÑdG ábÉ«∏dG º``««≤J äÉ``eóN , á``«fóÑdG á``bÉ«∏dG
 , Iô°ûÑdG Òª°ùJ äÓ«¡°ùJh äÉeóN Ëó≤J , »∏«ªéàdG êÓ©dG äÉeóN , Iô°ûÑdGh ∫Éª÷ÉH
 äGQÉ```°ûà°S’G äÉ```eóN , Ú````eó≤dGh øjó«dG ôaÉXCG »```∏Wh ∞``«¶æJh º```«∏≤J äÉ`eóN Ëó≤J
 ≈∏Y á¶aÉëŸGh  á«ë°üdG  ájÉæ©dG  äÉeóN .  ÉgôcP  ≥HÉ°ùdG  äÉeóÿÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸGh
 äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,  á«cÎdG  äÉeÉª◊G  ,  ájô£©dG  íFGhôdÉH  êÓ©dG  äÉeóN  ,  ∫Éª÷G
 äÉeÉª◊G  äÉeóN  ,  ∂«dóàdG  äÉeóN  ,  ô©°ûdG  ∞«`Ø°üJ  äÉfƒdÉ°U  äÉeóN  ,  π«ªéàdG
 , ΩÉªéà°S’Gh áë°üdG äÉ©éàæe äÉeóN , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , (ÉfhÉ°ùdG) ájQÉîÑdG
 á```bÉ«∏dG º``««≤J äÉ```eóN , á```«fóÑdG ábÉ«∏dG äÉeƒ∏©eh á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN
 , »∏«ªéàdG êÓ©dG äÉeóN , Iô°ûÑdGh ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dG äÉeóN , á«FGò¨dG íFÉ°üædG , á«fóÑdG
 ôaÉXCG »``∏Wh ∞«¶æJh º```«∏≤J äÉ```eóN º```jó≤J , Iô``°ûÑdG Òª°ùJ äÓ«¡°ùJh äÉeóN Ëó≤J

. ÉgôcP ≥HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , Úeó≤dGh øjó«dG

 (IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T ) á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/24 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe ,  á«dƒëµdG  ÒZ äÉHhô°ûŸG  øe ÉgÒZh ájRÉZh á«fó©e √É«e

. ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG

 hCG hCG OR »H ¢SCG »LÒæjEG ∫EG ¢ùcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 GóædƒH , 00-120 ƒ°SQGh , 59 ÉàdhR . ∫EG ƒj : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/29 : 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

 

113928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe ,  á«dƒëµdG  ÒZ äÉHhô°ûŸG  øe ÉgÒZh ájRÉZh á«fó©e √É«e
. ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG

 hG hG OR »H ¢SG èæàcQÉe »LÒæjEG ∫EG ¢ùcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

GóædƒH , 00- 120 , ƒ°SQGh , 59 ÉàdhR . ∫G ƒj : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/29 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113976 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ,  á«dƒëµdG  ÒZ  äÉHhô°ûŸG  øe  ÉgÒZh  ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸG  (Ò©°ûdG  ÜGô°T)  IÒÑdG
 πª©d iôNCG  äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T ,  ¬cGƒØdG  ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG  øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG

 √Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : 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

113977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h

. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh

 √Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ,21411 IóL 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : 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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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh 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)

 √Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21411 IóL 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : 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

113979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

 , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh , á«YGQõdG äÉéàæŸGh ∫Ó¨dG
 , á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á«◊G äÉfGƒ«◊G

. (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«◊ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸG

 √Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21411 IóL 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : 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

alamat78.indd   66 4/19/18   8:31 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ,  á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
 πª©d iôNCG  äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T ,  ¬cGƒØdG  ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG  øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

. äÉHhô°ûŸG

 √Écô°Th ôbR øH ó«ÑY óªfi ó«©°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21411 IóL 54 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/30 : 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

114064 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG
. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e , á«JGòdG äÉeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG

 IOhóëŸG ¢SƒãjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ‹ÉŸG »HO õcôe , ¢ShÉg »JÈ«d , 8 ≥HÉW , 817 , 816 ºbQ Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 506724 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG

2017/11/2 : 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

alamat78.indd   67 4/19/18   8:31 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äÉHhô°ûŸG  øe  äÉéjõe  ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸG  ÒZh  áfƒë£ŸG  Iƒ¡≤dG

. Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 »°S ∫G ∫G »`aƒc â°ù«H õ∏JÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  98134  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  çhÉ°S  ƒ«æ«`aG  √ÉJƒj  2401  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/6 : 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

114134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûŸG  øe  äÉéjõe  ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸG  ÒZh  áfƒë£ŸG  Iƒ¡≤dG
. Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 »°S ∫G ∫G »`aƒc â°ù«H õ∏JÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98134 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , çhÉ°S ƒ«æaG √ÉJƒj 2401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/11/6 : 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

alamat78.indd   68 4/19/18   8:31 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äÉHhô°ûŸG  øe  äÉéjõe  ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸG  ÒZh  áfƒë£ŸG  Iƒ¡≤dG

. Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 »°S ∫G ∫G »`aƒc â°ùH õ∏JÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98134 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , çhÉ°S ƒ«æaG √ÉJƒj 2401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/11/6 : 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

114136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûŸG  øe  äÉéjõe  ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸG  ÒZh  áfƒë£ŸG  Iƒ¡≤dG
. Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 »°S ∫G ∫G »`aƒc â°ù«H õ∏JÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  98134  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  çhÉ°S  ƒ«æ«`aG  √ÉJƒj  2401  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/6 : 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

alamat78.indd   69 4/19/18   8:32 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äÉHhô°ûŸG  øe  äÉéjõe  ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸG  ÒZh  áfƒë£ŸG  Iƒ¡≤dG

. Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 »°S ∫G ∫G »`aƒc â°ù«H õ∏JÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  98134  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  çhÉ°S  ƒ«æ«`aG  √ÉJƒj  2401  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/6 : 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

114138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûŸG  øe  äÉéjõe  ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  áfƒë£ŸG  ÒZh  áfƒë£ŸG  Iƒ¡≤dG
. Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 »°S ∫G ∫G »`aƒc â°ù«H õ∏JÉ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98134 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , çhÉ°S ƒ«æaG √ÉJƒj 2401 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2017/11/6 : 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

alamat78.indd   70 4/19/18   8:32 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 33 áÄØdG »`a
. IÒÑdG GóY Éª«`a , á«dƒëc äÉHhô°ûe

 (»æÑªc »`aƒc ¢ùµHQÉà°S) ø°ûjQƒHQƒc ¢ùµHQÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  98134  ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  çhÉ°S  ƒ«æ«`aG  √ÉJƒj  2401  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/11/6 : 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

114140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 , äGhGô°†ÿG äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûeh , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG äÉHhô°ûe
 á°UÉîHh , á«dƒëc ÒZ äÉ```Hhô°ûe , äGhGô```°†ÿG É```¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûeh , äGhGô°†N ôFÉ°üY
 , ájôJGƒJ äÉHhô°ûe , ábÉ£dG äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸGh ,  ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG
 ≥```«MÉ°ùŸG  ,  ¬```cGƒØdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉ```Hhô°ûŸGh  á``jRÉ¨dG  äÉHhô°ûŸG  πª©d  á∏FÉ°S  äÉéjõe
 Iõcôe ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG OGóYEG »`a áeóîà°ùŸG
 , ájRÉ¨dG √É«ŸG , á«fó©ŸG √É«ŸG , á¡µæŸG ÒZh á¡µæŸG Üô°ûdG √É«e äÉLÉLR , äÉHhô°ûŸG πª©d
 π```ª©d á```eóîà°ùŸG ¬jQƒÑdGh ¬cGƒØdG äGõcôe , Ö«∏◊G π```FGóH øe â°ù«d Éjƒ°U äÉHhô°ûe
 äÓ«àcƒc , IÒÑdG , äÉæ«eÉà«`ØdÉH áªYóe äÉHhô°ûe , É«FGòZ áªYóŸG äÉHhô°ûŸG , äÉHhô°ûŸG

. IÒÑdG É¡°SÉ°SCG

 ø°ûjQƒHQƒc ¢ùµH QÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ø£æ°TGh ,  πJÉ«°S ,  çhÉ°S ƒ«æaG √ÉJƒj 2401  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98134

2017/11/6 : 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

alamat78.indd   71 4/19/18   8:32 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 GóY Éª«`a , Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG á«FGò¨dG äÉHhô°ûŸG , Ö«∏◊G ¥ƒØfl , ¬µæe Ö«∏M , Ö«∏M
 »àdG äÉHhô°ûŸG , Iƒ¡≤dG ≈∏Y …ƒà–h Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , Ö«∏◊G ¥ƒØfl
 …ƒà–h Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG  »àdG äÉHhô°ûŸG , ¬cGƒØdG Ò°üY ≈∏Y …ƒà–h Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG
 »àdG  äÉHhô°ûŸG  ,  ’ƒcƒ°ûdG  ≈∏Y …ƒà–h Ö«∏◊G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸG  ,  ¬cGƒØdG  ≈∏Y
 äÉHhô°ûe , Ö«∏ë∏d πFGóÑc Ωóîà°ùJ Éjƒ°U äÉHhô°ûe , …É°ûdG ≈∏Y …ƒà–h Ö«∏◊G É¡°SÉ°SCG
 É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸG  èjõe ,  ∞ØéŸG  Ö«∏◊G  ¥ƒë°ùe ,  Ö«∏◊G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  ábÉ£dG
 ¬cGƒa , ¬cGƒØdG äÉ«Hôe , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN áª©WCG , Éjƒ°üdG Ö«∏M , ¿ÉÑdC’G äÉéàæe
 äÉægO , ∂ª°ùdG É¡°SÉ°SCG äÉægO , Ωƒë∏dG É¡°SÉ°SCG äÉægO , (»∏«L) ΩÓg , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e
 É¡°SÉ°SCG äÉægO , äGô°ùµŸG É¡°SÉ°SCG äÉægO , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG äÉægO , øLGhódG Ωƒ◊ É¡°SÉ°SCG
 äGhGô°†N , áØØ› äGhGô°†N , Iƒ¡£e äGhGô°†N , ¿ÉÑdC’G É¡°SÉ°SCG äÉægO , äGhGô°†ÿG
 , Ωƒë∏dG , ¬cGƒa äÉ£∏°S , áXƒØfi ¬cGƒa , áØØ› ¬cGƒa , äGhGô°†N äÉ£∏°S , áXƒØfi
 äÉÑLƒdG , ºë∏dG äÉ°UÓN , áNƒÑ£e Ωƒ◊  ,  ó«°üdG Ωƒ◊  ,  øLGhódG Ωƒ◊  ,  ∑Éª°SC’G
 ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG/h øLGhódG hCG/h Éjƒ°üdG hCG/h Ωƒë∏dG øe É°SÉ°SCG ¿ƒµàJ »àdG IõgÉ÷G
 , äÉHQƒ°T , Í÷G hCG/h , (ôªfl Éjƒ°U ∫ƒa) ƒaƒàdG hCG/h ¬cGƒØdG hCG/h äGhGô°†ÿG hCG/h
, áæÑL , ábƒØîŸG áÁôµdG , (…OÉHR) ÖFGQ Íd É¡°SÉ°SCG »àdG äÉHhô°ûŸG , (…OÉHR) ÖFGQ Íd
 áª©WCG  ,  á°üªfi äGô°ùµe á∏Ñàe äGô°ùµe ,  Iô°†fi äGô°ùµe ,  Iô°†fi QhòH ,  ¢†«H

. πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , äGô°ùµŸG É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN

 ø°ûjQƒHQƒc ¢ùµH QÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ø£æ°TGh  ,  πJÉ«°S  ,  çhÉ°S  ƒ«æaG  √ÉJƒj  2401  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98134

2017/11/6 : 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

alamat78.indd   72 4/19/18   8:32 AM
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(1240) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 iƒ```∏M , á````«∏ëàdG äÉÑLh , π``cCÓd ôcÉµ°S , áJ’ƒcƒ°ûdG ,  äÉjƒ∏M , áJ’ƒcƒ°ûdG äÉjƒ∏M
 áØ«`ØN äÉÑLh ,  ÜƒÑ◊G  äGô°†ëà°ùeh Üƒ````ÑM ,  ô````µ°S ,  hÉ```cÉc ,  …É°T ,  Iƒ¡b ,  á````jôµ°S
 , äÉæé©e , ôFÉ£a , ∂©c , âjƒµ°ùH , ábÉ£dG ìGƒdGh ÜƒÑ◊G øe ìGƒdCG , ÜƒÑ◊G ≈∏Y áªFÉb
 ¬````cGƒØdGh á````bƒë°ùŸG Üƒ```Ñ◊G øe áYƒæ°üe iƒ````∏M) »```∏°Sƒe , π```cCÓd ô```cÉµ°S , â```jƒµ°ùH
 ,  πcCÓd  á◊É°U  äÉé∏ãe  ,  πcCÓd  á◊É°U  ≥FÉbQ  ,  hÉcÉµdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  (áØØéŸG
 ¢Sƒe , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉé∏ãŸG ≥«MÉ°ùe , (»YÉæ°U hCG »©«ÑW) è∏K , óª› Íd , áXƒH
 áª©WCÓd äÉ¡µæe , (ájô£Y äƒjR) GóY Ée äÉHhô°ûª∏d äÉ¡µæe , äÉHô°T ,  (áJ’ƒcƒ°T)
 áª©WCG , áJ’ƒcƒ°ûdÉH ≈£¨e RƒL , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨ŸG ¬cGƒØdG , (ájô£Y äƒjR) GóY Ée
 ,  ’ƒfGô÷G  É¡°SÉ°SCG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ìGƒdCG  ,  ’ƒfGô÷G  ,  ÜƒÑ◊G  ≈∏Y  áªFÉb  áØ«`ØN
 áÁôµdG ∞«ãµàd äGô°†ëà°ùe , áJ’ƒcƒ°ûdG äÉ°ü∏°U , hÉcÉµdG äÉægO , áJ’ƒcƒ°ûdG äÉægO

. ΩÉ©£∏d ≥«bO , ájƒ∏©dG áæjõ∏d õcôe ÜGô°T , õcôŸG áJ’ƒcƒ°ûdG ÜGô°T , ábƒØîŸG
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ا�ستــــدراك

اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر بيانـات ت�سجيل  اإلى  تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة 

العالمة التجاريـة رقم )113911( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1226( ، ال�سادر 

بتاريخ 26 ربيع الثاين 1439هـ ، املوافــق 14 يناير 2018م ، اإذ ورد ا�سم املالك كالآتـي :

" وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة جلمهورية قرب�ص "

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

" وزارة الطاقة والتجارة وال�سناعة وال�سياحة جلمهورية قرب�ص "

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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ا�ستــــدراك

جتديد  بيانـات  ن�سـر  عنــــد  مادي  خطاأ  وقع  قـد  اأنــه  اإلى  وال�سناعـة  التجـــارة  وزارة  تنـــوه 

 ،  )1239( العـــدد  الر�سميــــة  اجلريــــدة  فــــي  املن�ســــورة   ،  )18155( رقم  التجاريـة  العالمة 

ال�ســــادر بتاريــخ 29 رجب 1439هـ ، املوافــق 16 ابريل 2018م ، اإذ وردت كالآتـي :

م
رقــم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملـهنــــــةا�ســم ال�ســركة

8717155
�سركة الإمناء ال�سناعي

 )اندفكو( �ص م م
1998/7/1التجارة وال�سناعة

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

م
رقــم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملـهنــــــةا�ســم ال�ســركة

8718155
�سركة الإمناء ال�سناعي

 )اندفكو( �ص م م
1998/7/1التجارة وال�سناعة

لـــذا لـــزم التنويـــه . 
وزارة التجــارة وال�سناعــة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات
يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2018/5/21 2018/4/30

)175 ر.ع(
مائة 

وخم�سة 
و�سبعون 

رياال عمانيا

ال�سيدليات 
وال�سركات 
املتخ�س�سة 
فـي االأعمال 

املذكورة وامل�سجلة 
لدى جمل�س 

املناق�سات

توريد مواد 
خمتربية لوزارة 

ال�سحة
2018/5

ميكـن احل�سـول على م�ستنـدات ال�سـروط واملوا�سفــات عـن طريـق خدمـة اإ�سنــاد علـى املوقـع 
الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبارا من تاريخ  2018/4/10م 
حتى التاريـخ املذكـور باجلـدول اأعـاله ، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع 

الإلكرتوين باملوقع .
على جميع ال�سركات اأن ترفــق مــع عطاءاتهـــا تاأمينـــا موؤقتـــا فـــي �ســــورة �سمــــان م�سرفـي 
اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة 
العطاء معنونا با�سـم معايل رئيــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا 
من تاريخ تقدمي العطاءات وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه ، 
على اأن يتـــم و�سع اأ�سل ال�سمان امل�سرفـي فـي �سندوق املناق�ســات مببنــى املجلــ�س باخلوير 

قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات .
قبل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  باملوقـع  اإ�سنــاد  خدمـة  طريق  عن  العطاءات  تقدمي  يجب 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات ، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
�ستعطى الأف�سلية فـي الإ�سناد لل�سركات اأو املوؤ�س�سات التي ي�ستمل عطاوؤها على اأكرب ن�سبة 

تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب كمال اللواتي و�شريكه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية  القانونية  اللواتي و�سريكه للمحاماة واال�ست�سارات  يعلـن مكتب كمال 
�سركـــة البيت العماين للتطوير العقاري �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقـم 1047246 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - مركز عمان التجاري  - �شكة رقم : 3358 - مبنى رقم : 484
الطابق الرابع - مكتب رقم : 407    

�ش.ب : 1100 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24704113 - 24707734 فاك�ش رقم : 24783303

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليمان لالإن�شاءات املعمارية - تو�شية

يعلـــن مكتــب العمانــية الدوليـــة لتدقيـــق احل�سابــات اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة اليمــــان 
لالإن�ساءات املعمارية - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1128164 , 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م , بحــل وت�سفيــة ال�سركــة , وللم�سفـي وحـــده حــق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية جممع اليا�شمني - الدور الثالث - مكتب رقم : 303

هاتـف رقـم : 24482264 - 97015555 - 97742953 فاك�ش رقم : 24486450
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفالج لتاأجري املركبات �ش.م.م
يعلـن مكتـب رجـب الكثيـري للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـة اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
اأفالج لتاأجري املركبات �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1160595 , 
وفقا التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2017/12/17م , وللم�سفـي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق احلبل للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتـب رجـب الكثيـري للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـة اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1079063 ,  اآفاق احلبل للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى 
وفقا التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2017/12/17م , وللم�سفـي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-130-



اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحائب اإزكي للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتـب رجـب الكثيـري للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـة اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
�سحائب اإزكي للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1053233 , 
وفقا التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2017/12/17م , وللم�سفـي وحــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبكة اأمان م�شقط لالأمن وال�شالمة �ش.م.م
يعلـن مكتـب رجـب الكثيـري للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـة اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  وال�سالمة  لالأمن  م�سقط  اأمان  �سبكة 
, وللم�سفـي وحــده حـــق  املوؤرخ 2017/12/17م  ال�سركــاء  , وفقا التفــاق  بالرقـم 1089376 
كافة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميع  وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فــــي  ال�سركــــة  متثيـــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

-131-



اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مقهى الر�شافة القدمي �ش.م.م

يعلـن مكتـب رجـب الكثيـري للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـة اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   , �ش.م.م  القديــم  الر�سافـــة  مقهى 
1089006 , وفقـــا التفـــاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 2017/12/17م , وللم�سفـي وحــده حـــق متثيـــل 
ال�سركــــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الرثيا اجلديد للت�شوق �ش.م.م
يعلـن مكتـب رجـب الكثيـري للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيـة اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة 
مركز الرثيا اجلديد للت�ســوق �ش.م.م , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 
حـــق متثيـــل  وحــده  وللم�سفـي   , املوؤرخ 2017/12/17م  ال�سركــاء  وفقا التفــاق   ,  1086318
ال�سركــــة فــــي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1464 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24700138 فاك�ش رقم : 24703387

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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علي بن هالل بن حممد احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة علي بن هالل بن حممد احلرا�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن علي بن هالل بن حممد احلرا�سي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة علــي بــن هــالل بــن 
حممد احلرا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري 
، وللم�سفي وحـده حــق  املــــوؤرخ 2018/3/15م  ، وفقــــا التفـــاق ال�سركـــاء  بالرقـم 5072417 
اأمام الغـــيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعــة امل�سفــــي فـي كافـــة  متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 

االأمــــور الــتــي تتعلــق باأعمــــال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1298 ر.ب : 611
هاتف رقم : 98990010 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

يعقوب بن عبداللـه بن حميد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة منارة احلبي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة منارة احلبي  يعلن يعقوب بن عبداللـه بن حميد البو�سعيدي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 5148995 ، 
وفقــــا التفـــاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفــي وحــده حــــق متثــيــــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب :331 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99442055 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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طالب بن من�صور بن حممد الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة عبداللـه بن �صليمان النبهاين وطالب بن من�صور - ت�صامنية

يعلن طالب بن من�سور بن حممد الريامي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة عبداللـه بن �سليمان 
النبهاين وطالب بن من�سور - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 
املــــوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل  5049326 ، وفقــــا التفـــاق ال�سركـــاء 
ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
ردة الكنود - والية نزوى
�ص.ب :290 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99349033 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

خمي�ص بن عمري بن حممد الفهدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة بر امل�صيبي للتجارة - ت�صامنية
يعلن خمي�س بن عمري بن حممد الفهدي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة بر امل�سيبي للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقــــم 6089623 ، وفقــــا التفـــــاق 
ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 95345704 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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�صليمان بن نا�صر بن �صعيد النبهاين
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اخلطط ال�صاملة - تو�صية
يعلن �سليمان بن نا�سر بن �سعيد النبهاين اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة اخلطط ال�ساملة - 
، وفقــا التفـــــاق  بالرقـــم 1131837  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيـــة 
ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99356515 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأنوار امل�صيق �ص.م.م

يعلن �سليمان بن نا�سر بن �سعيد النبهاين اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة اأنوار امل�سيق �س.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1010824 ، وفقــــا التفــــــاق ال�سركـــاء 
اأمام الغـري ،  املـــــوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفــي وحـــده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان 

االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 99356515 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حمود بن حممد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�ضفية ل�ضركة م�ضاريع خط الأخوة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن حمود بن حممد بن حمود املحروقي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة م�ساريع خط الأخوة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1167481 ، وفقــا 
فـي  ال�سركـــة  متثــيـــل  حــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/18م  املــــوؤرخ  ال�سركـــاء  لتفـــــاق 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
ولية اإزكي - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 92414411 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــــي

داوود بن �ضليمان بن خلف الهطايل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�ضفية ل�ضركة تالل جبل ال�ضراء للتجارة - ت�ضامنية
يعلن داوود بن �سليمان بن خلف الهطايل اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة تــالل جبــل ال�ســراء 
للتــجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقم 1106276 ، وفقــا 
لتفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/1/30م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان الآتـي : 
ولية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 92886882 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــــي
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علي بن �صعيد بن علي الق�صابي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأجماد جرنان للتجارة - ت�صامنية
يعلن علي بن �سعيد بن علي الق�سابي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة اأجماد جرنان للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5129842 ، وفقــا التفـــاق 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/1/25م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 98666636 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

�صلطان بن �صامل بن نا�صر الرحبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة خط البداية احلديثة �ص.م.م
يعلن �سلطان بن �سامل بن نا�سر الرحبي اأنــه يقــــوم بت�سفيـة �سركــة خط البداية احلديثة 
�س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1129922 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املــــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان 

االآتـي : 
والية �صمائل - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم : 97665996 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

اأحمد بن �صامل بن حميد احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة زهرة اللوت�ص الوطنية - ت�صامنية
يعلن اأحمد بن �سامل بن حميد احل�سرمي اأنه يقوم بت�سفية �سركة زهرة اللوت�س الوطنية - 
، وفقـــا التفـــاق  الـتجـــاري بالرقـــم 1151807  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  ، وامل�سجلـــة  ت�سامنية 
اأمام  ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية  املــــوؤرخ 2018/2/6م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 114 ر.ب : 614
هاتف رقم : 92807776 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

�صلطان بن �صعيد بن حممد ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع امل�صمار الوطنية �ص.م.م
اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة م�ساريع امل�سمار  ال�سيابي  يعلن �سلطان بن �سعيد بن حممد 
الوطنية �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1690027 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99339973 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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خليفة بن ن�صراللـه بن منري املنريي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأحجار حلفني - ت�صامنية
يعلن خليفــة بن ن�سراللـــه بن منيــر املنريي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة اأحجار حلفني - 
اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1027147 ، وفقــا التفاق  لـــــدى  ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99331071 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

حمد بن علي بن حمد االإ�صماعيلي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة العجيب للتجارة واملقاوالت - تو�صية
اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة العجـــيب للتجـــارة  يعلن حمد بن علي بن حمد االإ�سماعيلي 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1022075 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
فرق - والية نزوى

هاتف رقم : 95655600 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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اأحمد بن �صامل بن علي الرواحي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة عمار واليزن للتجارة �ص.م.م
يعلن اأحمد بن �سامل بن علي الرواحي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة عمار واليزن للتجارة 
وفقــــا التفـــاق   ، بالرقـــــم 1588125  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لـــــدى  وامل�سجلـــــة   ، �س.م.م 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
وادي بني رواحة - والية �صمائل

هاتف رقم : 99312893 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

را�صد بن �صامل بن �صاعد احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة را�صد بن �صامل �صاعد وولده - تو�صية
يعلن را�سد بن �سامل بن �ساعد احل�سرمي اأنــه يقوم بت�سفية �سركة را�سد بن �سامل �ساعد 
وولده - تو�سيــة ، وامل�سجلـــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1170462 ، وفقا التفـــاق 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 464 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99375201 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حممد بن �صعيد بن �صامل ال�صائغي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأزهار الربيع املتميزة للتجارة - ت�صامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن �سامل ال�سائغي اأنــه يقوم بت�سفية �سركة اأزهــار الربيـــع املتمـــيزة 
للتجـــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1202541 ، وفقا 
التفـــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99001844 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

خلفان بن حمد بن خلفان الفار�صي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة ال�صعادي للتجارة �ص.م.م
يعلن خلفان بن حمد بن خلفان الفار�سي اأنه يقوم بت�سفية �سركة ال�سعادي للتجارة �س.م.م  ، 
وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجاري بالرقـم 1601695 ، وفقا التفـــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 
، وعلى  الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركـــة  وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل   ، 2018/3/24م 
العنوان  علـــى  ال�سركــــــة  باأعمال  تتعلــق  الــتــي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  مراجعة  اجلميع 

االآتـي : 
حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 99618746 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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را�صد بن حممد بن عدمي ال�صريقي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة الرحاب اخل�صراء للتجارة - ت�صامنية
يعلن را�سد بن حممد بن عدمي ال�سريقي اأنــه يقــــوم بت�سفيـــة �سركــــة الرحــاب اخلــ�سراء 
للتجـــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1018258 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/3م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
بركة املوز - والية نزوى

هاتف رقم : 99475900 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأ�صوار مقزح للتجارة - ت�صامنية

يعلن را�سد بن حممد بن عدمي ال�سريقي اأنه يقوم بت�سفية �سركة اأ�سوار مقزح للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 5110297 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركـــة  حــق متثــيـــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/3م  املــــوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان 

االآتـي : 
بركة املوز - والية نزوى

هاتف رقم : 99475900 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة بهجة بركة املوز للتجارة - ت�صامنية

املـــوز  بركة  بهجـــة  �سركــــة  بت�سفية  يقوم  اأنه  ال�سريقي  عدمي  بن  حممد  بن  را�سد  يعلن 
للتجـــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 5096987 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/3م ، وللم�سفي وحـده حــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
بركة املوز - والية نزوى

هاتف رقم : 99475900 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

حممد بن عبدالرحمن بن حممد اخلرو�صي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة اأبناء عبدالرحمن اخلرو�صي لالأعمال التجارية �ص.م.م

يعلن حممد بن عبدالرحمن بن حممد اخلرو�سي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأبناء عبدالرحمن 
اخلرو�سي لالأعمال التجارية �س.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 
حــــق متثــيـــل  وللم�سفــي وحـده   ، املــــوؤرخ 2018/4/3م  ال�سركـــاء  وفــقا التـــفاق   ،  1226233
ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 98090666 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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هالل بن عبداللـه بن حممد العربي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صقر احلمراء للتجارة - ت�صامنية
يعلن هالل بن عبداللـه بن حممد العربي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سقر احلمراء للتجارة - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 5115833 ، وفــقـــا التـــفاق 
ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 8 ر.ب : 617
هاتف رقم : 99475141 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

خليفة بن عدمي بن �صامل ال�صبيحي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة عابر املحيطات للتجارة �ص.م.م
يعلن خليفة بن عدمي بن �سامل ال�سبيحي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة عابر املحيطات للتجارة 
وفــقـــا التـــفاق   ، بالرقـــم 1006204  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لــــــدى  وامل�سجلـــــة   ، �س.م.م 
ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/2/12م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثــيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99363718 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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�صليمان بن �صيف بن حمد القا�صمي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة �صليمان و�صعيد اأبناء �صيف بن حمد القا�صمي للتجارة

اأبناء  اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سليمان و�سعيد  يعلن �سليمان بن �سيف بن حمد القا�سمي 
بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــــة  لــــــدى  وامل�سجلـــــة   ، للتجارة  القا�سمي  بن حمد  �سيف 
1286196 ، وفــقـــا التـــفاق ال�سركـــاء املــــوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثــيـــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99256670 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

حمود بن حممد بن هالل اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صخور ال�صهيلي للتجارة - ت�صامنية
يعلن حمود بن حممد بن هالل اجلنيبي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سخور ال�سهيلي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1008347 ، وفــقا التفاق ال�سركاء 
املــــوؤرخ 2017/12/16م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان 

االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 238 ر.ب : 619
هاتف رقم : 99221278 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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اأحمد بن نا�صر بن م�صبح ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة بداية �صمائل للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن اأحمد بن نا�سر بن م�سبح ال�سيابي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة بداية �سمائل للتجارة 
، وفــقا  الـتجـاري بالرقم 1238549  اأمانة ال�سجـل  ، وامل�سجلة لدى  واملقاوالت - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
اجلرداء - والية �صمائل

هاتف رقم : 99855339 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

هدى بنت حمد بن �صيف ال�صابقية
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع الطماح الوطنية - ت�صامنية
الطماح  �سركة م�ساريع  بت�سفية  تقــوم  اأنـها  ال�سابقية  �سيف  بــن  بنـــت حمــــد  هـــدى  تعلــن 
اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1168472 ، وفــقا  الوطنية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـــدى 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفــية وحـدها حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفية فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
 والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92822853 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــية
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حتية بنت �صيف بن نا�صر العمرية
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صموع بركة املوز للتجارة - ت�صامنية
اأنـها تقــوم بت�سفية �سركة �سموع بركة املوز  تعلــــن حتيـــة بــــنت �سيـــف بـــن نا�سر العمرية 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 5151252 ، وفــقا 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/1/6م ، وللم�سفــية وحـدها حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفية فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
بركة املوز - والية نزوى

هاتف رقم : 99426095 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــية

حمود بن علي بن حمود ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة �صم�ص ال�صحى املتحدة �ص.م.م
اأنـه يقوم بت�سفية �سركة �سم�س ال�سحى املتحدة  يعلن حمود بن علي بن حمود ال�سكيلي 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1058901 ، وفــقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفية  فـي  ال�سركة  متثيـل  حــــق  وحـده  وللم�سفــي   ، 2018/3/6م  املــــوؤرخ 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان 

االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 95464401 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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�صامل بن خلف بن �صعيد العربي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة ال�صفاء للت�صوق ال�صحي - ت�صامنية
يعلن �سامل بن خلف بن �سعيد العربي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة ال�سفاء للت�سوق ال�سحي - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1273593 ، وفــــقا التفاق 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99388422 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة دنيا املعرفة خلدمات التدريب - ت�صامنية

اأنـه يقوم بت�سفيـــة �سركة دنيـــا املعرفـــة خلدمــات  يعلن �سامل بن خلف بن �سعيد العربي 
 ، الـتجــــاري بالرقــــم 1288541  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــــدى  ، وامل�سجلــــة  التدريـــب - ت�سامنيـــة 
ال�سركة فـي  ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل  املــــوؤرخ 2018/2/21م  ال�سركاء  وفــــقا التفاق 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99388422 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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جمال بن اأحمد بن حمد العربي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة الن�صر امللكي للم�صاريع ال�صاملة - ت�صامنية
يعلن جمال بن اأحمد بن حمد العربي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة الن�ســـر امللكـــي للم�ساريــع 
ال�ساملـــة - ت�سامنـــية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1270896 ، وفــقا 
التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99388181 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

اأحمد بن حمد بن �صعيد اخل�صيبي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة اأجمل البلدان للتجارة - ت�صامنية
يعلن اأحمد بن حمد بن �سعيد اخل�سيبي اأنـه يقوم بت�سفية �سركة اأجمل البلدان للتجارة - 
ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 5119987 ، وفــقـــا التفـــاق 
ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
الغافتني - والية نزوى 

هاتف رقم : 99669094
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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نا�صر بن خلفان بن حمود ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة الرباعم للم�صاريع املدنية - ت�صامنية
يعلن نا�سر بن خلفان بن حمود ال�سكيلي اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركـــة الرباعـــم للم�ساريـــع 
املدنية - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1026166 ، وفــقـــا 
التفـــاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2018/2/22م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
الغافات - والية بهالء

هاتف رقم : 92227979 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

هيثم بن �صيف بن علي ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة جوهرة نفعاء للتجارة - تو�صية
يعلن هيثم بن �سيف بن علي ال�سيابي اأنـه يقوم بت�سفيــة �سركـــة جوهرة نفعاء للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1648772 ، وفــقــــا التفــــاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 99096664 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حممد بن خمي�ص بن علي ال�صام�صي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة م�صاريع حممد وجمال للتجارة �ص.م.م
يعلن حمــمد بــن خميــ�س بن علـــي ال�سام�ســـي اأنـــه يــقوم بت�سفيــة �سركـــة م�ساريـــع حمــمد 
وجمـــال للتجــارة �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1116311 ، 
وفــقــــا التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية بدبد - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 79024176 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

حممود بن خليفة بن م�صعود الهنائي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة فخر �صمائل ال�صاملة - ت�صامنية
يعلــن حممـــود بـــن خليفـــة بـــن م�سعـــود الهنائـــي اأنـــه يــقوم بت�سفيــة �سركـــة فخـــر �سمائــل 
 ، الـتجــــاري بالرقـــــم 1214430  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  ال�ساملـــة - ت�سامنيـــــة 
وفــقــــا التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/3م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 1192 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99211034 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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خالد بن جمعة بن مطر العنقودي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة عبري اليا�صمني الوطنية �ص.م.م
اليا�سمـــني  يــقوم بت�سفيــة �سركـــة عبيــــر  اأنـــه  العنقودي  يعلــن خالــد بن جمعــة بن مطر 
الوطنية �س.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1180354 ، وفــقــــا 
التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99880944 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

�صعود بن عو�ص بن زايد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة دار ال�صعد للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلــن �سعود بن عو�س بن زايد البو�سعيدي اأنـــه يــقوم بت�سفيــة �سركـــة دار ال�سعد للتجارة 
 ، بالرقـــــم 1027688  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  واملقاوالت - ت�سامنية 
وفــقــــا التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/2/4م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي 
الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال 

ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 168 ر.ب : 619
هاتف رقم : 92399055 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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حمد بن اأحمد بن حامد العبديل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية 
ل�صركة حمد بن اأحمد بن حامد العبديل واأخيه للتجارة - ت�صامنية

يعلــن حمد بن اأحمد بن حامد العبديل اأنه يــقوم بت�سفية �سركـــة حمد بن اأحمد بن حامد 
العبديل واأخيه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 
5066425 ، وفــقــــا التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/2/17م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل 
ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
والية منح - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 92 ر.ب : 619
هاتف رقم : 99451136 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي

ماجد بن خمي�ص بن حميد العربي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�صفية ل�صركة الوثبة للم�صاريع الرائدة �ص.م.م
يعلن ماجد بن خمي�س بن حميد العربي اأنه يــقوم بت�سفية �سركـــة الوثبة للم�ساريع الرائدة 
، وفــقــــا التفــــاق  بالرقـــــم 1154324  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  �س.م.م 
اأمام  الت�سفية  ال�سركة فـي  ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل  املــــوؤرخ 2018/4/1م  ال�سركــاء 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99232702 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــــي
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�سبيب بن �سعيد بن عبداللـه اخلياري
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة الرخاء املتكاملة - ت�سامنية
يعلن �سبيب بن �سعيد بن عبداللـه اخلياري اأنه يــقوم بت�سفية �سركـــة الرخاء املتكاملة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1076407 ، وفــقــــا التفــــاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
والية احلمراء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 96334558 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سليمان بن م�سعود بن حممد العبديل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية 
ل�سركة عبداللـه و�سليمان اأبناء م�سعود العبديل للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سليمان بن م�سعود بن حممد العبديل اأنه يــقوم بت�سفية �سركـــة عبداللـه و�سليمان 
الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  العبديل  اأبناء م�سعود 
بالرقـــــم 5073723 ، وفــقــــا التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/2/11م ، وللم�سفــي وحـده حــــق 
متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور 

الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 124 ر.ب : 719

هاتف رقم : 99075783 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن عبداللـه بن م�سعود العبديل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأظالل بالد للم�ساريع �ص.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن م�سعــود العبدلــي اأنــه يــقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة اأظــــالل بـــالد 
للم�ساريع �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1142438 ، وفــقــــا 
التفــــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/3/4م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة 

علـــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 808 ر.ب : 121

هاتف رقم : 99242227 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة حلول املعرفة �ص.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن م�سعــود العبدلــي اأنــه يــقـــوم بت�سفيـــة �سركـــة حلول املعرفة 
، وفــقــــا التفــــاق  بالرقـــــم 1120748  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  �ش.م.م 
اأمام  الت�سفية  ال�سركة فـي  ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل  املــــوؤرخ 2018/3/4م  ال�سركــاء 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 806 ر.ب : 115

هاتف رقم : 99242227 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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�سامل بن عبداللـه بن م�سعود العبديل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة اأبراج منح العاملية �ص.م.م
يعلن �سامل بن عبداللـه بن م�سعود العبديل اأنه يــقوم بت�سفية �سركـــة اأبراج منح العاملية 
، وفــقــــا التفــــاق  بالرقـــــم 1041362  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  ، وامل�سجلـــة  �ش.م.م 
اأمام  الت�سفية  ال�سركة فـي  ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل  املــــوؤرخ 2018/3/4م  ال�سركــاء 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 808 ر.ب : 121

هاتف رقم : 95242228 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سالح بن غالم بن اآدم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�سفية ل�سركة بيت الثلج للتجارة �ص.م.م
للتجــارة  الثلــج  بيت  �سركـــة  بت�سفيـــة  يــقـــوم  اأنــه  الزدجايل  اآدم  بن  يعلن �سالح بن غالم 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1206655 ، وفــقــــا التفــــاق 
ال�سركــاء املــــوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية اأمام 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور الــتــي تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 2674 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99034453 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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مبارك بن حمد بن مبارك الريامي
اإعــــــــــالن

عـن بدء اأعـمال الت�شفية ل�شركة املنفذ العقارية �ش.م.م
يعلن مبارك بن حمد بن مبارك الريامي اأنه يــقوم بت�سفية �سركة املنفذ العقارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1039560 ، وللم�سفــي وحـده حــــق متثيـل 
ال�سركة فـي الت�سفية اأمام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة الأمور الــتــي 

تتعلــق باأعمال ال�سركــــــة علـــى العنوان الآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�شيب

�ش.ب : 114 ر.ب : 118
هاتف رقم : 99381842 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــــي

حممد بن يو�شف بن علي الزعابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة علي وحممد اأبناء يو�شف بن علي الزعابي للتجارة - ت�شامنية

يعلــن حممد بن يو�سف بن علــي الزعابــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة علي وحممــد اأبنـــاء 
يو�سف بن علي الزعابـــي للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري 
بالرقـم 3106284 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
حمافـظــة جنوب الباطنة
هاتـف رقــم : 93880704

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عامر بن حمد بن عيد املرهوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املرهوبي املتحدة - تو�صية
يعلـن عامر بن حمد بن عيد املرهوبي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع املرهوبــي املتحــدة - 
تو�سيــــة ، وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 1014301 ، وفقـــــا التفـــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/30م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية الكامل والوافـي - حمافـظــة جنوب ال�صرقية

�ص.ب : 260 ر.ب : 412
هاتـف رقــم : 99204147

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خالد بن �صيف بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأرائك الذهبية للتجارة 
الذهبية  االأرائك  �سركــة  يقـــوم بت�سفـيــة  اأنـه  يعلـن خالد بن �سيف بن عبداللـه احلارثـــي 
، وفقـــــا التفــــاق  الـتجــــاري بالرقـــم 1017235  اأمانــــة ال�سجـــــل  لــدى  ، وامل�سجلـــة  للتجــارة 
ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/29م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية اإبراء - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 262 ر.ب : 400
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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مهند بن �صعيد بن عامر احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاطئ ال�صعادة احلديثة - تو�صية 
يعلـن مهند بن �سعيد بن عامر احلجري اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �ساطئ ال�سعادة احلديثة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1106122 ، وفقـــــا التفـــــاق 
ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية بدية - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 5 ر.ب : 421
هاتف رقم : 97160007

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن عامر بن حممد احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كثبان احلجاز للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 
يعلـن حممد بن عامر بن حممد احلب�سي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة كثبان احلجاز للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1119215 ، 
وفقـــــا التفـــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/10م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بدية - حمافـظــة �صمال ال�صرقية

هاتف رقم : 99367342
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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حممد بن حم�صن بن عبداحل�صني اآل طالب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة دار بنت الع�صرين لت�صفيف ال�صعر والتجميل واخلياطة �ص.م.م 

يعلـن حممد بن حمــ�سن بن عــبداحل�ســني اآل طالــب اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة دار بنـــت 
الع�سرين لت�سفيف ال�سعر والتجميل واخلياطة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل 
الـتجـــــاري بالرقــــــم 1497910 ، وفقـــــا التفـــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2017/12/27م ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافـظــة م�صقط

هاتف رقم : 99319200
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صبري بن مو�صى بن عبداللـه 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باب احل�صن للتجارة واخلدمات �ص.م.م 
اأنـــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة بـــاب احل�ســـن للتجـــارة  يعلـن �سبــري بن مو�ســى بن عبداللـه 
 ،  1595199 بالرقــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــــل  اأمانــــــة  لــــــدى  وامل�سجلــــــة   ، �ش.م.م  واخلدمـــات 
وفقـــــا التفـــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/25م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - منطقة احلي التجاري

�ص.ب : 2476 ر.ب : 112
هاتف رقم : 24817878 فاك�ص رقم : 24815595

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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ر�صا بن غالم بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأورا�ص �ص.م.م 
يعلـن ر�سا بن غالم بن علي العجمي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اأورا�ش �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1699008 ، وفقـــــا التفـــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/18م ، 
وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 428 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99743777

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإبراهيم بن داود بن حبيب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صروج مل�صتلزمات اخليول - ت�صامنية 
يعلـن اإبراهيـــم بــن داود بــن حبيـــب اللواتـــي اأنــه يــقوم بت�سفـيــة �سركة ال�سروج مل�ستلزمات 
اخليـــول - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1024880 ، وفقـــــا 
التفـــــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
املوالح اجلنوبية - والية ال�صيب

�ص.ب : 1010 ر.ب : 611
هاتف رقم : 95509169

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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وائل بن �صيف بن �صامل احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احللول املثالية املتكاملة �ص.م.م 
يعلـن وائل بن �سيف بن �سامل احلرا�سي اأنــه يــقوم بت�سفـيــة �سركة احللول املثالية املتكاملة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1159656 ، وفقـا التفاق ال�سركــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/20م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 25 ر.ب : 116

هاتف رقم : 95299099
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرمي خلدمات النفط �ص.م.م 

يعلـن وائل بن �سيف بن �سامل احلرا�سي اأنــه يــقوم بت�سفـيــة �سركة الرمي خلدمات النفط 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1787756 ، وفقـا التفاق ال�سركــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/20م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 25 ر.ب : 116

هاتف رقم : 95299099
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صامل بن حمد بن �صامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ص جمان الوطنية �ص.م.م 
الوطنية  �سم�ش جمان  �سركة  بت�سفـيــة  يــقوم  اأنــه  العلوي  �سامل  بن  بن حمد  �سامل  يعلـن 
، وللم�سفــــي وحـــده  الـتجاري بالرقـم 1092194  اأمانــــة ال�سجل  لــــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 
حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 1966 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99887427

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

خالد بن حممد بن زاهر االإ�صماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي ال�صياح للتجارة - ت�صامنية 
يعلـن خالد بن حمــمد بن زاهــر االإ�سماعيلـــي اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة روابـــي ال�سيـــاح 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1699610 ، وفقـا 
التفاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 97 ر.ب : 316

هاتف رقم : 99565707
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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علي بن �صعيد بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن �صعيد بن علي املقبايل للتجارة - ت�صامنية 
يعلـن علي بن �سعيد بن علي املقبايل اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة علي بن �سعيد بن علي 
املقبايل للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3167690 ، 
وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 97 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99270701
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اأحمد بن حممد بن علي الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم الفلك الوطنية للتجارة - ت�صامنية 
يعلـن اأحمد بن حممد بن علي الفار�سي اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة جنم الفلك الوطنية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1150351 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 78 ر.ب : 325
هاتف رقم : 96060910

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

-164-



اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

اأحمد بن جمعة بن حممد 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صحراء للت�صميم واإن�صاء احلدائق �ص.م.م 
يعلـن اأحمد بن جمعة بن حممد اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة ال�سحراء للت�سميم واإن�ساء 
احلدائق �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1075849 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 990 ر.ب : 311
هاتف رقم : 97477454

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن اإ�صماعيل بن عبداللطيف الكمايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البا�صق الدولية �ص.م.م 
يعلـن حممد بن اإ�سماعيــل بــن عبداللطيــف الكمالــي اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة البا�سق 
الدولية �ش.م.م  ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1044155 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 649 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99338300

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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علي بن �صعيد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القف�ص الذهبي احلديث للتجارة - تو�صية
يعلـن علي بن �سعيد بن علي املعمري اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة القف�ش الذهبي احلديث 
للتجارة - تو�سية  ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1209296 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�صويق - مركز الوالية

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99381423

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صعيد بن �صامل بن خمي�ص الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اليا�صمني الدولية �ص.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل بن خمي�ش الفار�سي اأنــه يــقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة اليا�سمني الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1072105 ، وللم�سفــــي وحـــده حــق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ص.ب : 628 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99539355

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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اأحمد بن حممد بن علي احل�ساوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 
ل�سركة اأحمد بن حممد بن علي احل�ساوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن حممد بن علي احل�ساوي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركــة اأحمد بن حممد بن علي 
الـتجاري بالرقـــم  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لـدى  احل�ساوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 
وعلـى   , الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ,  3239217
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

والية �سنا�ص - مركز الوالية 
�ص.ب : 200 ر.ب : 324
هاتف رقم : 92747550

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

جمال بن عبداللـه بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة قوة الريح �ص.م.م
يعلـن جمال بن عبداللـه بن حممد الهنائي اأنــه يقـــــوم بت�سفية �سركـة قوة الريح �ش.م.م , 
وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1019603 , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل 
الأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  وعلـى اجلميـع مراجعة   , الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سنا�ص - مركز الوالية 

�ص.ب : 1006 ر.ب : 131
هاتف رقم : 97776651

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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اأحمد بن �سامل بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة املغ�سلة الذهبية العاملية �ص.م.م
يعلـــن اأحمد بن �سامل بن علي البادي اأنــه يقـــــــوم بت�سفيــــة �سركـــــة املغ�سلة الذهبية العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانـــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1258727 , وللم�سفـــي وحــده حــق 
كافة  فـي  امل�سفــي  اجلميـع مراجعة  وعلـى   , الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 96694418
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة اأحمد بن �سامل البادي للتجارة واملقاوالت - تو�سية
اأحمد بن �سامل البادي  اأنــه يقـــوم بت�سفيــة �سركــــة  اأحمد بن �سامل بن علي البادي  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلـــة لـدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1035654 , 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

هاتف رقم : 96694418
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن �سامل بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 
ل�سركة اأ�سواء �سحم الالمعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حمد بن �سامل بن حمد املعمري اأنــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــة اأ�سواء �سحم الالمعة 
بالرقـــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــــة   , ت�سامنيـــة   - واملقاولت  للتجارة 
وعلـى   , الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   ,  1043813
اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :

حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم : 97070430

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عبدالنبي بن عبداللـه بن ح�سن البحراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 
ل�سركة عبدالنبي بن عبداللـه البحراين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبدالنبي بن عبداللـه بن ح�سن البحراين اأنــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــة عبدالنبي بن 
عبداللـه البحراين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقـــــم 3120457 , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر , 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 666 ر.ب : 311
هاتف رقم : 98034664

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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�سمري بن مبارك بن دروي�ص البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ليايل ودام للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سمري بن مبارك بن دروي�ش البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفيـة �سركـة ليايل ودام للتجارة - 
, وفقـــــا لتفـــــاق  الـتجــاري بالرقـــم 1044221  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�سجلـــة  ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 456 ر.ب : 315
هاتف رقم : 97067365

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

امل�سفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن عبداللـه بن حمدان ال�سعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفية 

ل�سركة حممد بن عبداللـه بن حمدان ال�سعدي وولده للتجارة - تو�سية
اأنه يقـوم بت�سفيـة �سركة حممد بن عبداللـه بن  يعلـن حممد بن عبداللـه بن حمدان ال�سعدي 
الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , تو�سية   - للتجارة  وولده  ال�سعدي  حمدان 
بالرقـــم 3067947  , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر , 
وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان 

الآتـي :
والية لوى  - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 139 ر.ب : 325
هاتف رقم : 99324149

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

امل�سفــــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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جا�سم بن عي�سى بن �سعيد ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رفيف ال�سويق للتجارة - تو�سية
اأنــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــة رفيـــف ال�سويــــق  يعلـن جا�سم بن عي�سى بن �سعيــد ال�ساحلي 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــــم 1064126 , وفقـــــا 
لتفـــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فــي الت�سفيـــة 
اأمــام الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
اخل�سراء - والية ال�سويق
�ص.ب : 456 ر.ب : 315
هاتف رقم : 97671186

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة رفيف البطحاء للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنــه يقـــــوم بت�سفيـــة �سركــــة رفيف البطحاء  يعلـن جا�سم بن عي�سى بن �سعيــد ال�ساحلي 
للتجارة واملقاولت - تو�سية , وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1121365 , 
ال�سركــة  , وللم�سفــــــي وحــده حــق متثيــل  املـــــوؤرخ 2018/3/13م  ال�سركــــاء  وفقـــــا لتفـــــاق 
فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق 

باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
اخل�سراء - والية ال�سويق
�ص.ب : 456 ر.ب : 315
هاتف رقم : 97671186

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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علي بن حممد بن علي ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة علي بن حممد ال�سحي وولده للتجارة - تو�سية
يعلـن علي بن حممد بن علي ال�سحـي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركـــة علي بن حممــد ال�سحـــي 
  , بالرقـــــم 3185001  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانـــة  , وامل�سجلـــة لدى  وولده للتجارة - تو�سية 
وللم�سفي وحـده حـق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 99457515
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن علي بن حممد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأ�سطورة الطريف للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
الطريف  اأ�سطورة  �سركــة  بت�سفيـة  يقـــوم  اأنــه  ال�سعدي  حممد  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
  , بالرقـــم 1061812  الـتجـــاري  ال�سجـل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 6 ر.ب : 312
هاتف رقم : 99808037

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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هالل بن �سامل بن �سيف الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة بدر وهالل للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  �سركة بدر وهالل  بت�سفيـة  يقـوم  اأنــه  الربيكي  �سيف  �سامل بن  يعلـن هالل بن 
لتفــاق  وفقــا   ,  1145421 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية  امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 245 ر.ب : 314
هاتف رقم : 99888255

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة في�ص املدائن للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــــن عبداللـه بن حممـــد بن عبداللــــه اخلرو�ســـي اأنــــــه يقــــوم بت�سفيـــــة �سركـــــــة فيـــــــ�ش 
املدائن للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلــــة لـدى اأمانـــــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 
متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـــي   , 2018/3/26م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفــاق  وفقـــــا   ,  1085516
الأمــور  كافة  فـي  امل�سفــي  وعلـى اجلميـع مراجعة   , الغـــيـــر  اأمــام  الت�سفيـــة  فــي  ال�سركـــة 

التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب : 264 ر.ب : 314
هاتف رقم : 99318318

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن خمي�ص بن حمد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة جبال �سلع للتجارة - تو�سية
يعلن حمد بن خمي�ش بن حمد احلو�سني اأنــه يقـوم بت�سفيـة �سركة جبال �سلع للتجارة - 
, وفقـــــــا لتفــــــاق  الـتجـــاري بالرقــــــــم 3196305  اأمانـــة ال�سجــــل  , وامل�سجلـــة لـدى  تو�سية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـــة اأمــام 
الغـــيـــر , وعلـى اجلميـع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على 

العنوان الآتـي :
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 142 ر.ب : 315
هاتف رقم : 99324757

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

الوليد بن �سامل بن طالب ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اأجواء ال�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن الوليد بن �سامل بن طالب ال�سكيلي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركـة اأجواء ال�سراء للتجارة 
 ,  1042314 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنية   - واملقاولت 
وفقـــــــا لتفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 40 ر.ب : 318
هاتف رقم : 99345818

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حمد بن فا�سل بن حممد اخلزيري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة اآفاق العوابي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلن حمد بن فا�سل بن حممد اخلزيري اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة اآفاق العوابي للتجارة 
, وفقـــــــا  اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1038610  , وامل�سجلـــة لــدى  واملقاولت �ش.م.م 
لتفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/11م , وللم�سفـــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة 
اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة 

على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 45 ر.ب : 317
هاتف رقم : 99887759

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

يعقوب بن �سليمان بن حمدان الفهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ال�سارجيل للتجارة - ت�سامنية
ال�سارجيــل  �سركــــة  بت�سفيــــة  يقـــوم  اأنــه  الفهــدي  حمـــدان  بن  �سليمـــان  بن  يعقوب  يعلن 
 ,  1139459 بالرقـــــــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   , ت�سامنية   - للتجــــــارة 
وفقـــــــا لتفــــــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي 
الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال 

ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية الر�ستاق  - حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب : 506 ر.ب : 318
هاتف رقم : 99108077

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن علي بن طالب البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وحدة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن علي بن طالب البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفيـة �سركة وحدة ال�سرقية للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 1096209 , وللم�سفـــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة 

الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 97655573

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

�سامل بن علي بن �سامل الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة وادي �سرم للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن علي بن �سامل الكعبي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركة وادي �سرم للتجارة - ت�سامنية , 
وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1007649 , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي 

تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99223297
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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حممد بن را�سد بن عبيد ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة م�ساريع ال�سبكة العربية للتجارة �ص.م.م
يعلن حممد بن را�سد بن عبيد ال�ساعدي اأنه يقوم بت�سفيـة �سركـــة م�ساريع ال�سبكة العربية 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 8065071 , وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة امل�سفــي فـي 

كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم : 97199551
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

حممد بن عبيد بن العبد اجلديلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية ل�سركة ق�سور ال�سديرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن حممد بن عبيد بن العبد اجلديلي اأنــه يقــوم بت�سفية �سركة ق�سور ال�سديرة للتجارة 
واملقـــاولت - ت�سامنيـــة , وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـــــم 1174936 , 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع مراجعة 

امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
والية الربميي - حمافظة الربميي

هاتف رقم : 98888623
بادعاءاتهـــــم �ســد  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي
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عبداللـه بن را�سد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفية 
ل�سركة �ساطئ �سور ملقاوالت البناء واخلدمات العقارية �ص.م.م

يعلن عبداللـه بن را�سد بن حممد املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفيـــة �سركــة �ساطئ �سور ملقاولت 
بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلـــة   , �ش.م.م  العقارية  واخلدمات  البناء 
8064938 , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فــي الت�سفيـة اأمام الغـري , وعلـى اجلميع 

مراجعة امل�سفــي فـي كافة الأمــور التي تتعلـق باأعمال ال�سركة على العنوان الآتـي :
�ص.ب : 22 ر.ب : 512

هاتف رقم : 96606917
�ســد  بادعاءاتهـــــم  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اأمينة بنت �سامل بن خلفان القطيطية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عدنان اجلابري للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية
تعلـن اأمينة بنت �سامل بن خلفان القطيطية اأنـــها تقوم بت�سفـية �سركـة اأبو عدنان اجلابري 
للم�ساريع ال�ساملة - تو�سية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــــم 1124772 , 
فـــي  ال�سركـــة  متثيل  حق  وحدها  وللم�سفـية   , 2018/3/8م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 665 ر.ب : 130
هاتف رقم : 94910555

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــيـة
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فايل بن عبداللـه بن �سعيد ال�ستمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن ال�ستمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن فايل بن عبداللـه بن �سعيد ال�ستمي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة ابن ال�ستمي و�سريكه 
، وفقا  بالرقــم 1035972  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، للتجارة - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/21م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية جعالن بني بو ح�سن - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 95503382 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حمد بن علي بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة هيماء املتحدة للتجارة - تو�سية
اأنه يقوم بت�سفـية �سركـة نه�سة هيماء املتحدة  بــن حمــد العرميـي  بــن علـي  يعلــن حمــد 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1168159 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 محافظة جنوب ال�سرقية

�ص.ب : 20 ر.ب : 711
هاتف رقم : 92616615

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن علي بن مبارك الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريام اخلليج للتجارة - ت�سامنية
اأريــام اخلليـج  يقــوم بت�سفـيــة �سركــة  اأنـــه  الغيالنــي  بــن مبــارك  بــن علــي  يعلــن عبداللـه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 4106407 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 محافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99069097 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن �سامل بن نا�سر اخل�سوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمطار اخلريف ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية
يعلن نا�سر بن �سامل بن نا�سر اخل�سوري اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة اأمطار اخلريف ال�ساملة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1155337 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية �سور - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 92530880 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن عبداللـه بن علي ال�سنيدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مها جنوب ال�سرقية �ص.م.م
ال�سرقية  اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة مها جنوب  ال�سنيدي  يعلن علي بن عبداللـه بن علي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1030536 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/11/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
محافظة جنوب ال�سرقية
�ص.ب : 454 ر.ب : 411
هاتف رقم : 99444372

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حمد بن �سامل بن علي امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سامل بن علي امل�سايخي وولده للتجارة - تو�سية
يعلن حمد بن �سامل بن علي امل�سايخي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة حمد بن �سامل بن علي 
بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - للتجارة  وولده  امل�سايخي 
6051480 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم : 92601222

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حمد بن جمعة العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاهري والعرميي للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن حمد بن جمعة العرميي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة الطاهري والعرميي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1056990 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم : 92589552

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمري والعرميي للتجارة - ت�سامنية

اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة العمري والعرميي  يعلن عبداللـه بن حمد بن جمعة العرميي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1047970 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم : 92589552

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خالد بن تعيب بن خمي�ص املحاجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اإ�سماعيل بن عبداللـه البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن خالد بن تعيب بن خمي�ش املحاجري اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة اإ�سماعيل بن عبداللـه 
البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقــم 1094912 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب ال�سرقية
�ص.ب : 127 ر.ب : 416

هاتف رقم : 95426998 - فاك�ص رقم : 25553828
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عي�سى بن �سبيت بن زايد املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سبيت بن زايد للتجارة - ت�سامنية
اأبنــاء �سبيـت بن زايــد  اأنـــه يقــوم بت�سفــية �سركــة  يعلن عي�سى بن �سبيت بن زايـد املخيني 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1075091 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب ال�سرقية
هاتف رقم : 97007233

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مبارك بن �سعيد بن خمي�س العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مبارك بن �سعيد العرميي وابنه للتجارة - ت�سامنية
�سعيد  بن  مبارك  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـــه  العرميي  خمي�س  بن  �سعيد  بن  مبارك  يعلن 
بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , ت�سامنية   - للتجارة  وابنه  العرميي 
1026995 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/14م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة 
فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة جنوب ال�سرقية
�س.ب : 963 ر.ب : 411
هاتف رقم : 92077033

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن علي بن �سامل الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سد حم�سة للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سامل بن علي بن �سامل الكعبي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة �سد حم�سة للتجارة - 
, وللم�سفـي وحده  الـتجـاري بالرقــم 1137721  اأمانـة ال�سجـل  , وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99223297
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن �صامل بن �صباح الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صامل بن �صباح بن مزهود الرحبي واأوالده للتجارة - تو�صية

بــن  بن �سبــاح  �سامل  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  الرحبي  بــن �سبـاح  �سالــم  بــن  يعلن حممــد 
بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , تو�سية   - للتجارة  واأوالده  الرحبي  مزهود 
8015767 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 132 ر.ب : 512
هاتف رقم : 92186665

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

حممد بن خليفة بن جعروف العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة خليفة بن جعروف بن �صبيح العوفـي وولده للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن خليفة بن جعروف العوفـي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة خليفة بن جعروف بن 
�سبيح العوفـي وولده للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 
8059977 , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99857299
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�سليمان بن �سعيد بن ب�سري الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريان املا�سي للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سليمان بن �سعيد بن ب�سري الزيدي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة الريان املا�سي للتجارة -
، وللم�سفـي وحده  الـتجـاري بالرقــم 1129940  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة الربميي

هاتف رقم : 99595043
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن مبارك الناعبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع اأبو علي الناعبي الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأبو علي  �سركـة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـــه  الناعبي  مبـارك  بـن  بــن علي  يعلــن عبداللـه 
الـتجـــاري  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  الناعبي الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية 
بالرقــم 1185070 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 

والية ال�سيب - محافظة م�سقط
�ص.ب : 256 ر.ب : 121
هاتف رقم : 92637874

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن ح�سني بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع االأهلية للخدمات النفطية �ص.م.م
يعلن علي بن ح�سني بن علي اللواتي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة امل�ساريع االأهلية للخدمات 
النفطية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1019459 ، وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب : 761 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95227544

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع االأهلية للخدمات الهند�سية �ص.م.م

يعلن علي بن ح�سني بن علي اللواتي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة امل�ساريع االأهلية للخدمات 
الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1060208 ، وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

�ص.ب : 761 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95227544

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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غالب بن خليفة بن نا�سر احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة غالب بن خليفة بن نا�سر احلو�سني و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن غالـب بـن خليفـة بـن نا�سـر احلو�سني اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة غالب بن خليفة بن 
ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سيــة   - واملقــاوالت  للتجارة  و�سريكه  نا�سر احلو�سني 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ،  1075541 بالرقــم  الـتجـاري 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
محافظة م�سقط

�ص.ب : 322 ر.ب : 326
هاتف رقم : 92948707

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حمد بن را�سد بن حمد الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليادين لالإن�ساء والتعمري  �ص.م.م
يعلـن حمد بن را�سد بن حمد الكا�سبي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة امليادين لالإن�ساء والتعمري 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1592483 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/1/28م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ص.ب : 349 ر.ب : 122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعيد بن �سامل بن علي احل�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احل�سني وغوا�ص للتجارة �ص.م.م
يعلـن �سعيد بن �سامل بن علي احل�سني اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة م�ساريع احل�سني وغوا�ش 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1177003 ، وفقا التفاق 
اأمــام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 665 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99369208

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتاث لالأعمال واخلدمات �ص.م.م

يعلـن �سعيد بن �سامل بن علي احل�سني اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة الرتاث لالأعمال واخلدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1104922 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/18م 
وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 665 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99369208

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن عبداللـه بن �سامل احلرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرمي املتحدة - تو�سية
يعلـن �سامل بن عبداللـه بن �سامل احلرمي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة احلرمي املتحدة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1237713 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1412 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99310736

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سامل بن خمي�ص بن حمد البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حمد  و�سامل اأبناء خمي�ص بن حمد البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سامل بن خمي�س بن حمد البو�سعيدي اأنـــه يقوم بت�سفـية �سركـة حمد و�سامل اأبناء 
خمي�س بن حمد البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقــم 5040841 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/6م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية اأدم

�ص.ب : 93 ر.ب : 611
هاتف رقم : 92528537

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن نا�سر بن عبداللـه ل�سكو البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوادي احلديثة للدواجن �ص.م.م
اأنـــه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�ســوادي  يعلـن حممد بن نا�سـر بـن عبداللــه ل�سكو البلو�سي 
احلديثة للدواجن �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1665863 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/22م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 47 ر.ب : 100
هاتف رقم : 24700120 - 99314030

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي زاهر بن حممد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروة جمان �ص.م.م

يعلـن زاهر بن حممد العامري اأنـــه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة ثروة جمان �س.م.م ، وامل�سجلة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1165086 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/15م ، 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
حمافظة م�سقط

�ص.ب : 121 ر.ب : 111
هاتف رقم : 95054717 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد ر�سا بن علي خمتار اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت املعرفة �ص.م.م
يعلـن حممد ر�سا بن علي خمتار اللواتي اأنـــه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة بيت املعرفة �س.م.م ، 
وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1605747 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 3763 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99358278 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن خلفان بن �سعيد الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عيادة الدكتورة وليدة التخ�س�سية الأمرا�ص الن�ساء والوالدة - ت�سامنية

يعلـن نا�سر بن خلفان بن �سعيد الغ�سيني اأنـــه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة عيادة الدكتورة وليدة 
التخ�س�سية لأمرا�س الن�ساء والولدة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
بالرقــم 1551906 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 304 ر.ب : 116

هاتف رقم : 99416614 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن مهنا البطا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي اأنـــه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة حمود بن مهنا 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم  البطا�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
1342118 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/27م ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي 

تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 2398 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99311209 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للزجاج والرباويز �ص.م.م

يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي اأنـــه يقوم بت�سفـيــة �سركـــة الوطنية للزجاج 
والرباويز �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1087491 ، وفقا لتفاق 
الت�سفـيــة  فـــي  ال�سركـــة  ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل  املوؤرخ 2017/12/27م  ال�سركاء 
اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 2398 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99311209 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتحال للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م
تعلـن جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية اأنـــها تقوم بت�سفـيــة �سركـــة الرتحال للم�ساريع 
ال�ساملـــة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1045151 ، وللم�سفـــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 105 ر.ب : 119

هاتف رقم : 91108400 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اخلليج لالإبداع �ص.م.م

اخلليج  مركز  �سركـــة  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـــها  احلب�سية  خلفان  بن  را�سد  بنت  جنمة  تعلـن 
لالإبداع �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1101087 ، وللم�سفـــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 140 ر.ب : 100

هاتف رقم : 91108400 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوؤلوؤة الف�سية الالمعة �ص.م.م

الف�سية  اللوؤلوؤة  �سركـــة  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـــها  را�سد بن خلفان احلب�سية  بنت  تعلـن جنمة 
الالمعة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1226714 ، وللم�سفـــية 
وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 608 ر.ب : 112

هاتف رقم : 91108400 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

اإلهام بنت عبداللـه بن م�سلم املحروقية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فينو�ص لالإلكرتونيات �ص.م.م
تعلـن اإلهام بنت عبداللـه بن م�سلم املحروقية اأنها تقوم بت�سفـية �سركـة فينو�س لالإلكرتونيات 
�س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1236602 ،  وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/12/21م ، وللم�سفـية وحــدها حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ،

وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 
الآتـي : 

روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط 
�ص.ب : 578 ر.ب : 131

هاتف رقم : 99311209 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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مو�سى بن �سعيد بن حميد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن حميد بن حممد ال�سبلي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلـن مو�سى بن �سعيد بن حميد ال�سبلي اأنـــه يقوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سعيـد بـن حميـد بن 
حممد ال�سبلي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 
3136094 ، وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية
هاتف رقم : 94511113 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

را�سد بن م�سلم بن را�سد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد ورا�سد اأبناء م�سلم بن را�سد البادي
يعلـن را�سد بن م�سلم بن را�سد البادي اأنـــه يقوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سعيد ورا�سد اأبناء م�سلم بن 
را�سد البادي ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 3020975 ، وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 252 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99220669 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه االأن�ساري وولده للتجارة - تو�سية
يعلـن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه الأن�ساري اأنـــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة عبداللـه الأن�ساري 
وولــده للتجــارة - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 3178650 ، 
وللم�سفــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية
هاتف رقم : 90999941 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

علي بن �سامل بن عامر اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سلطنة احلديثة - ت�سامنية
يعلـن علي بن �سامل بن عامر اجلهوري اأنـــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة اإعمار ال�سلطنة احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 1155809 ، وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية �سحار - مركز الوالية

�ص.ب : 1105 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95909030 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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جا�شم بن حممد بن خمي�س البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلبال الأربعة �س.م.م
يعلــن جا�ســم بن حممــد بن خميــ�س البلو�ســي اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة اجلبـــال الأربعــــة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1079927 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 138 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 92593380

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيافـي جبل العيد ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن جا�سم بن حممد بن خمي�س البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فيافـي جبل العيد 
ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4068688 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 138 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 92593380

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

امل�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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�شعيدة بنت عامر بن �شليم الداودية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفالج عبات للتجارة - ت�شامنية
تعلـن �سعيدة بنت عامر بن �سليم الداودية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة اأفالج عبات للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1077285 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 958 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 92182818

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

امل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
حنان بنت خمي�س بن را�شد البهلولية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شمة النجاح للتجارة �س.م.م

تعلـن حنان بنت خمي�س بن را�سد البهلولية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة ب�سمة النجاح للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1105126 ، وللم�سفـية وحدها حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلو�س - وليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�س.ب : 67 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 99507513

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

امل�شفــية على العنوان امل�سار اإليه .
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من�شور بن م�شلم بن �شامل الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمز التوا�شل احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�شية
يعلـن من�سور بن م�سلم بن �سامل الفار�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة رمز التوا�سل احلديثة 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1115346 ، 
فـي  ال�سركــة  متثيـــل  حق  وحـــده  وللم�سفــــي   ، 2018/3/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 99898770
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شامل بن عبداللـه بن �شامل اآل حمودة

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قوافل جعالن للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سامل بن عبداللـه بن �سالـــم اآل حمـــودة اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة قوافـــل جعـــالن 
وفقا   ،  4096720 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/5م  ال�سركاء  لتفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وليـة جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

�س.ب : 52 ر.ب : 416
هاتـف رقــم : 99386555

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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را�شد بن عامر بن مبارك امل�شايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روا�شي الردة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن را�سد بن عامر بن مبارك امل�سايخي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روا�سي الردة للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1089512  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة جعالن بني بو ح�شن - حمافـظــة جنوب ال�شرقية 

هاتـف رقــم : 92229493
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يو�شف بن �شامل بن م�شلم الغيالين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو يعقوب الغيالين وولده للتجارة - تو�شية

يعلـن يو�سف بن �سامل بن م�سلم الغيالين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأبو يعقوب الغيالين 
 ،  1076408 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - للتجارة  وولده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 99731262
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن مبارك بن �شعيد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو متيم العرميي للتجارة - ت�شامنية
العرميي  متيم  اأبو  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العرميي  �سعيد  بن  مبارك  بن  حمد  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1113373 ،  وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 99239249
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه . وليد بن �شامل بن خمي�س العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قنا�س العفية للتجارة - تو�شية
يعلـن وليد بن �سامل بن خمي�س العرميي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة قنا�س العفية للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1100299 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية
�س.ب : 354 ر.ب : 411

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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بدر بن هالل بن �شعيد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنوم �شني�شلة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جنوم �سني�سلة للتجارة  يعلـن بدر بن هالل بن �سعيد ال�سناين 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1032318 ، وفقا  واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 99227996
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر وحممد ال�شناين للتجارة واملقاولت - تو�شية
ال�سناين  وحممد  بدر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سناين  �سعيد  بن  هالل  بن  بدر  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1029047 ، 
وفقا لتفاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 99227996
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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م�شطفى بن حمد بن نا�شر ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شطفى وخالد للتجارة - ت�شامنية
وخالد  �سركـــة م�سطفى  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سناين  نا�سر  بن  بن حمد  يعلـن م�سطفى 
وفقا   ،  1167405 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/3/3م  ال�سركاء  لتفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وليـة الربميي - حمافـظــة الربميي

�س.ب : 801 ر.ب : 411
هاتـف رقــم : 92226644

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

�شامي بن جميع بن عبيد امل�شروري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو مي�س امل�شروري للتجارة - تو�شية
يعلـن �سامي بن جميع بن عبيد امل�ســروري اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة اأبو ميـــ�س امل�ســروري 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1131580 ،  وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة جعالن بني بو ح�شن - حمافـظــة جنوب ال�شرقية 

هاتـف رقــم : 99795370
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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خمي�س بن �شالح بن حمد ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار بحر اجلزيرة - ت�شامنية
يعلـن خمي�س بن �سالح بن حمد ال�سنيدي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأنوار بحر اجلزيرة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1061643 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/19م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية
هاتـف رقــم : 99741369

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خالد بن م�شبح بن عبدالـله ال�شنيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نواخذة ال�شرق الأو�شط للتجارة - ت�شامنية

ال�سرق  نواخذة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سنيدي  عبدالـله  بن  م�سبح  بن  خالد  يعلـن 
الأو�سط للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1083540 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركــــة فـي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة جعالن بني بو علي - حمافـظــة جنوب ال�شرقية 

�س.ب : 75 ر.ب : 416
هاتـف رقــم : 92777885

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نا�شر بن ثني بن زعيل القلهاتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن �شور للتجارة - ت�شامنية
يعلـن نا�سر بن ثني بن زعيل القلهاتي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ح�سن �سور للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 4103173  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 92284003
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن �شعيد بن علي اجلعفري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن �شعيد بن علي اجلعفري و�شركاه - تو�شية

يعلـن حممد بن �سعيد بن علي اجلعفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حممد بن �سعيد بن 
  ، علي اجلعفري و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4043235 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شور - حمافـظــة جنوب ال�شرقية

هاتـف رقــم : 92437758
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حمد بن �شعيد بن حممد ال�شتمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حلم ال�شحراء للتجارة - ت�شامنية
يعلـن حمد بن �سعيد بن حممد ال�ستمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة حلم ال�سحراء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4072111 ،  وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة جعالن بني بو ح�شن - حمافـظــة جنوب ال�شرقية 

هاتـف رقــم : 99761199
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مالك بن علي بن �شلطان املخيني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع العقري للتجارة - ت�شامنية

يعلـن مالك بن علي بن �سلطان املخيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ربوع العقري للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1473832 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

الغربة ال�شمالية - حمافـظــة  م�شقط
هاتـف رقــم : 99844228

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�شن بن اإبراهيم بن كرم النعيمي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو الهول التجارية �س.م.م 
التجارية  الهول  اأبو  �سركـــة  يقـوم بت�سفـية  اأنـه  النعيمي  اإبراهيم بن كرم  يعلـن ح�سن بن 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 8046573 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
 حمافـظــة الربميي

�س.ب : 419 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 95446170

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

�شليم بن حممد بن �شعيد العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجم ال�شابع الوطنية - تو�شية
يعلـن �سليم بن حممد بن �سعيد العربي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة النجم ال�سابع الوطنية - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1186259 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�س.ب : 106 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 99338199
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شيف بن �شعيد بن ماجد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ما وراء اخلليج العاملية �س.م.م
يعلـن �سيف بن �سعيد بن ماجد املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ما وراء اخلليج العاملية 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1109965 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�س.ب : 106 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 99326399
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شموخ للخدمات والتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سيــف بن �سعيــد بن ماجـــد املعمـــري اأنـــه يقــوم بت�سفـية �سركـــة ال�سمـــوخ للخدمـــات 
وفقا   ،  1115971 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - والتجارة 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/15م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
 حمافـظــة جنوب الباطنة
�س.ب : 106 ر.ب : 318

هاتـف رقــم : 99326399
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�شعود بن اأحمد بن علي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نواخذة بركاء �س.م.م
يعلـن �سعود بن اأحمد بن علي البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نواخذة بركاء �س.م.م ، 
املــوؤرخ  اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1736108 ، وفقــا لتفاق ال�سركـــاء  وامل�سجلـة لدى 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/27م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

 حمافـظــة جنوب الباطنة
�س.ب : 885  ر.ب : 320

هاتـف رقــم : 92921591
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
دعيج بن خليفة بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز املروة للت�شوق �س.م.م

يعلـن دعيج بن خليفة بن حممد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة مركز املروة للت�سوق 
�س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3219607 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة �شحار- حمافـظــة �شمال الباطنة

�س.ب : 331 ر.ب : 314
هاتـف رقــم : 99000221

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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في�شل بن حميد بن ها�شل املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة رمال ال�شويق للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
ال�سويق  رمال  واحة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املالكي  ها�سل  بن  حميد  بن  في�سل  يعلـن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1027748 ، 
وفقـــا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيـــل ال�سركـــــة فــــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
وليـة الر�شتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�س.ب : 112 ر.ب : 316
هاتـف رقــم : 99777900

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن خمي�س بن حممد الغفيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو ح�شني الغفيلي و�شريكه �س.م.م

اأبو ح�سني  �سركـــة م�ساريع  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الغفيلي  بن خمي�س بن حممد  يعلـن علي 
الغفيلي و�سريكه �س.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1766627 ، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/13م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

�س.ب : 49 ر.ب : 313
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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طالب بن مبارك بن �شامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شتاق خلدمات احلا�شب الآيل - ت�شامنية
خلدمات  الر�ستاق  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املقبايل  �سامل  بن  مبارك  بن  طالب  يعلـن 
 ، بالرقـم 1612387  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، ت�سامنية   - الآيل  احلا�سب 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وليـة الر�شتاق - حمافـظــة جنوب الباطنة

�س.ب : 51 ر.ب : 318
هاتـف رقــم : 99339876

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
 اأحمد بن �شليمان بن حمد املجيني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول ودام املتحدة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اأحــمد بن �سليمــان بن حمد املجينــي اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة �سهــول ودام املتحـــدة 
وفقا   ،  1175645 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/4/8م  ال�سركاء  لتفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
وليـة امل�شنعة - حمافـظــة جنوب الباطنة

�س.ب : 15 ر.ب : 300
هاتـف رقــم : 90644000

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�سعيد بن �سامل بن حممد القرين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر و�سعيد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سعيد بن �سامل بن حممد القرين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة بدر و�سعيد للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1740350  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 12 ر.ب : 115

هاتـف رقــم : 99883317
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
عبداللـه بن م�سلم بن �سعيد املحروقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة العذيبة �ص.م.م

العذيبة  �سركـــة مطبعة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  املحروقي  �سعيد  بن  يعلـن عبداللـه بن م�سلم 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1017256 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/12/27م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
واليـة بو�سر - حمافـظــة  م�سقــط

�ص.ب : 2398 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99311209

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�ساعد بن خلفان بن �ساعد الغريبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول امللينة للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �ساعد بن خلفان بن �ساعد الغريبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سهول امللينة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1189768 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة
�ص.ب : 434 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 99377308
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمد بن بطي بن خمي�ص ال�سندودي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن بطي ورا�سد بن بطي للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمد بن بطي بن خمي�ش ال�سندودي اأنـه يقـوم بت�سفية �سركـة حمد بن بطي ورا�سد بن 
 ، بالرقـم 7014724  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  بطـــي للتجـــارة - ت�سامنية 
وفقا لتفاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/4/11م ، وللم�سفــــي وحـــده حق متثيـــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة

�ص.ب : 51 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 99224611

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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نا�سر بن حمد بن �سعيد اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني املرتفع للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن نا�سر بن حمد بن �سعيد اليعقوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ب�ساتني املرتفع للتجارة 
واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1066940 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة

�ص.ب : 839 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 99063491

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�سعيد بن حمد بن �سعيد ال�سكيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي النه�سة التجارية - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن حمد بن �سعيد ال�سكيلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة روابي النه�سة التجارية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 7054378 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة

�ص.ب : 76 ر.ب : 516
هاتـف رقــم : 99517757

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عي�سى بن بخيت بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خديجة اليعقوبي و�سفاء اجل�سا�سي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن عي�سى بن بخيت بن عبداللـه املعمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خديجة اليعقوبي 
و�سفاء اجل�سا�سي للتجارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
7075090 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة

�ص.ب : 85 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 96330130

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حممد بن �سيف بن �سعيد العلوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة �سحم املتميزة - تو�سية

اأنـــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة درة �سحم املتميزة -  يعلـن حممد بن �سيف بن �سعيد العلوي 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقــم 1138410 ، وللم�سفــي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم : 97174223 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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املكتب االأهلي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عـن انتهاء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ت�سكيل احلديثة �ص.م.م

يعلن املكتب الأهلي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة ت�سكيل احلديثة �ش.م.م ، 

وامل�سجــلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1029056 ، عــن انتهـاء اأعـــمال الت�سفيـــة 

وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
مكتب بي دي اأو جواد حبيب

اإعــــــــــالن
عـن انتهاء اأعـمال الت�سفية ل�سركة �ساكري ال�سناعية �ص.م.م

 ، ال�سناعية �ش.م.م  �ساكري  ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  اأو جواد حبيب  بي دي  يعلن مكتب 

وامل�سجــلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1211947 ، عــن انتهـاء اأعـــمال الت�سفيـــة 

وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( من قانون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .

مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عـن انتهاء اأعـمال الت�سفية ل�سركة ال�سم�ص لالإعالنات �ص.م.م

ل�سركـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــــه  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الكثريي  رجب  مكتب  يعلن 

ال�سم�ش لالإعالنات �ش.م.م ، وامل�سجــلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1483366 ، 

عـــــن انتهــــاء اأعـــمال الت�سفيـــة وزوال الكيـــان القانونـــي لل�سركـــة وفقــــا لأحكـــام املــادة )27( 

امل�سفــيمن قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

-217-



اجلريدة الر�سمية العدد )1240(

عادل بن �سعيد بن �سليمان اللمكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املرجي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن عادل بن �سعيد بن �سليمان اللمكي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة زهرة املرجي للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجــلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1037353 ، عن 
انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانون 

امل�سفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .

خليفة بن مهنا بن �سعيد الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النبوغ املتحدة �ص.م.م
يعلن خليفة بن مهنا بن �سعيد الفار�سي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة م�ساريع النبوغ املتحدة 
اأعمال  انتهاء  ، عن   1709909 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لـدى  وامل�سجــلة   ، �ش.م.م 
ال�سركات  قانون  من   )27( املــادة  لأحكام  وفقا  لل�سركة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .

عمر بن �سامل بن خ�سيف ال�سام�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للخدمات والتجارة �ص.م.م
يعلن عمر بن �سالـم بن خ�سيـــف ال�سام�ســـي ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــــة اخلليـــج للخدمات 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجــلة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1245031 ، عن انتهاء 
اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركة وفقا لأحكام املــادة )27( من قانون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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