
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1262(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

        وزارة املاليــــــة
�سـادر فــي 2018/9/10 بن�سـر احل�سـاب اخلتامـي  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/158 

للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م .
�ســـادر فــي 2018/9/16 باإ�سـدار لئحـــة قواعـــد  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/173 
واإجـراءات ف�سـح الب�سائـع وتعليـق اأداء ال�سريبـة 

اجلمركيـة  .
                        وزارة التعليــم العالـــي

�سادر فـي 2018/9/20 ببدء الدرا�سة فـي اجلامعة  قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2018/38 
الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا  .

                                           وزارة الزراعــة والرثوة ال�سمكية
�ســادر فـي 2018/9/23 بحظـر ا�ستيـــراد �سمـــــك  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/251 

البلطـي من جمهوريـة املك�سيـك .
�سـادر فـي 2018/9/25 بحظـر ا�ستيــراد الطيــور  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2018/256 

احليــة مــن بعـ�ض الــدول .
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وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 
الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 
جملـــــ�س املناق�صــــــات

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/9 .
البنــك املركــزي العمانــي

اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر اأغ�سط�س 2018م .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ود لالأعمال املتميزة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة مزون �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات عروقم للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهمة ال�ساملة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر الأ�سود الدولية �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوار الدولية �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن عزان للتجارة واملقاولت -تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفاق الرائع للتجارة واملقاولت �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد الو�سطى للتجارة -تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل كدوي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املجد للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�سات الفجر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه الرا�سبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن حميد البطيني وولده للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الغنيمية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات املوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لل�سناعات اجلاهزة �ض.م.م .

اإعالن عـــن بــــدء اأعمال الت�سفـيــــة ل�سركــــة اخلابــــورة ل�سناعـــة امل�سخـــات ومعـــــدات 

الطاقــة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمهرم لل�سناعات احلديدية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة وهالل املقبايل للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سراقة ال�سرمي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهام الأر�ض التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز �سحار لتقنية املعلومات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل وخليفة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الأمل الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب العفية للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف الباطنة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنز العاملية املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوا�سل ال�سحوة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع حموت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعـــالن عن بدء اأعمــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة حممــــد ويحيـــى اأبنـــاء حمـــد بـــن حمــــود 

املحروقي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة نزوى املتميزة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�سموخ للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع اجلبل الأخ�سر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه وجنيم وعلي اأبناء �سليمان العربي 

للتجارة - ت�سامنية .
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اإعــــالن عـــن بــــدء اأعمــــال الت�سفـية ل�سركــــــة عبداللـه بـــــن حممــــد ال�سبلــــــي واأولده 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنينة الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركة اأجواء نزوى للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي دار�ض للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مثلث �سمائل املا�سي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اجلل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر كر�ساء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات غاف ال�سيخ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريحانة البلدان للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة بن �سامل بن �سليمان احلدادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب الرافدين للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي قمرياء التجارية - ت�سامنية .

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

اإعـــالن عــــن بـــدء اأعمــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة روائــــــع اجلزيـــــرة العربيـــــة للتجـــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن يو�سف ال�سحي و�سريكه للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق هدايا دبي �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريف ال�سوادر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سورة الالمعة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع العني للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر الأبي�ض ال�ساملة - تو�سية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز الثالثي للتطوير واخلدمات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شالح بن �شيف بن حممد الأغربي و�شريكه 

للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزن العامرات للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع م�شقط العامرة احلديثة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح املعمور للتجارة - ت�شامنية .

و�شريكـــه  اليعقوبــــي  را�شـــد  بن  حمـــود  ل�شركــــة  الت�شفـيـــة  اأعمـــال  بــدء  عــن  اإعالن 
للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأزون للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغربية الوطنية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد اجلبل للتجارة واملقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شيلة العربية للتجارة العامة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العن�شر للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية البهجة للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب املراد للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شجاد وح�شني للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدراجات املميزة - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواق واحة ال�شفا - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطيف لالأدوية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مذهلة لل�شيل والعبايات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منتجع جنة اليخوت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شي البنف�شج الالمع للتجارة - تو�شية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فتح اخلري للتجارة واملقاولت - تو�شية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحور العربي املميزة للتنمية وال�شتثمار �ش.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال رخيوت للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأولوية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة اإتني للتجارة واملقاولت - تو�سية .
و�سريكه  ل�سركة مربوك رم�سان عو�ض دهي�ض  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظفار للدراجات املائية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بــان للتجــارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآنال للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل عوقد للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربكة للخدمات الزراعية البيطرية �ض.م.م . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد الزراعية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن اأحمد بن حممد اإبراهيم واأولده 

للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن غويلي للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمـال الت�سفـية ل�سركة ح�ســـن بــــن �سالـــم عمــــر باقوير و�سريكـــــه 
للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم هيما للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حجيف للخياطة والتطريز - ت�سامنية .

عبدالكرمي  حممد  حاجي  عبدالكرمي  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن جمعة بن ح�سن املقبايل و�سريكته 
للتجارة - ت�سامنية .

املعمري  علي  بن  عبداللـه  بنت  فاطمة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
وولدها للتجارة - تو�سية .

اإعــــالن عـــن انتهــــاء اأعمـــــال الت�سفـيـــــة ل�سركـــــة وادي ال�سمــــال احلديـــــث للتجــــارة 
واملقاولت - ت�سامنية .
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رقم 
ال�سفحة



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجرة العربية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سعيد بن نا�سر اخلالدي واأخيه 

للتجارة - ت�سامنية .
اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن خلفان بن مبارك الرو�سدي  انتهاء  اإعالن عن 

وولده للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منجرة الولية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع درب التبانة املتميزة - تو�سية .
املعمري  اأحمد بن عبداللـه  الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركة اأ�سواء �سحار للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجناز لوى للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا الب�ض للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز �سحار املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز الهفوف املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمود املتحدة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سام احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بني رواحة املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض �سوقرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�سحراء للخياطة والتطريز - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حممد وبدر بن �سيف الرواحي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيدون للتجارة - تو�سية .

اأ�سامـــة الدوليــة للتجـــارة  اأعمـــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة م�ساريـــع  اإعـــالن عــــن انتهاء 
واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهمم العربية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سداقة العمانية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمريا العربية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مازن ال�سابقي للتجارة واملقاولت .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجوال للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال امل�سرات التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري عربي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توام احلديثة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض بن �سعيد بن ها�سل املغريي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .

اإعــــالن عـــــن انتهــــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركـــــــة عــــــو�ض فا�ســـــل واأولده للتجـــــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحـــة الرمـــال العربيــة خلدمــات النفــط 

والغاز - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات وادي غدان للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي �سناو للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سمرة احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة ال�سام للتجارة �ض.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

وزارة املاليـــة

قـــرار وزاري

 رقـــم 2018/158

بن�سـر احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ، 

واإلــــى املر�ســـــــوم ال�سلطانـي رقـــــــم 2017/1 بالت�سديــــــق علــــى امليزانيـــــة العامــة للـدولــــــــة 

لل�سنـــــــة املاليـة 2017م ،

وبعد العر�ض على املقام ال�سامي - حفظه اللـه ورعاه - ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

مـــــادة وحيـــدة

ين�ســــر فـي اجلريــــدة الر�سميــــة احل�ســـــاب اخلتامــــي للدولـــــــة عــــن ال�سنـــــة املاليـة 2017م ، 

طبقــا للجــداول التف�سيليــة املرفقــة .

�سـدر فـي : 30 / 12 / 1439هـ

املـوافــــق : 10 /   9  / 2018م

دروي�ش بن اإ�سماعيل بن علي البلو�سي 

الوزيــــــــــــر امل�ســـــوؤول عن ال�ســـــــوؤون املاليـــــــــة

-11-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

 3651.2

اأول : الإيرادات :

النفطية الإيرادات  �سافـي   -144504681.8

الغاز 1536.6  اإيرادات   -2 1660 1524.3

2173.7 2550 3- اإيرادات جارية         )جدول 2(2113.6 

130.4 20 4- اإيرادات راأ�ض مالية  )جدول 3(15.8 

3.9 20 5- ا�سرتدادات راأ�ض مالية  )جدول 3(291.0 

8514.1 8700 اإجمالــــي الإيــــرادات     7608.2 

4068.5

العام : الإنفاق  ثانيا: 

      امل�سروفات اجلارية :

والأمن  الدفاع  3487.5 3340 6- م�سروفات 

 4539.3)4 املدنية )جدول  الوزارات  4550.1 4385 7- م�سروفات 

النفط 379.1  اإنتاج  م�سروفات   -8 330 329.0

الغاز 194.6  اإنتاج  م�سروفات   -9 180 180.0

القرو�ض  138.4 على  فوائد   -10 265 371.4

اجلارية 9319.9  امل�سروفات  8918.0 8500 جملة 

احل�سـاب اخلتامـي للدولـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
  جـدول رقـم ) 1(                                                              ) مليون ريال عماين (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

 1384.0
امل�سروفات ال�ستثمارية :

1334.1 1200 11- امل�سروفـــــــــــات الإمنائية ) جدول 5 (

 90.3
12- امل�ســــــــروفـــــــــــات الإمنائيــــــــــــة 

114.7 140 لل�سركــــــات احلكوميــــــــة

13- امل�ســــروفــــــات الراأ�ض ماليــــــة18.1 

11.3 15        للوزارات املدنية  ) جدول 3/4 (

750.0 750 14- م�سروفات اإنتاج النفط 842.6 

560.0 560 15- م�سروفات اإنتاج الغاز 683.9 

ال�ستثمارية3018.9  امل�سروفات  2770.1 2665 جملة 

 203.4
      امل�ساهمات  ونفقات اأخرى :

16- م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية 
14082.7واإقليمية ودولية

502.9 395.0 17 - م�سروفــــات الدعــــم :

 25.3
- دعـــــــــــم فـــــــوائـــــد الــــقــــرو�ض 

25.2 30 التنمويــة والإ�سكانيــة

380.0 280 - دعم قطاع الكهرباء278.8 

3.9 -- دعم ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية3.8 

72.8 65 - الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلكومية41.0 

21.0 20 - دعم املنتجات النفطية17.1 

585.6 535 جملـة امل�ساهمات والنفقات الأخرى569.4 

تابـع جـدول رقـم )1(                                          ) مليون ريال عماين (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانيــــة
املعتمــــدة

الفعـــــلي

12273.7 11700 اإجمايل الإنفاق العام 12908.2 

)3.759.6()3.000(ثالثا:العجز ) اأول - ثانيا ()5.300.0(

3963.1
)87.2(

رابعا: و�سائل التمويل :
18- �سافـي القرتا�ض اخلارجي :

                -  القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

                -  القرو�ض املتوقع �سدادها

  2230
)130(

 4200.5
)107.2(

3875.921004093.3

450.0
)150.0(

19- �سافـي القرتا�ض املحلي : 

                 -  القرو�ض املتوقع ا�ستالمها

                 -  القرو�ض املتوقع �سدادها

  600
)200(

 600.0
)200.0(

 300.0 400400.0

20500500.0- متويل من الحتياطيات1500.0 

21 - �سافــــي حركــــــة احل�سابــــــات  )375.9(

)1.233.7(-احلكوميـــة

30003759.6جملــة و�سائــل التمويــل5300.0 

تابـع جـدول رقـم )1(                                         ) مليون ريال عماين (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

496 604 88 000 897 113 ديوان البالط ال�سلطاين606 817 83 

96   000 3  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء 290 15  

542 10  000 9  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء189 079 3 

384 645  000 568  وزارة ال�سوؤون القانونية911 570  

993 724 402 000 852 675 وزارة املالية 996 435 405 

261 946 6 000 542 4 وزارة اخلارجية906 613 3 

078 217  000 269  وزارة الداخلية534 238  

185 591  000 736  وزارة الإعالم326 765  

940 078 17 000 211 18 وزارة التجارة وال�سناعة558 669 15 

559 045 155 000 157 15 وزارة النفط والغاز113 965 9 

267 535 7 000 554 8 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية609 076 7 

220 405 2 000 182 1 وزارة العدل 345 819  

036 072 28 000 846 37 وزارة ال�سحة833 505 28 

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكومـية والهيئـات العامـة 
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م

جـدول رقـم )2(                                    )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

321 062 2 000 122 3 وزارة الرتبية والتعليم410 720 2 

924 062 1 000 418 1 وزارة التنمية الجتماعية767 114 1 

330 582  000 618  وزارة الرتاث والثقافة  930 839  

669 600 15 000 719 22 وزارة النقل والت�سالت 993 413 21 

536 335 74 000 311 70 وزارة الإ�سكــــــان  909 619 59 

588 359 21 000 944 35 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه  741 722 19 

399 1  000 4  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني063 22  

834 111 16 000 000 30 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار721 632 15 

444 37  000 7  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط567 29  

339 644  000 918 1 جمل�ض املناق�سات 090 587  

960 23  000 6  جمل�ض ال�سورى900 36  

723 5  000 19  وزارة اخلدمة املدنية814 28  

284 822  000 584 6 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي 017 171 1 

600 5  000 97  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (200 35  

536 645 89 000 000 73 فائ�ض الهيئات العامة )هيئة تنظيم الت�سالت(725 749 115 

300 18  -الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي600 2  

806 118  000 380  �سنـــدوق الرفــــد355   

906 513  000 610  وزارة ال�سوؤون الريا�سية514 453  

052 36  000 759  معهد الإدارة العامة351 42  

تابـع جـدول رقـم )2(                                           )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

200 914  000 474 4 وزارة التعليم العايل 436 988 1 

342 70  000 73  املجل�ض الأعلى للتخطيط 469 139  

740 8  -منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة821 41  

181 416  000 315  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية473 323  

328 10  000 6  جمل�ض الدولة983 27  

366 15  000 54  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة091 31  

360 749 6 000 585 6 الدعاء العام562 808 14 

796 187  000 294  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية711 204  

054 567 10 000 601 13 وزارة ال�سياحة 847 342 10 

-000 11  جمل�ض البحث العلمي737 3  

477 4  000 296  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية924 21  

862 034 260 000 964 313 وزارة القوى العاملة363 164 214 

147   000 6  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية597 3  

713 217 2 000 185 1 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية921 764  

911 670 86 000 223 127 الهيئة العامة للكهرباء واملياه 306 397 75 

682 397  000 251  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك004 253  

168 15  000 413 1 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون990 206  

608 314  000 40  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي154 209  

تابـع جـدول رقـم )2(                                           )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

-000 096 2 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم608 333 2 

853   000 4  الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة832 14  

349 414 6 000 654 5 جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء414 624 4 

694 3  -م�سروع جامعة عمان465   

009 491 77 000 113 76 الهيئة العامة للطريان املدين 689 922 53 

326 227  000 196  حمكمة الق�ساء الإداري 249 178  

953 80  000 165  الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة618 100  

709 330 25 000 483 34 الهيئة العامة للتعدين028 057 23 

737 199  -املتحف الوطني-

415 261  000 200  وزارة الدفاع185 198  

962   -وزارة املالية ) احل�ساب اخلا�ض (493 1  

899 352 495 000 000 575 �سرطة عمان ال�سلطانية192 020 525 

610 300  -وزارة النفط والغاز ) قطاع الغاز (878 9  

 197 269 440
وزارة املاليــــة :

111 588 266 000 956 201  - متويل موؤ�س�سات اأخرى

557 10  - - اقرتا�ض 420 413  

-- - �سافــي املعونـــات 759 741 188

-000 000 60 احتياطي خم�س�ض ) اإيراد غري موزع (-

727 723 2173 000 000 2550 الإجمالــــــــــــي542 616 2113 

تابـع جـدول رقـم )2(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

  15 290
1 - قطاع اخلدمات العامة :

مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء
 

 3 000
  

 96

542 10  000 9  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء189 079 3 

384 645  000 568  وزارة ال�سوؤون القانونية911 570  

993 724 402 000 852 675 وزارة املالية 996 435 405 

261 946 6 000 542 4 وزارة اخلارجية906 613 3 

399 1  000 4  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني063 22  

339 644  000 918 1 جمل�ض املناق�سات090 587  

960 23  000 6  جمل�ض ال�سورى900 36  

600 5  000 97  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى(200 35  

454 4  000 6  جمل�ض الدولة983 12  

366 15  000 54  جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة091 31  

682 397  000 251  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك004 253  

147   000 6  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية597 3  

223 420 411 000 316 683 جملـة قطـاع اخلدمــات العامــة220 697 413 

 
198 185

2 - قطاع الدفاع :
وزارة الدفــــــاع

 
 200 000

 
 261 415

415 261  000 200  جملـة قطــاع الدفــاع185 198  

الإيـرادات اجلاريـة للـوزارات والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 عـن ال�سنـة املاليـة 2017م )ح�سـب التخ�سـ�سات الوظيفـية (

جـدول رقـم )1/2(                         )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

 
 238 534

3 - قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

 
 269 000

 
 217 078

957 404 2 000 182 1 وزارة العدل 998 818  

444 37  000 7  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط567 29  

360 749 6 000 585 6 الدعاء العام 561 808 14 

349 414 6 000 654 5 جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء414 624 4 

326 227  000 196  حمكمة الق�ساء الإداري249 178  

962   -وزارة املالية ) احل�ساب اخلا�ض (493 1  

899 352 495 000 000 575 �سرطة عمان ال�سلطانية192 020 525 

375 404 511 000 893 588 جملة قطاع الأمن والنظام العام008 720 545 

  
 346

4 - قطاع التعليم :
-وزارة العدل ) املعهد العايل للق�ساء (

  
 263

207 11  000 12  وزارة ال�سحة ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (766 17  

999 060 2 000 122 3 وزارة الرتبية والتعليم949 717 2 

284 822  000 584 6 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي017 171 1 

052 36  000 759  معهد الإدارة العامة351 42  

200 914  000 474 4 وزارة التعليم العايل436 988 1 

--وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية  )كلية العلوم ال�سرعية(553 5  

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(

-20-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

-000 11  جمل�ض البحث العلمي737 3  

477 4  000 296  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية 924 21  

608 314  000 40  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي154 209  

518 314 1 000 764 2 وزارة القوى العاملة ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (573 257 1 

694 3  -م�سروع جامعة عمان465   

302 482 5 000 062 18 جملة قطاع التعليم271 436 7 

 28 488 068
5 - قطاع ال�سحة :

829 060 28 000 834 37 وزارة ال�سحة

829 060 28 000 834 37 جملة قطاع ال�سحة068 488 28 

 1 114 767
6 - قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

924 062 1 000 418 1 وزارة التنمية الجتماعية

723 5  000 19  وزارة اخلدمة املدنية814 28  
740 8  -منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة821 41  

344 720 258 000 200 311 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (791 906 212 
853   000 4  الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة832 14  

584 798 259 000 641 312 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية025 107 214 

 83 817 606
7- قطاع الإ�سكان :

496 604 88 000 897 113 ديوان البالط ال�سلطاين ) بلدية م�سقط وبلدية �سحار (

536 335 74 000 311 70 وزارة الإ�سكـــــان 909 619 59 

  243 008
وزارة البلــديــــات الإقليمــيـــــــة ومـــــــــوارد امليــاه 

646 118  401 31  ) قطــاع مــوارد امليــاه (

 19 479 733
وزارة البلــــديــــات الإقليمــية ومـــــــــوارد امليــــــاه 

942 240 21 599 912 35 ) قطاع البلديات الإقليمية (

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

834 111 16 000 000 30 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار721 632 15 

713 217 2 000 185 1 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية921 764  

911 670 86 000 223 127 الهيئة العامة للكهرباء واملياه306 397 75 

078 300 289 000 560 378 جملة قطاع الإ�سكـــــان204 955 254 

 
 765 326

 8 - قطاع  الثقافة وال�سوؤون الدينية :
وزارة الإعالم

 
 736 000

 
 591 185

322 1  -وزارة الرتبية والتعليم ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (461 2  

330 582  000 618  وزارة الرتاث والثقافة 930 839  

906 513  000 610  وزارة ال�سوؤون الريا�سية514 453  

181 416  000 315  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية919 317  

874 5  -جمل�ض الدولة ) اللجنة الوطنية لل�سباب (000 15  

796 187  000 294  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية711 204  

168 15  000 413 1 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون990 206  

737 199  -املتحف الوطني-

499 513 2 000 986 3 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية851 805 2 

 9 965 113
9 - قطاع الطاقة والوقود :

559 045 155 000 157 15 وزارة النفط والغاز ) قطاع النفط (

610 300  -وزارة النفط والغاز ) قطاع الغاز (878 9  

169 346 155 000 157 15 جملة قطاع الطاقة والوقود991 974 9 

 7 076 609
10 - قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

267 535 7 000 554 8 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

267 535 7 000 554 8 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية609 076 7 

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

 21 408 901
12 - قطاع النقل والت�سالت :

949 594 15 000 622 22 وزارة النقل والت�سالت ) قطاع النقل (  

720 5  000 97  وزارة النقل والت�سالت ) قطاع الت�سالت (  092 5  

536 645 89 000 000 73 هيئة تنظيم الت�سالت 726 749 115 

009 491 77 000 113 76 الهيئة العامة للطريان املدين 689 922 53 

214 737 182 000 832 171 جملة قطاع النقل والت�سالت408 086 191 

 15 669 558
13 - �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

940 078 17 000 211 18 وزارة التجارة وال�سناعة

300 18  -الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي600 2  

806 118  000 380  �سندوق الرفد355   

342 70  000 73  املجل�ض الأعلى للتخطيط 469 139  

054 567 10 000 601 13 وزارة ال�سياحة 847 342 10 

-000 096 2 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم608 333 2 

953 80  000 165  الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة618 100  

709 330 25 000 483 34 الهيئة العامة للتعدين028 057 23 

104 265 53 000 009 69 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى083 646 51 

197 269 440

14 - اأخــــــــرى :
وزارة املالية :

111 588 266 000 956 201 - متويل موؤ�س�سات اأخرى

557 10  -- اقرتا�ض420 413  

--- �سافـي املعونات759 741 188 

668 598 266 000 956 201 جملة الأخرى619 424 386 

-000 000 60 احتياطي خم�س�ش ) اإيراد غري  موزع (   -

727 723 2173 000 000 2550 الإجمالـــــــــــــــي542 616 2113 

تابـع جـدول رقـم )1/2(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

388 634 659
اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

165 487 000366 000 400�سريبة الدخل )على ال�سركات وعلى املوؤ�س�سات (

425 714 000257 000 310ر�سوم الرتاخي�ض با�ستقدام العمال غري العمانيني647 708 208

826 981 00047 050 72ر�سوم البلدية على الإيجارات129 871 45

214 609 00061 924 67ر�سوم املعامالت العقارية593 773 52

604 524 00014 748 19رخ�ض ممار�سة الأعمال التجارية494 758 13

280 831 00059 000 75رخ�ض و�سائل النقل011 728 58

334 774 00027 499 34ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى    741 642 28

473 803 00019 475 29ر�سوم امتياز مرافق     381 250 16

335 063 00024 878 43ر�سوم حملية خمتلفة014 606 24

460 222 000 250 ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة255 152 

210 985 000261 000 370�سريبة جمركية748 920 302

326 997 0001141 824 1422جملة ) اأ ( اإيرادات ال�سرائب والر�سوم672 046 1141

86 429 237
ب - اإيرادات  غري  �سريبية :

419 191 00095 689 142اإيرادات بيع املياه

264 772 0001 919 4اإيرادات مياه خمتلفة460 336 

862 746 00069 562 65اإيرادات املطارات101 063 49

650 072 0001 907 اإيرادات املوانئ937 834 

الإيـرادات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م 
) ح�ســـــــــب البنــــــود (

جـدول رقـم )2/2(                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

718 238 00078 000 60اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت891 837 106

518 401 00011 000 13فائ�ض الهيئات العامة 835 911 8

889 055 72321 292 16  اإيرادات تاأجري عقارات حكومية480 309 16

997 052 000186 100 200  اأرباح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�ض راأ�ض املال 151 537 193

900 380 67529 974 20  فوائد على ودائع البنوك والقرو�ض املدينة572 766 9

071 420 00059 117 34  ر�سوم الهجرة واجلوازات465 463 58

405 597 80258 355 55  ر�سوم واأتعاب اإدارية خمتلفة437 149 39

057 815 300113 332 98  تعوي�سات وغرامات وجزاءات425 820 119

251 335 00015 739 14  اإيرادات تعدين900 223 12

331 125 000 213   مبيعات مواد غذائية246 180 

424 270 000 396   اإيرادات زراعية خمتلفة240 315 

814 720 00022 701 32  اإيرادات طبية163 518 23

579 919 500217 377 298  اإيرادات متنوعة ) اأخرى (962 365 50

252 609 00049 500 8  اإيرادات نفطية اأخرى609 764 7

401 726 0001031 176 1067جملة  ) ب ( الإيرادات غري ال�سريبية111 828 783

-000 000 60ج ـ احتياطي خم�س�ش ) اإيراد غري موزع (-

727 723 0002173 000 2550الإجمالــــي ) اأ + ب + ج (783 874 1924

د- �سافـــي املعونـــات 759 741 188

727 723 0002173 000 2550الإجمالــــي 542 616 2113

تابـع جـدول رقـم )2/2(                                    )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

البيـــــــــــــــــــــــاناملالية 2016م

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
الفعـــــلي  املعتمدة

 

 431 500

اإيرادات راأ�ش مالية :
1- قطاع اخلدمات العامة :

000 0009 500  وزارة املالية

0009000 500  جملة قطاع اخلدمات العامة500 431  

-
1 - قطاع ال�سحة :

219 998  -وزارة ال�سحة

219 998  جملة قطاع ال�سحة
 

 164 954
7- قطاع الإ�سكان :

ديوان البالط ال�سلطاين ) بلدية �سحار (
 

 700 000
 

 194 219

869 081 17 000 800 18 وزارة الإ�سكان 894 325 14 

088 276 17 000 500 19 جملة قطاع الإ�سكان848 490 14 
 

 841 752
 9 - قطاع الطاقة والوقود :

-وزارة النفط والغاز ) قطاع الغاز (
 

 831 751

751 831  جملة قطاع الطاقة والوقود752 841  

-
10 - قطاع املعونات : 

املعونات
- 111 243 769

769 243 111 جملة قطاع املعونات 

827 358 130 000 000 20 اإجمايل الإيرادات الراأ�ش مالية100 764 15

 290 995 169

ا�سرتدادات راأ�ش مالية :
14- اأخرى :

647 889 3 000 000 20 وزارة املالية ) متويل موؤ�س�سات اأخرى (

647 889 3 000 000 20 اإجمايل ال�سرتدادات الراأ�ش مالية169 995 290 

الإيـرادات الـراأ�ش ماليـة وال�ستـردادات الـراأ�ش ماليـة للـوزارات املدنيـة 
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة (

جـدول رقـم )3(                          )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي

 3 360 270

اإيرادات راأ�ش مالية :

263 877 3 000 900 1 اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

825 407 13 000 100 18 اإيرادات بيع اأرا�ض حكومية078 562 11 

970 829 1 -حتويالت راأ�ض مالية حملية752 841  

769 243 111 -معونات من منظمات جمل�ض التعاون-

827 358 130 000 000 20 اإجمايل الإيرادات الراأ�ش مالية100 764 15 

 4 068 860

ا�سرتدادات راأ�ش مالية :

ا�سرتداد اأق�ساط القرو�ض :

647 889 3 000 000 20 ا�سرتداد قرو�ض من هيئات وموؤ�س�سات عامة وغريها

647 889 3 000 000 20 جملة ا�سرتداد اأق�ساط القرو�ض860 068 4 

 286 926 309

بيع ا�ستثمارات :

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

 
 -

 
 -

-  -  جملة بيع ال�ستثمارات309 926 286 

647 889 3 000 000 20 اإجمايل ال�سرتدادات الراأ�ش مالية169 995 290 

الإيـرادات الـراأ�ش ماليـة وال�ستـردادات الـراأ�ش ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م
) ح�ســــب البنــــود (

جـدول رقـم )1/3(             )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

080 020 222 000 681 210 ديوان البالط ال�سلطاين783 331 212 

015 330 303 000 124 280 �سوؤون البالط ال�سلطاين293 527 315 

935 566 4 000 117 5 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء636 107 4 

737 038 2 000 528 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء908 169 2 

333 715 3 000 986 3 وزارة ال�سوؤون القانونية028 766 3 

707 490 16 000 840 16 وزارة املالية 548 610 20 

206 952 65 000 407 68 وزارة اخلارجية766 386 73 

207 460 39 000 316 35 وزارة الداخلية480 024 43 

694 667 9 000 675 9 وزارة الإعالم896 226 10 

451 698 15 000 230 15 وزارة التجارة وال�سناعة883 146 19 

195 400 4 000 485 4 وزارة النفط والغاز876 569 4 

890 485 54 000 268 52 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 434 498 57 

297 210 17 000 101 18 وزارة العدل 754 098 17 

100 724 764 000 023 632 وزارة ال�سحة504 735 751 

امل�سروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م

جـدول رقـم )4(                                      )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

507 221 1239 000 514 1150 وزارة الرتبية والتعليم868 965 1251 

134 757 144 000 329 144 وزارة التنمية الجتماعية520 887 161 

825 878 10 000 780 10 وزارة الرتاث والثقافة 331 204 14 

748 003 15 000 351 15 وزارة النقل والت�سالت 844 741 15 

670 726 40 000 435 40 وزارة الإ�سكان     320 921 41 

984 638 98 000 321 97 وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه   411 315 101 

667 935  000 684  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني462 787 1 

830 560 95 000 579 95 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار264 209 99 

624 076 4 000 017 4 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط553 395 4 

854 672 2 000 649 2 جمل�ض املناق�سات809 675 2 

376 335  000 261  مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادي000 271  

000 361 7 000 361 7 جمل�ض ال�سورى573 283 7 

419 351 6 000 371 6 وزارة اخلدمة املدنية 696 563 6 

131 449 207 000 684 203 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي374 396 219 

350 414 18 000 636 16 وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (085 513 11 

615 851 36 000 693 54 موازنات الفائ�ض والدعم927 481 49 

187 300 30 000 853 29 وزارة ال�سوؤون الريا�سية482 633 31 

698 161 1 000 097 1 معهد الإدارة العامة821 101 1 

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

271 313 54 000 516 58 وزارة التعليم العايل922 856 60 

 151 062 293
ح�ســـة احلكومــة فـي معا�ســـات موظفـي احلكومــــة 

العمانيني 
 246 083 000 246 000 000

667 679 9 000 448 11 املجل�ض الأعلى للتخطيط 181 174 11 

565 966 30 000 099 14 منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة498 594 44 

254 608 94 000 275 82 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية685 867 91 

898 239 8 000 179 9 جمل�ض الدولة827 992 8 

091 132 18 000 133 18 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة200 630 18 

503 807 20 000 542 19 الدعاء العام184 142 21 

584 340 10 000 522 10 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية051 437 10 

498 933 10 000 895 11 وزارة ال�سياحة 785 201 10 

425 767 5 000 806 5 جمل�ض البحث العلمي309 952 5 

415 976 6 000 972 8 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية821 542 6 

882 667 156 000 421 156 وزارة القوى العاملة029 340 161 

531 966 4 000 978 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية801 329 5 

703 626 14 000 365 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية441 419 15 

970 435 207 000 972 144 الهيئة العامة للكهرباء واملياه412 701 196 

810 024 13 000 582 12 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك103 344 13 

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي

فـي ال�سنة

املالية 2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي  

551 752 40 000 338 40 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون643 576 42 

325 109 1 000 919  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي135 021 1 

000 559 9 000 559 9 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم227 562 11 

628 074 3 000 103 4 الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة 028 057 3 

 46 657 534
جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء

) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (
 45 034 000 45 221 224

524 662  000 678 1 م�سروع جامعة عمان ) امل�سروفات التاأ�سي�سية (112 981  

829 747 23 000 387 22 الهيئة العامة للطريان املدين  821 659 26 

738 293 4 000 039 4 حمكمة الق�ساء الإداري 566 086 4 

803 453 2 000 096 3 الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة647 838 4 

992 750 2 000 817 2 الهيئة العامة للتعدين514 869 1 

000 200  -الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية000 200  

071 539 1 000 940  املتحف الوطني-

760 878 4 000 743 4 الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات 818 627 4 

003 713 11 -املعونات-

720 188  -م�ساريع برنامج تنفيذ-

-000 163 180 احتياطي خم�س�ش -

701 090 4550 000 000 4385 الإجمالــــي716 277 4539 

تابـع جـدول رقـم )4(                                             )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 100 591 411
1- قطاع اخلدمات العامة :

140 740 106 000 184 92 ديوان البالط ال�سلطاين

179 593 289 000 327 269 �سوؤون البالط ال�سلطاين296 179 301 

935 566 4 000 117 5 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء636 107 4 

737 038 2 000 528 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء909 169 2 

333 715 3 000 986 3 وزارة ال�سوؤون القانونية028 766 3 

707 490 16 000 840 16 وزارة املالية 548 610 20 

632 939 65 000 532 63 وزارة اخلارجية586 719 68 

667 935  000 684  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني462 787 1 

854 672 2 000 649 2 جمل�ض املناق�سات 809 675 2 

000 361 7 000 361 7 جمل�ض ال�سورى573 283 7 

350 414 18 000 636 16 وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (085 513 11 

019 963 6 000 452 7 جمل�ض الدولة265 756 7 

091 132 18 000 133 18 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة200 630 18 

531 966 4 000 978 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية801 329 5 

810 024 13 000 582 12 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك103 344 13 

985 554 561 000 989 522 جملة قطاع اخلدمات العامة712 464 569 

امل�سروفـات اجلاريـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 عـن ال�سنـة املاليـة 2017م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفـيـة (

جـدول رقـم )1/4(              )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 43 024 480
3- قطاع الأمن والنظام العام :

207 460 39 000 316 35 وزارة الداخلية

157 132 16 000 845 16 وزارة العدل690 079 16 

624 076 4 000 017 4 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط552 395 4 

503 807 20 000 542 19 الدعاء العام 184 142 21 

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 534 657 46 
224 221 45 000 034 45 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

738 293 4 000 039 4 حمكمة الق�ساء الإداري566 086 4 

453 991 129 000 793 124 جملة قطاع الأمن والنظام العام006 386 135 

 3 134 000
4- قطاع التعليم :

826 983 2 000 987 2 ديوان البالط ال�سلطاين ) جمل�س التعليم (

574 12  000 132  وزارة اخلارجية ) املعهد الدبلوما�سي ( 361 39  

140 078 1 000 256 1 وزارة العدل ) املعهد العايل للق�ساء (064 019 1 

939 033 22 000 998 23 وزارة ال�سحة ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (784 775 26 

986 771 1236 000 742 1147 وزارة الرتبية والتعليم238 297 1249 

131 449 207 000 684 203 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي374 396 219 

698 161 1 000 097 1 معهد الإدارة العامة822 101 1 

271 313 54 000 516 58 وزارة التعليم العايل922 856 60 

376 702 3 000 781 2 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ) كلية العلوم ال�سرعية ( 060 887 2 

739 701  000 086 1 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية )مراكز تدريب ال�سناعات احلرفـية(933 852  

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

425 767 5 000 806 5 جمل�ض البحث العلمي309 952 5 

415 976 6 000 972 8 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية821 542 6 

258 419 119 000 147 118 وزارة القوى العاملة )قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (630 539 122 

325 109 1 000 919  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي135 021 1 

524 662  000 678 1 م�سروع جامعة عمان ) امل�سروفات التاأ�سي�سية (112 981  

627 143 1664 000 801 1578 جملة قطاع التعليم565 397 1702 

 724 959 719
5- قطاع ال�سحة :

161 690 742 000 025 608 وزارة ال�سحة

161 690 742 000 025 608 جملة قطاع ال�سحة719 959 724 

 161 887 520
6- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

134 757 144 000 329 144 وزارة التنمية الجتماعية 

419 351 6 000 371 6 وزارة اخلدمة املدنية 696 563 6 

325 961 10 000 174 33 موؤ�س�سات اأخرى909 590 25 

000 000 246 000 083 246 ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي احلكومة العمانيني 293 062 151 

565 966 30 000 099 14 منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة 498 594 44 

624 248 37 000 274 38 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل ( 399 800 38 

628 074 3 000 103 4 الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة028 057 3 

695 359 479 000 433 486 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية343 556 431 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 103 092 458
7- قطاع الإ�سكان :

619 312 103 000 232 110 ديوان البالط ال�سلطاين

670 726 40 000 435 40 وزارة الإ�سكان   320 921 41 

 96 382 393
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

) قطاع البلديات الإقليمية ( 
 92 426 672 93 476 532

 4 933 018
وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 

) قطاع موارد املياه ( 
 4 894 328 5 162 452

830 560 95 000 579 95 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار264 209 99 

703 626 14 000 365 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية441 419 15 

970 435 207 000 972 144 الهيئة العامة للكهرباء واملياه412 701 196 

070 2  -م�ساريع برنامج تنفيذ-

846 303 560 000 904 502 جملة قطاع الإ�سكان306 659 557 

 2 061 590

8- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :
ديـــــــوان البـــــالط ال�سلطانــــــــي 

000 976 1 000 976 1 ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافـية (

694 667 9 000 675 9 وزارة الإعالم896 226 10 

521 449 2 000 772 2 وزارة الرتبية والتعليم ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (630 668 2 

825 878 10 000 780 10 وزارة الرتاث والثقافة 331 204 14 

000 607 2 000 607 2  موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن 000 946 3 

187 300 30 000 853 29 وزارة ال�سوؤون الريا�سية482 633 31 

878 905 90 000 494 79 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية626 980 88 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

879 276 1 000 727 1 جمل�ض الدولة ) اللجنة الوطنية لل�سباب (562 236 1 

845 638 9 000 436 9 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية118 584 9 

836 736 13 000 797 10 �سوؤون البالط ال�سلطاين ) دار الأوبرا ال�سلطانية (996 347 14 

551 752 40 000 338 40 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون643 576 42 

071 539 1 000 940  املتحف الوطني-

760 878 4 000 743 4 الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات818 627 4 

047 608 220 000 138 205 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية692 094 226 

 4 569 876
9- قطاع الطاقة والوقود :

195 400 4 000 485 4 وزارة النفط والغاز

195 400 4 000 485 4 جملة قطاع الطاقة والوقود876 569 4 

 3 452 324
10- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

495 303 3 000 302 3 ديوان البالط ال�سلطاين ) م�سروع زراعة املليون نخلة (

890 485 54 000 268 52 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 434 498 57 

385 789 57 000 570 55 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية758 950 60 

 14 930 905
12- قطاع النقل والت�سالت :

313 230 14 000 565 14 وزارة النقل والت�سالت ) قطاع النقل ( 

435 773  000 786  وزارة النقل والت�سالت ) قطاع الت�سالت ( 939 810  

000 179 18 000 179 18 هيئة تقنية املعلومات644 020 19 

829 747 23 000 387 22 الهيئة العامة للطريان املدين 821 659 26 

577 930 56 000 917 55 جملة قطاع النقل والت�سالت309 422 61 

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 

 271 000

13- �س�ؤون اقت�سادية اأخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين 

) مكتـب م�ست�ســـار جاللــــــة ال�سلطــــــــان ل�سـوؤون 
التخطيــــط االقت�ســـــادي ( 

 

 261 000

 

 335 376

000 704 3 -وحدة دعم التنفيذ واملتابعة-

451 698 15 000 230 15 وزارة التجارة وال�سناعة883 146 19 

000 526 1 000 526 1  الهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي000 569 1 

290 578 3 000 950 3 �سندوق الرفد193 983 3 

667 679 9 000 448 11 املجل�س االأعلى للتخطيط 181 174 11 

498 933 10 000 895 11 وزارة ال�سياحة 785 201 10 

000 559 9 000 559 9 هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم227 562 11 

803 453 2 000 096 3 الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة647 838 4 

992 750 2 000 817 2 الهيئة العامة للتعدين514 869 1 

000 200  -الهيئة العمانية لل�سراكة من اأجل التنمية000 200  

650 186  -م�ساريع برنامج تنفيذ-

727 605 60 000 782 59 جملة ال�س�ؤون القت�سادية الأخرى430 816 64 

-
14-  اأخرى :

003 713 11 -املعونات

003 713 11 -جملة اأخرى-

-000 163 180 احتياطـــي خم�ســـ�ص-

701 090 4550 000 000 4385 الإجمالــــــــــي716 277 4539

تابـع جـدول رقـم )1/4(                                              )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 1621 335 225

 اأ - م�سروفات خدمية و�سلعية :
رواتب واأجور :

901 729 1615 605 532 1643 رواتب اأ�سا�سية

327 865 18 296 643 15 اأجور املوؤقتني228 630 18 

000 160 2 تكاليف تعيني اخلريجني370 554 3 

228 755 1636 901 175 1659 جملــة الـرواتب والأجــور823 519 1643 

 594 136 497
بــدلت :
720 066 584 906 497 547 بدل �سكن

024 927 75 981 498 71 بدل كهرباء667 941 76 

293 762 47 636 873 45 بدل مياه162 524 48 

817 924 43 633 103 42 بدل هاتف445 892 43 

151 432 117 280 492 111 بدل طبيعة عمل337 679 117 

334 328 10 476 652 9 بدل اغرتاب227 537 11 

555 783 196 034 945 184 بدل نقل407 153 195 

590 278 33 680 725 34 بدلت اأخرى126 388 34 

897 923 182 138 839 168 عالوة غالء معي�سة622 502 182 

381 427 1292 764 628 1216 جملــــة البـــدلت490 755 1304 

 17 843 350
م�ستحقات اأخرى :

103 068 15 598 036 16 تذاكر ال�سفر

647 750 1 973 131 2 م�سروفات ال�سفر378 624 2 

امل�سروفـات اجلاريـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م 
) ح�ســـــب البنــــــود (

جـدول رقـم )2/4(              )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

046 230 25 549 425 25 مكافاآت357 356 26 
346 298 4 476 426 3 تعوي�ض نقدي عن الإجازة425 959 4 

378 330 1 933 925  اأجور اإ�سافـية967 884  
359 522 13 334 721 11 م�ستحقات نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة غري العمانيني946 091 20 
523 383 17 588 257 17 اإيجارات م�ساكن املوظفـني863 820 18 
601 172 69 018 770 72 تكاليف العقود اخلا�سة ل�سغل الوظائف املوؤقتة895 936 68 

--مكافاآت املحالني اإلى التقاعد املبكر-
000 100  000 100  تعوي�ض فوائد بنك الإ�سكان العماين000 100  

714 886 26 859 226 12 منحة نهاية اخلدمة للموظفـني املعينني بغري طريق التعاقد008 496 30 

717 742 174 328 022 162 جملة امل�ستحقات الأخرى189 114 191 
000 456 15 558 318 16 رواتب واأجور وبدلت144 936 14 

ح�سة احلكومة فـي نظام معا�سات موظفـي 583 627 151 
605 875 246 636 946 246 احلكومة العمانيني **

931 256 3366 187 092 3301 اأ- جمموع امل�سروفات اخلدمية وال�سلعية 229 953 3305 

 95 868 759

ب - م�ستلزمات �سلعية وخدمية :
 1- م�ستلزمات �سلعية :
789 688 117 938 628 70 لوازم واإمدادات طبية

308 581 3 092 142 3 لوازم واإمدادات زراعية972 233 3 
504 406 1 238 204 1 مواد كيماوية ومبيدات ح�سرية528 057 1 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(

البحث  مجل�ض  فـي  العاملين  الموظفـين  عن  الحكومة  م�ساهمة  يمثـل  عمانية  ريالت   )515505( مبلـغ  ي�سمل   *
العلمي بمبلغ )439554( ريال عمانيا وعن اأع�ساء وموظفـي الدعاء العام بمبلغ )75951( ريال عمانيا .

ي�سمــل مبلغ )530464( ريال عمانيا يمثل م�ساهمة الحكومة عن الموظفـين العاملين فـي مجل�ض البحث العلمي   **
بمبلغ )454513( ريال عمانيا وعن اأع�ساء وموظفـي الدعاء العام بمبلغ )75951( ريال عمانيا .

*** ي�سمـل مبلـغ )530462( ريـال عمانيــا يمثــل م�ساهمـة الحكومـة عـن الموظفـيـن العامليـن فــي مجلـ�ض البحـث 
العلمي بمبلغ )454513( ريال عمانيا وعن اأع�ساء وموظفـي الدعاء العام بمبلغ  )75949( ريال عمانيا .

 *
* * *
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

255 345 18 848 931 12 لوازم تعليمية918 565 20 

457 427 17 892 532 16 مواد غذائية351 324 16 

694 367 4 403 989 3 لوازم مكتبية ومطبوعات817 186 5 

812 176 4 130 269 3 لوازم واإمدادات الطرق واملباين492 091 3 

069 351 5 298 544 6 لوازم واإمدادات الإذاعة والتلفزيون824 298 7 

188 099 6 893 091 5 لوازم واإمدادات احلا�سب الآيل228 190 6 

252 942 2 543 589 2 وقود وزيوت لالآلت واملعدات066 194 3 

921 174  598 196  غاز طبيعي808 185  

383 737 4 960 127 4 قطع غيار لالآلت واملعدات707 726 4 

387 924 9 117 473 7 وقود وزيوت لل�سيارات وو�سائل النقل661 693 8 

136 118 4 364 803 3 قطع غيار �سيارات وو�سائل النقل753 570 2 

055 081 10 694 394 9 م�ستلزمات �سلعية اأخرى875 189 11 

210 422 210 008 920 150 جملة امل�ستلزمات ال�سلعية759 378 189 

 2 352 420
3 - م�ستلزمات خدمية :

954 351 1 697 010 2 �سيانة طرق

632 647 33 316 060 24 عقود نظافة437 047 39 

724 033 28 120 845 24 �سيانة مبان661 048 33 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                              )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

978 500 1 941 388 1 �سيانة اأثاث ومعدات مكاتب243 396 1 

906 85  675 112  �سيانة اأثاث ومعدات م�ساكن536 87  

280 236 6 441 766 5 �سيانة �سيارات وو�سائل نقل175 701 9 

307 245 1 267 249 1 �سيانة اآلت121 590 1 

377 045 1 875 078 1 �سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل853 960  

905 111 6 065 794 5 �سيانة اأخرى547 622 5 

942 138 21 192 380 18 اإيجارات عقارات194 248 21 

788 527 2 779 772 2 تاأمني على ال�سيارات893 267 3 

204 086 2 278 890 1 تاأمني على الأمالك واخلزائن احلكومية088 245 2 

764 703 10 673 383 9 م�سروفات �سفر فـي مهام ر�سمية541 798 12 

876 506 1 878 188 1 ا�سرتاكات فـي ال�سحف واملجالت596 754 1 

397 089 3 232 325 3 دعاية واإعالن واإقامة معار�ض330 959 3 

928 689 9 997 779 8 تكاليف تدريب 844 442 11 

049 443 6 950 067 8 م�سروفات عالج باخلارج546 345 12 

052 134 37 217 016 31 تكاليف خدمات اأخرى920 938 52 

376 773  428 199  تكاليف الحتفال بالعيد الوطني245 136 2 

907 704 80 489 726 13 تكاليف ا�ستئجار �سيارات وو�سائل نقل678 703 82 

380   810   تكاليف تو�سيالت كهربائية خارج م�سقط-

809 34  200 357  تكاليف متديدات كهربائية خارج م�سقط415 26  

710 499 2 886 422 2 عقود خدمات ا�ست�سارية292 090 3 

238 689 10 875 928 11 عقود خدمات ت�سغيلية393 458 9 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

883 689 50 588 433 41 عقود خدمات اأخرى258 681 47 

111 67  146 49  م�سروفات بنكية037 94  

234 150  548 515  خ�سارة تغري �سعر العملة579 239  

190 597 2 965 713 2 مردودات من اإيرادات �سنوات �سابقة398 483 6 

378 859 61 452 923 47 م�سروفات غري مبوبة689 679 64 

643 463 17 894 448 22 تكاليف بعثات درا�سية309 765 28 

582 676  092 128  �سيانة اأثاث ومعدات تعليمية 470 925  

555 547 4 259 348 3 �سيانة اأثاث ومعدات من�ساآت �سحية وخمتربات189 581 4 

948 119 6 811 086 8 تكاليف اإقامة املهرجانات344 020 6 

184 544  595 491  تذاكر ال�سفر فـي املهام الر�سمية368 538  

377 194  889 197  تذاكر ال�سفر للتدريب205 170  

440 334  747   م�سروفات الأن�سطة الطالبية 677   

008 526 413 267 085 307 جملة امل�ستلزمات اخلدمية491 402 473 

 15 448 801
4 - م�سروفات خدمات حكومية :

075 583 10 994 831 9 خدمات الت�سالت ) الربيد والربق والهاتف (

917 390 60 829 643 29 تكاليف ا�ستهالك الكهرباء431 373 56 

096 072 28 124 943 14 تكاليف ا�ستهالك املياه597 867 29 

034 676 7 482 750 6 تكاليف ا�ستئجار خطوط البيانات و�سبكة املعلومات الدولية027 239 8 

122 722 106 429 169 61 جملة م�سروفات اخلدمات احلكومية856 928 109 

000 797 5 071 161 6 م�سروفات ت�سغيلية جارية227 162 9 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

ب - جمموع امل�ستلزمات ال�سلعية واخلدمية    333 872 781
)4+3+1(        525 335 775 736 467 340

 202 173 624

ج - دعم وحتويالت جارية اأخرى :
1 - الدعم :

الهيئات واملوؤ�س�سات ) غري املالية ( :
182 526 211 212 062 149 الهيئات العامة

647 419 4 450 805 5   ال�سركات واملوؤ�س�سات500 148 14 

829 945 215 662 867 154 جملة الدعـــــــــــــــم124 322 216 

 15 925 966
2 - حتويالت للهيئات واملوؤ�س�سات التي ل تهدف للك�سب :

818 947 14 805 807 12         حتويالت لالأندية والحتادات الريا�سية

جملة التحويالت للهيئات966 925 15 
 واملوؤ�س�سات التي ل تهدف للك�سب

 12 807 805 14 947 818

 119 024 785

م�ساعدات ودعم وتعوي�سات للمواطنني :
3 - م�ساعدات للمواطنني :

225 470 115 960 918 110   منح وم�ساعدات اجتماعية
  خم�س�سات ال�سيوخ والقبائل500 232 4 

307 913 1 343 428 2   منح وم�ساعدات طارئة145 718 2 
532 020 50 379 373 43   خم�س�سات الإعا�سة للطلبة606 632 53 

927 788 8 221 882 14   م�ساعدات خمتلفة154 397 4 

991 192 176 903 602 171 جملة امل�ساعدات للمواطنني190 005 184 
 

 178 895
4 - دعم للمواطنني :

  دعم احلرف
 

 895 385
 

 744 508
500 246  822 240    خم�س�سات تنمية ريفـية000 297  

-  خ�سائر بيع الب�سور004 998 2 

008 991  207 136 1 جملة الدعم للمواطنني899 473 3 

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
 379 767

5 - تعوي�سات عن ال�سرر :
تعوي�سات ال�سرر عن احلوادث 

 
 221 752

 
 343 535

789 67  854 29  تعوي�سات اأخرى 801 32  

324 411  606 251  جملة تعوي�سات عن ال�سرر568 412  

 11 704 309
6 - م�ساعدات ومعونات داخلية :

678 568 6 214 454 24 م�ساعدات ومعونات داخلية

678 568 6 214 454 24 جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية309 704 11 

 
 433 193

7 - م�ساعدات ومعونات خارجية :
--م�ساعدات ومعونات خارجية

0   0   جملة امل�ساعدات واملعونات اخلارجية193 433  

 10 545 452
8 - ال�سرتاكات فـي املنظمات غري املالية :
302 042 9 092 410 8 منظمات جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

157 242 1 445 269 1 منظمات عربية453 374 1 

815 247 10 104 609 3 منظمات دولية000 255 7 

274 532 20 641 288 13 جملة ال�سرتاكات فـي املنظمات غري املالية905 174 19 

505 63  -    م�ساعدات ومعونات داخلية و خارجية-

505 63  جملة امل�ساعدات واملعونات الداخلية واخلارجية-

ج - جمموع الدعم والتحويالت اجلارية الأخرى154 452 451
)8+7+6+5+4+3+2+1( 378 409 038 435 653 427

003 713 11       معونات خارجية

-000 163 180  د  - احتياطـــي خم�ســـ�ش-

701 090 4550 000 000 4385 الإجمالـــــــي ) اأ + ب + ج + د (716 277 4539

تابـع جـدول رقـم )2/4(                                               )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

692 505  000 540  ديوان البالط ال�سلطاين075 129  

731 213 1 000 548  �سوؤون البالط ال�سلطاين985 674  

586 49  000 37  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء280 19  

540 3  000 10  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء788 16  

597 18  000 17  وزارة ال�سوؤون القانونية700 18  

688 96  000 29  وزارة املالية 097 78  

695 187  000 125  وزارة اخلارجية777 156  

960 170  000 16  وزارة الداخلية487 289  

380 37  000 35  وزارة الإعالم487 35  

115 50  000 19  وزارة التجارة وال�سناعة454 16  

125   000 2  وزارة النفط والغاز-

070 14  000 89  وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية223 96  

200 25  000 9  وزارة العدل 061 9  

220 738 3 000 405 4 وزارة ال�سحة691 777 5 

615 597 1 000 179 3 وزارة الرتبية والتعليم988 633 4 

323 151  000 73  وزارة التنمية الجتماعية 265 120  

امل�سروفـات الـراأ�ش ماليـة للـوزارات املدنيـة 
والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م

   جـدول رقـم )3/4(                                     )بالريال العماين(

-45-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

000 11  وزارة الرتاث والثقافة 765 12  

628 161  000 68  وزارة  النقل والت�سالت 736 81  

162 27  000 334  وزارة الإ�سكان      562 413  

-000 388  وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه    163 508  

-000 1  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني-

421 58  000 49  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار580 60  

877 2  000 1  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط820   

381 7  000 39  جمل�ض املناق�سات818 48  

000 5  000 5  جمل�ض ال�سورى-

-000 3  وزارة اخلدمة املدنية990 1  

374 559 1 000 323 2 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي877 509 2 

-000 673  وزارة املالية ) خم�س�سات اأخرى (500 269  

070 66  000 55  موازنات الفائ�ض والدعم ) �سندوق الرفد (228 67  

714 17  000 23  وزارة ال�سوؤون الريا�سية962 33  

265 132  000 524  وزارة التعليم العايل546 558  

-000 119  املجل�ض الأعلى للتخطيط 749 146  

426 452  000 206  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية907 163  

134 1  000 20  جمل�ض الدولة-

تابـع جـدول رقـم )3/4(                                                         )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م
امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

175 15  000 10  الدعاء العام 999 9  

000 42  000 56  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية-

370 3  000 37  وزارة ال�سياحة787 5  

866 46  000 15  جمل�ض البحث العلمي-

123 15  000 165  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية492 29  

233 348  000 285  وزارة القوى العاملة683 349  

-000 31  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية 885 2  

444 8  000 19  وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية885 23  

828 4  000 17  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك504 3  

766 171  000 85  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون025 378  

766 1  000 30  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي520 36  

476 9  000 46  الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة100 1  

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 732 256  
) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض ( 

 
 203 000

 
 128 985

079 8  000 14  الهيئة العامة للطريان املدين 752 25  

000 12  000 12  حمكمة الق�ساء الإداري000 5  

224 14  -الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة-

821 81  -الهيئة العامة للتعدين-

145 264 11 000 000 15 الإجمالـــــي925 078 18 

تابـع جـدول رقـم )3/4(                                                         )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
 110 625

1- قطاع اخلدمات العامة :
ديوان البالط ال�سلطاين

 
 90 000

 
 146 107

567 093 1 000 488  �سوؤون البالط ال�سلطاين985 600  

586 49  000 37  الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء280 19  

540 3  000 10  مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء788 16  

597 18  000 17  وزارة ال�سوؤون القانونية700 18  

688 96  000 29  وزارة املالية 097 78  

695 187  000 123  وزارة اخلارجية777 156  

-000 1  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني-

381 7  000 39  جمل�ض املناق�سات818 48  

000 5  000 5  جمل�ض ال�سورى-

-000 673  وزارة املالية  ) خم�س�سات اأخرى (500 269  

134 1  000 20  جمل�ض الدولة-

-000 31  هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية885 2  

828 4  000 17  الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك503 3  

123 614 1 000 580 1 جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة958 325 1 

امل�سروفـات الـراأ�ش ماليـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
 عـن ال�سنـة املاليـة 2017م ) ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة (

جـدول رقـم )4/4(                                      )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
 289 487

3- قطاع الأمن والنظام العام :
وزارة الداخلية

 
 16 000

 
 170 960

055 24  000 6  وزارة العدل 000 7  
877 2  000 1  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط820   

175 15  000 10  الدعاء العام999 9  
جملــ�ض ال�ســوؤون الإداريــة للق�ســاء 732 256  

) املحاكــم والأمانــة العامــة للمجلــ�ض (
 

 203 000
 

 128 985

000 12  000 12   حمكمة الق�ساء الإداري 000 5  

052 354  000 248  جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام038 569  

 
 7 000

4- قطاع التعليم :
ديوان البالط ال�سلطاين ) جمل�س التعليم (

 
 6 000

 
 6 000

-000 2  وزارة اخلارجية ) املعهد الدبلوما�سي (-
145 1  000 3  وزارة العـــــدل ) املعهد العايل للق�ساء (061 2  

 
 187 872

وزارة ال�سحة 
) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

 
 161 000

 
 78 486

143 596 1 000 167 3 وزارة الرتبية والتعليم733 619 4 
374 559 1 000 323 2 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي877 509 2 

265 132  000 524  وزارة التعليم العايل546 558  
206 253  000 7  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية ) كلية العلوم ال�سرعية ( 104 6  

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية -
) مراكز تدريب ال�سناعات احلرفية (

 
 14 000-

866 46  000 15  جمل�ض البحث العلمي-

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

123 15  000 165  املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية492 29  
وزارة القوى العاملة 207 175  

) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (
 

 143 000
 

 158 778
766 1  000 30  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 520 36  

152 849 3 000 560 6 جملــة قطــاع التعليــم412 132 8 

 5 589 819
5- قطاع ال�سحة :

734 659 3 000 244 4 وزارة ال�سحة

734 659 3 000 244 4 جملــة قطــاع ال�سحــة819 589 5 
 

 120 265
6- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

وزارة التنمية الجتماعية
 

 73 000
 

 151 323
-000 3  وزارة اخلدمة املدنية990 1  

455 189  000 142  وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل ( 477 174  
476 9  000 46  الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة100 1  

254 350  000 264  جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية832 297  
 

 4 000
7- قطاع الإ�سكان :

ديوان البالط ال�سلطاين
 

 438 000
 

 51 585
162 27  000 334  وزارة الإ�سكان   562 413  

  508 163
وزارة البلــديــــات الإقليميـــة ومــــوارد امليـــاه 

-000 388  ) قطاع البلديات الإقليمية ( 

421 58  000 49  مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار580 60  

444 8  000 19  وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية 885 23  

612 145  000 228 1 جملــة قطــاع الإ�سكــان190 010 1 

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  4 000

8- قطاع الثقافة وال�س�ؤون الدينية :

ديوان البالط ال�سلطاين

 ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية (

 

 3 000  3 000

380 37  000 35  وزارة الإعالم487 35  

وزارة الرتبية والتعليم 255 14  

) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

 

 12 000

 

 1 472

-000 11  وزارة الرتاث والثقافة 765 12  

714 17  000 23  وزارة ال�سوؤون الريا�سية962 33  

220 199  000 199  وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية803 157  

000 42  000 42  الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية-

164 120  000 60  �سوؤون البالط ال�سلطاين ) دار الأوبرا ال�سلطانية (000 74  

766 171  000 85  الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 025 378  

716 592  000 470  جملة قطاع الثقافة وال�س�ؤون الدينية297 710  

-

9- قطاع الطاقة وال�ق�د :

وزارة النفط والغاز

 

 2 000

  

 125

125   000 2  جملة قطاع الطاقة وال�ق�د

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 
2016م

البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  3 450
10- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 
) م�سروع زراعة املليون نخلة (

 

 3 000

 

 3 000

070 14  000 89  وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية223 96  

070 17  000 92  جملـة قطـاع الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة673 99  

 
 66 236

12- قطاع النقل والت�سالت :
وزارة النقل والت�سالت ) قطاع النقل (  

 
 56 000

 
 154 763

865 6  000 12  وزارة النقل والت�سالت ) قطاع الت�سالت (  500 15  

079 8  000 14  الهيئة العامة للطريان املدين 752 25  

707 169  000 82  جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت488 107  

-
13- �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

ديـــوان البــــالط ال�سلطانــي 
-) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون التخطيط القت�سادي (

 

 296 000

115 50  000 19  وزارة التجارة وال�سناعة454 16  

070 66  000 55  �سندوق الرفد228 67  

-000 119  املجل�ض الأعلى للتخطيط749 146  

370 3  000 37  وزارة ال�سياحة 787 5  

224 14  -الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة-

821 81  -الهيئة العامة للتعدين-

600 511  000 230  جملـة ال�سـوؤون القت�ساديـة الأخـرى218 236  

145 264 11 000 000 15 الإجمالـــــــــــي925 078 18 

تابـع جـدول رقـم )4/4(                                             )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 3 345 896

الأ�سول الثابتة :
اأثاث ومعدات :

719 490 2 935 091 3 اأثاث ومعدات مكاتـب

270 182 1 892 947  اأثاث ومعدات م�ساكن347 907  

768 173 1 779 292 3 اأثاث ومعدات تعليمية618 667 4 

131 104 2 905 272 2 اأثاث ومعدات من�ساآت �سحية وخمتربات917 679 3 

888 950 6 511 605 9 جملــة الأثــاث واملعــدات778 600 12 

 1 228 244
و�سائل نقل :

238 040 1 �سيارات
 

 564 787

382   175 10  و�سائل نقل اأخرى519 12  

169 565  413 050 1 جملــة و�سائــل النقــل763 240 1 

 
 430 382

اآلت ومعدات :
اآلت

 
 373 246

 
 575 356

640 580 2 914 181 3 معدات028 971 2 

996 155 3 160 555 3 جملــة الآلت واملعــدات410 401 3 

  835 974
اأ�سـول ثابتـة متنوعـة :

اأ�سول ثابتة اأخرى
 

 788 916
 

 592 092

092 592  916 788  جملـة الأ�سـول الثابتـة املتنوعـة974 835  

145 264 11 000 000 15 الإجمالــــــــــــي925 078 18 

امل�سروفـات الـراأ�ش ماليـة عـن ال�سنـة املاليـة 2017م 
) ح�ســـــب البنــــــود (

جـدول رقـم )5/4(                               )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

466 910 82 899 138 601 ديوان البالط ال�سلطاين108 584 101 

987 999 69 726 483 351 �سوؤون البالط ال�سلطاين022 981 69 

-715 484 8 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء860 427  

918 71  986 858 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء778 123  

000 590  467 066 1 وزارة ال�سوؤون القانونية-

749 517 1 042 938 3 وزارة املالية 107 418 1 

418 097 7 617 173 81 وزارة اخلارجية103 694 5 

858 362 3 589 074 16 وزارة الداخلية295 524 2 

390 72  845 708 10 وزارة الإعالم625 52  

914 899  982 520 4 وزارة التجارة وال�سناعة585 954  

297 83  744 749 4 وزارة النفط والغاز976 49  

306 995 19 017 840 146 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية018 607 20 

344 119 1 750 537 10 وزارة العدل 246 485  

209 615 20 070 455 465 وزارة ال�سحة657 142 35 

امل�سروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة 
والهيئـات واملوؤ�س�سـات العامـة عــن ال�سنــة املاليـة 2017م

جـدول رقـم )5(                                )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

819 140 49 111 203 177 وزارة الرتبية والتعليم185 734 69 

814 824 2 789 389 36 وزارة التنمية الجتماعية 557 414 3 

624 530 2 878 295 120 وزارة الرتاث والثقافة 977 999 3 

983 999 499 552 599 2982 وزارة النقل والت�سالت 113 562 506 

996 961 128 323 295 474 وزارة الإ�سكان      472 339 136 

929 948 49 972 701 354 وزارة البلديات الإقليمية  وموارد املياه    033 553 49 

-501 1  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني-

271 986 24 782 307 129 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار050 166 25 

130 49  785 333  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط199 80  

-155 319  جمل�ض املناق�سات000 7  

-918 182  جمل�ض ال�سورى-

470 199  922 111 3 وزارة اخلدمة املدنية489 198  

043 865 5 364 316 66 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي792 989 3 

265 456 2 608 080 27  املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية941 341 2 

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

-587 829 7 هيئة تنظيم الت�سالت -

519 316  093 439 22  الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي185 437 2 

-387 434 1 الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات106 80  

440 284 2 342 352 72 هيئة تقنية املعلومات 997 997 24 

073 498 4 192 982 40 وزارة ال�سوؤون الريا�سية284 498 4 

-120 753  معهد الإدارة العامة-

600 960 100 697 749 314 وزارة التعليم العايل839 854 164 

303 695 4 893 005 56 املجل�ض الأعلى للتخطيط  083 215 3 

000 000 3 125 120 37 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية527 982 2 

-198 38  جمل�ض الدولة-

-776 447 2 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة225 952  

468 577  111 051 16 الدعاء العام 861 229  

929 343  119 201 5 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية120 304  

076 810 9 194 932 85 وزارة ال�سياحة 209 232 10 

764 999 4 155 829 52 جمل�ض البحث العلمي310 039 4 

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

582   303 253 21 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية822 16  

749 993 7 491 431 72 وزارة القوى العاملة956 279 11 

194 43  644 646 6 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية308 45  

946 499  092 969 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية971 888  

410 999 59 667 665 442 الهيئة العامة للكهرباء واملياه417 986 107 

784 210 4 664 350 24 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون763 565 2 

038 43  280 114  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي624 53  

852 299 151 866 793 239 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم-

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 670 599  
730 573 32 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

 
 938 257

531 197  783 541 2 م�سروع جامعة عمان938 473  

685 977  578 113 13 الهيئة العامة للطريان املدين 471 715  

522 700  663 322 1 الهيئة العامة للتعدين306 147  

017 413  -املتحف الوطني-

-366 139 61 احتياطــي خم�ســ�ش-

939 102 1334 225 253 7729 الإجمالـــــــــــي180 029 1384 

-000 000 1200 ال�ســرف الفعلــي املقــدر-

تابـع جـدول رقـم )5(                                                       )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 
 17 213 085

1- قطاع اخلدمات العامة :
624 798 19 025 996 196 ديوان البالط ال�سلطاين

987 999 69 726 483 351 �سوؤون البالط ال�سلطاين022 981 69 

-715 484 8 الأمانة العامة ملجل�ض الوزراء860 427  

918 71  986 858 1 مكتب نائب رئي�ض الوزراء ل�سوؤون جمل�ض الوزراء778 123  

000 590  467 066 1 وزارة ال�سوؤون القانونية-

749 517 1 042 938 3 وزارة املالية 107 418 1 

418 097 7 617 173 81 وزارة اخلارجية103 694 5 

-501 1  اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني-

-155 319  جمل�ض املناق�سات 000 7  

-918 182  جمل�ض ال�سورى-

-198 38  جمل�ض الدولة-

-776 447 2 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة225 952  

194 43  644 646 6 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية308 45  

-366 139 61 وزارة املالية ) اعتماد غري موزع (-

890 118 99 136 777 715 جملة قطاع اخلدمات العامة488 862 95 

امل�سروفـات الإمنائيـة للـوزارات املدنيـة والوحـدات احلكوميـة والهيئـات العامـة
عـن ال�سنـة املاليـة 2017م )ح�سـب التخ�س�سـات الوظيفيـة(

جـدول رقـم )1/5(            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 2 524 295
3- قطاع الأمن والنظام العام :

858 362 3 589 074 16 وزارة الداخلية

344 119 1 750 537 10 وزارة العدل 246 485  

130 49  785 333  مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سقط199 80  

468 577  111 051 16 الدعاء العام861 229  

جمل�ض ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 670 599  
730 573 32 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�ض (

 
 938 257

057 047 6 965 570 75 جملة قطاع الأمن والنظام العام271 919 3 

 
 281 990

4- قطاع التعليم :
-766 581 2 ديوان البالط ال�سلطاين

819 140 49 111 203 177 وزارة الرتبية والتعليم185 734 69 

043 865 5 364 316 66 جامعة ال�سلطان قابو�ض وامل�ست�سفى التعليمي792 989 3 

-120 753  معهد الإدارة العامة-

600 960 100 697 749 314 وزارة التعليم العايل838 854 164 

764 999 4 155 829 52 جمل�ض البحث العلمي310 039 4 

582   303 253 21 املجل�ض العماين لالخت�سا�سات الطبية822 16  

وزارة القوى العاملة050 695 9 
354 588 6 332 240 66 ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني ( 

038 43  280 114  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي624 53  

531 197  783 541 2 م�سروع جامعة عمان 938 473  

731 795 167 911 582 704 جملة قطاع التعليم549 139 253 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 35 142 657
5 - قطاع ال�سحة :

209 615 20 070 455 465 وزارة ال�سحة

209 615 20 070 455 465 جملة قطاع ال�سحة657 142 35 

 3 414 557
6- قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

814 824 2 789 389 36 وزارة التنمية الجتماعية

470 199  922 111 3 وزارة اخلدمة املدنية489 198  

395 405 1 159 191 6 وزارة القوى العاملة ) قطاع العمل (906 584 1 

679 429 4 870 692 45 جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية952 197 5 

 65 772 181
7- قطاع الإ�سكان :

573 778 53 826 542 377 ديوان البالط ال�سلطاين

996 961 128 323 295 474 وزارة الإ�سكان 472 339 136 

وزارة البلــديــــــات الإقليميـــة ومــــوارد امليــــاه 998 407 36 
695 091 35 319 234 264 ) قطاع البلديات الإقليمية ( 

وزارة البلــديــــــات الإقليميـــة ومــــوارد امليــــاه035 145 13 
234 857 14 653 467 90 ) قطاع موارد املياه ( 

271 986 24 782 307 129 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار050 166 25 

946 499  092 969 14 وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية971 888  

410 999 59 667 665 442 الهيئة العامة للكهرباء واملياه417 986 107 

125 175 318 662 482 1793 جملة قطاع الإ�سكان124 706 385 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 

 806 416

8- قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

-910 870 1 ) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية (

390 72  845 708 10 وزارة الإعالم625 52  

624 530 2 878 295 120 وزارة الرتاث والثقافة 977 999 3 

073 498 4 192 982 40 وزارة ال�سوؤون الريا�سية284 498 4 

000 000 3 125 120 37 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية527 982 2 

929 343  119 201 5 الهيئة العامة لل�سناعات احلرفية 120 304  

784 210 4 664 350 24 الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون763 565 2 

017 413  -املتحف الوطني-

817 068 15 733 529 240 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية712 209 15 

 

 49 976

9- قطاع الطاقة والوقود :

744 749 4 وزارة النفط والغاز

 

 83 297

297 83  744 749 4 جملة قطاع الطاقة والوقود976 49  

 17 510 437

10- قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

269 333 9 372 147 22 ) م�سروع زراعة املليون نخلة (

306 995 19 017 840 146 وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية018 607 20 

575 328 29 389 987 168 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية455 117 38 

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 2 341 941
11- قطاع التعدين والت�سنيع والإن�ساء :

 املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية
 27 080 608 2 456 265

265 456 2 608 080 27 جملة قطاع التعدين والت�سنيع والإن�ساء941 341 2 

 506 427 040
12- قطاع النقل والت�سالت :

851 897 499 744 724 2981 وزارة النقل والت�سالت ) قطاع النقل ( 

132 102  808 874  وزارة النقل والت�سالت ) قطاع الت�سالت ( 073 135  

-587 829 7 هيئة تنظيم الت�سالت-

440 284 2 342 352 72 هيئة تقنية املعلومات997 997 24 

685 977  578 113 13 الهيئة العامة للطريان املدين 471 715  

108 262 503 059 895 3075 جملة قطاع النقل والت�سالت581 275 532 

 
 954 585

13- �سوؤون اقت�سادية اأخرى :
982 520 4  وزارة التجارة وال�سناعة

 
 899 914

519 316  093 439 22  الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي185 437 2 

وزارة اخلارجية 106 80 
-387 434 1 )الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات (

303 695 4 893 005 56 املجل�ض الأعلى للتخطيط 083 215 3 

076 810 9 194 932 85  وزارة ال�سياحة 209 232 10 

852 299 151 866 793 239 هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم-

522 700  663 322 1 الهيئــة العامـــة للتعديــن306 147  

186 722 167 078 449 411 جملة ال�سوؤون القت�سادية الأخرى474 066 17 

939 102 1334 225 253 7729 الإجمالـــــــــي180 029 1384 

-000 000 1200 ال�سرف الفعلي ) املقدر (-

تابـع جـدول رقـم )1/5(                                            )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

  
 780

1- قطاع الإنتاج ال�سلعي  :
095 422 4 النفط اخلام 

 
 2 730

545 10  942 357  املعادن واملحاجر 877 134  

115 157 19 767 073 65 الزراعة 830 480 28 

650 504 12 487 903 112 الأ�سماك  361 895 10 

302 153 6 475 918 40  ال�سناعة التحويلية 176 509 2 

342 828 37 766 675 223  جملة قطاع الإنتاج ال�سلعي  024 021 42 

 148 172 939
2- قطاع الإنتاج اخلدمي :

840 904 150 445 010 512 الإ�سكان 

469 946  299 468 7 التجارة 301 911 3 

321 2  042 217 1 الكهرباء  976 306  

170 671 62 350 543 458 املياه 321 556 111 

274 502  894 228 20 الت�سالت ) الربيد والربق والهاتف (              102 453 3 

107 223 7 264 762 72 ال�سياحة  065 127 9 

181 250 222 294 230 1072 جملة قطاع الإنتاج اخلدمي 704 527 276 

امل�سروفــات الإمنائيــة للــــوزارات املدنيــة 
عـن ال�سنــة املاليـة 2017م )ح�ســـب القطاعـــات (

جـدول رقـم )2/5(                                    )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الفعلي
فـي ال�سنة

املالية 2016م
البيـــــــــــــــــــــــان

ال�سنة املاليـة 2017م

امليزانية 
املعتمدة

الفعـــــلي 

 242 345 024
3- قطاع الهياكل الجتماعية :

263 734 156 711 753 606  التعليم 

154 005 5 993 589 52  التدريب املهني  295 833 7 

576 107 35 407 303 524  ال�سحة 121 649 43 

769 628 18 166 179 346  الإعالم والثقافة وال�سوؤون الدينية 447 312 24 

514 889 3 161 133 45  املراكز الجتماعية  607 608 4 

579 618 11 846 296 52  مراكز ال�سباب 101 335 16 

855 983 230 284 256 1627 جملة قطاع الهياكل الجتماعية 595 083 339 

 398 388 020
4- قطاع الهياكل الأ�سا�سية :

981 812 295 076 795 2563  الطرق  

190 594 292 551 823 713  املطارات 488 214 192 

996 258 91 752 265 445  املوانئ 103 051 12 

697 162 14 358 336 94  الري وموارد املياه  380 344 13 

584 561 45 163 478 285  تخطيط املدن وخدمات البلديات  593 761 25 

907 448 96 854 883 662  الإدارة احلكومية  001 465 81 

206 201 7 127 508 40  البيئة ومكافحة التلوث 272 172 3 

561 040 843 881 090 4806 جملة قطاع الهياكل الأ�سا�سية 857 396 726 

939 102 1334 225 253 7729 الإجمايل )1 + 2 + 3 + 4 (180 029 1384 

-  000 000 1200  ال�سرف الفعلي  املقدر -  

تابـع جـدول رقـم )2/5(                                               )بالريال العماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

قــــرار وزاري

رقــــم 2018/173

باإ�ضـدار الئحـة قواعـد واإجـراءات ف�ضـح الب�ضائـع

وتعليـق اأداء ال�ضريبـة اجلمركيـة 

ا�ستنادا اإلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 2000/14 ، 
واإلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر بتطبيقه 

املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 ، 
واإلــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اجلمــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعاون لدول اخلليج 

العربية ال�سادرة بالقرار رقم 2005/23 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل فــي �ســاأن قواعــد واإجــراءات ف�ســح الب�سائــع وتعليــق اأداء ال�سريبة اجلمركية وفقا 
لقانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه ، باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�ضدر فـي : 6  /  1  / 1440هـ

املوافــــق : 16 /  9  / 2018م

  دروي�ش بن اإ�ضماعيل بن علي البلو�ضي
الوزيــــــر امل�ســــــوؤول عــــــن ال�ســـــــوؤون املاليــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

الئحة قواعد واإجراءات ف�ضح الب�ضائع
وتعليق اأداء ال�ضريبة اجلمركية 

الف�ضــــل االأول

التعاريف

املــادة ) 1 (

يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املبيــن قريــن كل منها ما مل يقت�س �سيــاق النـ�س 
خالف ذلك :

1- القانـــــــــــون :    

قانـون اجلمـارك املوحـد لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيــة ال�سادر بتطبيقــه 
املر�سوم ال�سلطاين رقم 67/ 2003 .

2- املديـــر العـــــــام : 

مدير عام اجلمارك ب�سرطة عمان ال�سلطانية .

3 - االإدارة : 

الإدارة العامة للجمارك ب�سرطة عمان ال�سلطانية .

4 - الدائـــرة اجلمركيـــة : 

النطاق املحدد فـي امليناء - البحري اأو اجلوي اأو الربي - اأو اأي مكان اآخر فـي ال�سلطنة 
يوجد فيه مركز لالإدارة ، ويرخ�س فيه باإمتام الإجراءات اجلمركية اأو اأي منها ، والدائرة 
اجلمركية مبنفذ الدخول للمنطقة احلرة اأو ال�سوق احلرة اأو مبنفذ اخلروج من اأي منهما ، 

بح�سب الأحوال . 

5 - املديـــر : 

مدير الدائرة اجلمركية .

6 - ال�ضريبـــة اجلمركيــــة : 

امل�ستــوردة بتطبيق فئة ال�سريبة اجلمركية املحددة وفقا  امل�ستحــق علــى الب�ساعــة  املبلــغ 
لأحكام القانون والتعرفة اجلمركية املوحدة .
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7 - امل�ضتـــــــــــــورد : 

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يقوم با�سترياد الب�ساعــــة .

8 - مالك الب�ضاعــــــــــة : 

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يثبت له حق ملكية الب�ساعة وفقا للعقود وغريها 
من الأدلة الر�سمية املثبتة لذلك .

9- الب�ضائــع العابــرة )ترانزيـــت( : 

الب�سائع التي تدخل اإقليم الدولة للعبور منه اإلى اخلارج .

10- امل�ضتـــودع اجلمركــي املرخــ�ش : 

املكــان اأو البنــاء الــذي تـودع فيــه الب�سائع حتــت اإ�سراف الإدارة فـي و�سع معلــق لل�سريبة 
اجلمركية وفقا لأحكام القانون .

11- املنطقـــة احلـــــرة : 

جزء من اإقليم الدولة متار�س فيه الأعمال التجارية اأو ال�سناعية مبوجب نظم خا�سة ، 
وتعامل الب�سائع الواردة منه اإلى داخل الدولة اأو خارجها معاملة الب�سائع الأجنبية .

12- ال�ضـــوق احلـــــــرة : 

املقر املرخ�س الـذي تـودع فيـه الب�سائع بغـر�س العـر�س اأو البيـع مـع تعليـق اأداء ال�سريبة 
اجلمركية امل�ستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون ، وهذه الالئحة .

13- ال�ضمانـــة امل�ضتنديــة : 

باأداء ال�سريبة اجلمركية  اأو مالك الب�ساعة يت�سمن اللتزام  تعهد مكتوب من امل�ستورد 
والغرامة املالية وغريها من املبالغ التي ت�ستحق بالتطبيق لأحكام القانون .

14- ف�ضح الب�ضائع :

الإجراءات  باإنهاء  الب�ساعة  مالك  اأو  للم�ستورد  ت�سمح مبوجبه اجلمارك  اإجراء جمركي 
اجلمركية للب�ساعة قبل تاأدية ال�سريبة اجلمركية وفقا لأحكام هذه الالئحة .

15- ال�ضجـــل : 

اأو تقدم  ال�سجل الذي تدون وحتفظ فيه جميع البيانات والوثائق التي ت�سدرها الإدارة 
اإليها ب�ساأن ف�سح الب�سائع اأو تعليق تاأدية ال�سريبة اجلمركية .
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الف�ضــل الثانــي

قواعــد واإجــراءات ف�ضــح الب�ضائــع 

املــادة ) 2 (

يكون ف�سح الب�سائع وفقا لالإجراءات الآتية :

املدير  اإلى  اأو من ميثلهما قانونا بطلب   ، الب�ساعة  اأو مالك  امل�ستورد  اأن يتقدم   -  1

مت�سمنا نوع الب�ساعة املطلوب ف�سحها ، وكميتها اأو عددها ، وقيمتها ، والأ�سباب 

التي ي�ستند اإليها  فـي طلب الف�سح .

اأو م�سرفيا �ساري املفعول للمدة التي يحددها  اأن يرفــق بالطلــب �سمانا نقديا   - 2

 ، ف�سحهــا  املطلــوب  الب�ساعــة  على  امل�ستحقـة  اجلمركيــة  ال�سريبــة  بقيمة  املدير 

اأو �سمانــا م�ستنديـا يوافــق عليه املدير العام ، وي�سدر باملوافقة على طلب ف�سح 

الب�ساعة قرار من املدير .

املــادة ) 3 (

اأو مالك الب�ساعة باأداء ال�سريبة اجلمركية امل�ستحقة على الب�ساعة بعد  يلتزم امل�ستورد 

اإدخالها اإلى ال�سلطنة .

املــادة ) 4 (

تقيد الب�سائع التي يتم ف�سحها  فـي ال�سجل مت�سمنا البيانات الآتية :

1 - الب�ساعة من حيث النوع والقيمة والكمية اأو العدد واملن�ساأ وال�سريبة اجلمركية 

امل�ستحقة عليها .

2 - ا�سم امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة .

3 - �سبب ف�سح الب�ساعة ، وامل�ستندات املوؤيدة لها . 

4 - البيانات املتعلقة بال�سمان امل�سرفـي اأو النقدي اأو امل�ستندي .
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الف�ضل الثالث
قواعد واإجراءات حاالت تعليق اأداء ال�ضريبة اجلمركية

الفرع االأول
اأحكــام عامـــة

املــادة ) 5 (

اإلـى اأي مكــان اآخــر داخــل ال�سلطنة دون تاأدية ال�سريبة  اأو نقلهـا  اإدخــال الب�سائـع  يجــوز 

اجلمركية وفقا لالإجراءات الآتية :

املدير  اإلى  اأو من ميثلهما قانونا بطلب   ، الب�ساعة  اأو مالك  امل�ستـورد  اأن يتقــدم   - 1

مت�سمنـــا نـــوع الب�ساعـــة املطلـــوب اإدخالهـــا اأو نقلهــا وكميتها اأو عددها وقيمتها 

من واقع البيان اجلمركي املقدم عن الب�ساعة بعد ت�سجيله وفقا لأحكام القانون .

الأ�سباب التي ي�ستند اإليها  فـي طلب الإدخال اأو النقل موؤيدة بامل�ستندات والوثائق   - 2

الر�سمية املثبتة لها .

اجلمركيـــــة  ال�سريبـــــة  بقيمـــة  م�سرفيــــا  اأو  نقديــــا  �سمانـــــا  بالطــلــب  يرفـــق  اأن   - 3

علـى الب�ساعــة املطلــوب اإدخالهــا اأو نقلهــا .

وي�سدر باملوافقة على طلب الإدخال اأو النقل للب�سائع قرار من املدير .  

املــادة ) 6 (

يجــب و�سـع الأختــام اجلمركيــة اأو الر�ســا�س اجلمركــي علــى الب�ساعــة املطلوب اإدخالها 

اأو نقلها .

املــادة ) 7 (

يكون احلد الأق�سى لإدخال الب�ساعة اأو نقلها قبل اأداء ال�سريبة اجلمركية )3( ثالثة اأيام 
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .

املــادة ) 8 (

يرتتــب علــى انق�ســاء املــدة املحــددة  فـي املــادة )7( من هذه الالئحة دون اإدخال الب�ساعة 

اأو نقلها اأن ت�سبح ال�سريبة اجلمركية امل�ستحقة واجبة الأداء .
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الفـــرع الثانـــي
قواعد واإجراءات تعليق اأداء ال�ضريبة اجلمركية للب�ضائع العابرة 

)ترانزيــــت(
املــادة ) 9 (

يكون عبور الب�سائع لإقليم ال�سلطنة وفقا لالإجراءات الآتية :

1 - اأن يتقــــــدم امل�سـتــــورد اأو مالــك الب�ساعـــة العابـــرة ، اأو ممثلهمــا القانوين بطلب 

اإلى املدير ، مرفقا به �سمانا نقديا اأو م�سرفيا م�ساويا لقيمة ال�سريبة اجلمركية .

2 - اأن يكــون ال�سمــان امل�سرفـــي �ســـاري املفعـول ملـــدة ل تقـــل عـــن )3( ثالثـــة اأ�سهـــر 

من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .

وي�ســدر باملوافقـة علــى طلـب عبــور الب�ساعة قرار من املدير .

املــادة ) 10 (

تقيد الب�سائــــع العابــــرة  فـي ال�سجل مت�سمنا البيانات املتعلقة مبا ياأتي :

1 - الب�ساعة العابرة من حيث القيمة والنوع والكمية واملن�ساأ وبيانات ال�سمان املقدم .

2 - ا�سم امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة ، مع اإرفاق ن�سخة من اإثبات هويته اأو �سفته .

3 - تاريخ دخول الب�ساعة اإقليم ال�سلطنة للعبور .

4 - املــدة املحددة للعبور .

5 - بيان الطرق املحددة للعبور وو�سائط النقل امل�ستخدمة .

6 - تاريخ خروج الب�ساعة العابرة من املنفذ املحدد للخروج .

7 - تاريخ دخول الب�ساعة العابرة لدولة الو�سول اإن وجد .

7 - املنطقة احلرة التي دخلت اإليها الب�ساعة العابرة وتاريخ الدخول اإن وجد .

9 - �سبب اإعادة ال�سمان امل�سرفـي اأو رد ال�سمان النقدي مع بيان تاريخ الرد .

املــادة ) 11 (

يرتتب على انق�ساء املدة املحددة للعبور دون خروج الب�ساعة من ال�سلطنة ت�سييل ال�سمان 

ل�سالح الإدارة .
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الفــرع الثالــث
قواعـد واإجـراءات تعليـق ال�ضريبـة اجلمركيـة  فــي حـال اإيـداع الب�ضائـع 

 فــي امل�ضتودعـات اجلمركيـة املرخ�ضـة 
املــادة ) 12 (

يكون تعليق ال�سريبة اجلمركيــة لإيداع الب�سائع فـي امل�ستودعات اجلمركيــة املرخ�ســـة - 
وفقا  عليها  امل�ستحقة  اجلمركية  ال�سريبة  اأداء  قبل   - اجلمركية  الدائرة  خارج  اأو  داخل 

لالإجراءات الآتية :
اأن يتقــدم امل�ستــورد اأو مالــك الب�ساعــة اأو من ميثلهمـا قانونــا بطلــب اإلــى املديــر   - 1
مت�سمــنا نــوع الب�ساعـة املطلــوب اإيداعهــا وكميتهــا اأو عددهــا وقيمتهــا مــن واقــع 

م�ستندات ال�سحن .
2 - ن�سخة البيان اجلمركي وامل�ستندات املوؤيدة له .

3 - البيانات اخلا�سة بامل�ستودع املطلوب اإيداع الب�سائع فيه .
4 - تقدمي �سمان نقدي ، اأو م�سرفـي �ساري املفعول طوال مدة اإيداع الب�سائع بقيمة 

ال�سريبة اجلمركية على الب�ساعة املطلوب اإيداعها .

املــادة ) 13 (
ي�سدر باملوافقة على تعليـق ال�سريبــة اجلمركيــة لإيــداع الب�سائــع فـي امل�ستــودع اجلمركــي 
املرخ�س قرار من املدير العام اأو من يفو�سه مت�سمنا املدة املحددة لالإيداع ، والتي تبداأ 

من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .

املــادة ) 14 (
اأخرى  ملدة  املرخ�س  امل�ستودع اجلمركي  فـي  الب�سائع  لإيداع  املحـددة  املــدة  يجــوز متديد 
مماثلة ، وذلك بناء على طلب يقدم من امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة اأو ممثلهما القانوين 
قبل التاريخ املحدد لنق�ساء املدة امل�سار اإليها بفرتة كافية ، مع جتديد ال�سمان امل�سرفـي 

بقدر مدة التمديد . 

املــادة ) 15 (
يرتتــب علــى انق�ســاء املـــدة املحــددة لإيــداع الب�سائــع فــي امل�ستـــــودع اجلمركــي املرخـــ�س 

دون الت�ســرف فيهــا ت�سييـل ال�سمــان ل�سالــح الإدارة .

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

املــادة ) 16 (
�سحب  املوافقة على   - الب�سائع  لإيداع  املحددة  املدة  انق�ســاء  قبــل   - للدائــرة اجلمركيــة 
الب�ساعـــة من امل�ستــــودع اجلمركـي املرخــــ�س لداخــــل ال�سلطنـــة بعــد معاينتهــا وحت�سيـل 
ال�سريبة اجلمركية امل�ستحقــة عليهــا وفقــا لقيمــة الب�ساعــة عنـد اإخراجها من امل�ستودع 

اجلمركي املرخ�س  فـي تاريخ اإجناز البيان اجلمركي . 

املــادة ) 17 (
 ، امل�ستــودع اجلمركــي اخلــا�س  فـي  املودعــة  الب�سائـع  ال�سجل  فـي  الإدارة اجلمركية  تقيد 
على اأن يخ�س�س �سجل م�ستقل لكل م�ستودع من امل�ستودعات الكائنة فـي دائرة اخت�سا�س 

الدائرة اجلمركية .

الفــرع الرابــع
قواعـد واإجـراءات تعليـق ال�ضريبـة اجلمركيـة علـى الب�ضائـع الـواردة

 اإلى املناطــق واالأ�ضــواق احلــرة
املــادة ) 18 (

اإلى املناطــق والأ�ســواق احلــرة  الــواردة  يكــون تعليــق ال�سريبــة اجلمركيــة علـى الب�سائــع 
وفقا لالإجراءات الآتية :

اأو من ميثلهمــا قانونا بالبيان اجلمركي  اأو مالــك الب�ساعــة  اأن يتـقدم امل�ستــورد   - 1
اإلى املديـــر مت�سمـنــا نـــوع الب�ساعـــة املطلـــوب اإدخالهــا وكميتهــا وعددهـــا وقيمتهـــا 

مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك .
حتديد املنطقة اأو ال�سوق احلرة املطلوب اإدخال الب�ساعة اإليها .  - 2

التــي يحددهــا املديــر  اأو م�ســرفـي �ســاري املفعـــول للمـــدة  تقديـــم �سمــان نقــدي   - 3
بقيمة ال�سريبة اجلمركية على الب�ساعة املطلوب اإدخالها .

املــادة ) 19 (
وقت  لقيمتها  وفقا  املحلي  لل�سـوق  الب�ساعــة  اإدخــال  عنــد  ال�سريبــة اجلمركيــة  ت�ستوفـى 

ت�سجيل البيان اجلمركي .

املــادة ) 20 (
 تقيد الإدارة اجلمركية فـي ال�سجل الب�سائع الداخلة واخلارجة للمنطقة اأو ال�سوق احلرة .
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الف�ضــل الرابــع
ال�ضمانــات امل�ضرفيــة والنقديــة وامل�ضتنديــة 

املــادة ) 21 (

ي�سرتط لقبول ال�سمان امل�سرفـي ما ياأتي :

1 - اأن يكون خطاب ال�سمان �سادرا من اأحد امل�سارف املرخ�س بها بال�سلطنة .

2 - اأن ي�سدر اخلطاب ل�سالح الإدارة .

3 - التزام امل�سرف م�سدر خطاب ال�سمان باأن يدفع اإلى الإدارة - ب�سفتها امل�ستفيد - 

بدون قيد اأو �سرط املبلغ املحدد فـي اخلطاب خالل مدة �سريان ال�سمان املحددة 

فيه . 

اأو متديــده قبــل انق�ساء مدته  4 - التـــزام مقــدم خطــاب ال�سمان جتديد اخلطــاب 

بوقت كاف .

املــادة ) 22 (

حتفظ ال�سمانات امل�سرفيــة املقدمة فـي ملــف خــا�س يــودع لــدى الإدارة املعنية مبوجب 

مح�سر ت�سليم وت�سلم اأو وفق النظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .

املــادة ) 23 (

اإذا كان ال�سمان نقديا ، يجوز بعد موافقة املدير العام اأن يكون ذلك ب�سيك بقيمة ال�سريبة 

اجلمركية امل�ستحقة م�سحوبا على اأحد امل�سارف املرخ�س لها بال�سلطنة ، وم�سدقا منه .

اأو وفقا   ، ال�سيك  اأو  النقدي  املبلغ  اإي�سال ر�سميا يفيد ت�سلمها  الإدارة للم�ستورد  وت�سدر 

للنظم الآلية املعمول بها  فـي الإدارة .

املــادة ) 24 (

يتعني  فـي نهاية كل يوم عمل ت�سليم ال�سمانات النقدية اأو امل�سرفية اأو ال�سيكات اإلى الإدارة 

املعنية مبوجب مح�سر ت�سليم وت�سلم ، اأو وفقا للنظم الآلية املعمول بها  فـي الإدارة .
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املــادة ) 25 (

ي�سرتط لقبول ال�سم�ن امل�ستندي م� ي�أتي :

1 - اأن يقت�سر تقدمي ال�سم�ن امل�ستندي على ح�الت ف�سح الب�س�ئع .

اأن يكون مقدم ال�سم�ن امل�ستندي جهة حكومية ، ويجوز تقدميه من قبل اإحدى   - 2

ال�سرك�ت .

3 - اأن يت�سمن امل�ستند املقدم ك�سم�ن الن�ص ب�لتزام امل�ستورد اأو م�لك الب�س�عة ب�سداد 

ال�سريبة اجلمركية وغريه� من املب�لغ التي ت�ستحق للإدارة مبجرد الطلب .

وي�سدر ب�ملوافقة على قبول ال�سم�ن امل�ستندي قرار من املدير الع�م .

املــادة ) 26 (

يكون حفظ ال�سم�ن�ت امل�ستندية وفق� للنظم االآلية املعمول به� فـي االإدارة .

املــادة ) 27 (

يكون االإفراج عن ال�سم�ن النقدي اأو امل�سرفـي اأو امل�ستندي بن�ء على طلب يقدمه امل�ستورد 

اأو امل�لك اأو من ميثلهم� ق�نون� ، وبعد الت�أكد من خلو ذمته من اأي التزام�ت م�لية جت�ه 

اإقرار  على  ب�لتوقيع  ق�نون�  ميثلهم�  من  اأو  الب�س�عة  م�لك  اأو  امل�ستورد  ويلتزم   ، االإدارة 

بت�سلــم مبلــغ ال�سمــ�ن النقــدي اأو امل�سرفـــي اأو امل�ستنــدي وفــق� للنظم االآليــة املعمــول بهــ� 

فـي االإدارة .

املــادة ) 28 (

فـي ح�لة عدم التزام امل�ستورد اأو امل�لك ب�الأحك�م اخل��سة ب�لتعليق املوؤقت لل�سريبة ، تقوم 

االإدارة بتح�سيـــل ال�سريبـــة اجلمركيـــة والغرامـــ�ت امل�ستحقـــة لهـــ� مـــن خـــــلل ال�سم�نــــ�ت 

املقدمــة منــه .

املــادة ) 29 (

�سنوات  ب�نق�س�ء )5( خم�ص  النقدي  ال�سم�ن  ا�سرتداد  فـي  امل�لك  اأو  امل�ستورد  ي�سقط حق 

ميلديـــة مــن ت�ريـــخ زوال �سبـــب التعليـــق ، علـــى اأن ي�سبق ذلك اإخط�ر امل�ستورد اأو امل�لك 

قبل انق�س�ء املدة بـ )3( ثلثة اأ�سهر .
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املــادة ) 30 (

تقوم الإدارة بتقييد جميع ال�سمانات  فـي ال�سجل املخ�س�س لذلك . 

املــادة ) 31 (

يجب اأن يت�سمن �سجل قيد ال�سمانات امل�سرفية البيانات الآتية :

امل�سرف م�سدر ال�سمان .  - 1

امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة املقدم لل�سمان .  - 2

قيمة ال�سمان ، و�سبب تقدميه .  - 3

املحدد  والتاريخ  ل�سريانه  املحددة  واملدة  امل�سرفـي  ال�سمان  خطاب  اإ�سدار  تاريخ   - 4

لنتهاء هذه املدة . 

التاريخ الواجب خالله جتديد ال�سمان اأو متديد مدته قبل انق�سائها .  - 5

بيانات جتديد ال�سمان اأو متديد مدته و�سبب التجديد اأو التمديد .  - 6

�سبب رد ال�سمان .  - 7

تاريخ �سدور �سهادة الإبراء .  - 8

تاريــخ اإعــادة خطــاب ال�سمــان اإلــى امل�ســرف امل�ســدر لــه ، وتاريــخ اإخطــار امل�ستــورد   - 9

اأو مالــك الب�ساعــة بذلـك .

10 - تاريخ ا�سرتداد الإدارة لقيمة خطاب ال�سمان فـي احلالــة التــي ي�ستحــق لهــا مبالــغ 

بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة .

11 - تاريخ اتخاذ اإجراءات حت�سيل الفروق املالية امل�ستحقة لالإدارة .

املــادة ) 32 (

يجب اأن يت�سمن �سجل قيد ال�سمانات النقدية البيانات الآتية :

تاريخ تقدمي ال�سمان وقيمته ، و�سبب تقدميه .  - 1

ا�سم امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة املقدم لل�سمان .  - 2

ال�سيك وتوقيع  امل�سحــوب عليــه  امل�ســرف  املقــدم وب�سفــة خا�ســة  ال�سيــك  بيانــات   - 3

ال�ساحب )امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة( ، وتاريخ �سدوره .

-75-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

تاريــخ ت�سلـيم ال�سمـــان اأو ال�سيـــك اإلــى اأميـــن اخلزينــة املخت�س مع اإرفاق ن�سخة   - 4

من مح�سر الت�سليم والت�سلم .

�سبب رد ال�سمان .  - 5

تاريخ �سدور �سهادة الإبراء .  - 6

تاريــخ رد ال�سمــان اأو ال�سيــك اإلــى امل�ستــورد اأو مالــك الب�ساعــة ، مـع اإرفـــاق ن�سخـــة   - 7

من الإقرار املوقع منه .

تاريخ تنازل امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة عن ال�سمانات النقدية املقدمة .  - 8

تاريخ اتخاذ اإجراءات حت�سيل الفروق املالية امل�ستحقة .  - 9

املــادة ) 33 (

يجب اأن يت�سمن �سجل قيد ال�سمانات امل�ستندية البيانات الآتية :

تاريخ تقدمي ال�سمان ، و�سبب تقدميه .  - 1

ا�سم امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة املقدم لل�سمان .  - 2

بيانات امل�ستند املقدم ك�سمان ، مع اإرفاق ن�سخة منه .   - 3

�سبب رد ال�سمان .  - 4

تاريخ رد ال�سمان امل�ستندي اإلى امل�ستورد اأو مالك الب�ساعة .  - 5

تاريــخ اتخــاذ اإجــراءات التنفيــذ الإداري علــى اأمــوال امل�ستــورد اأو مالــك الب�ساعــة   - 6

للوفــاء باملبالــغ امل�ستحقــة لالإدارة .
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وزارة التعليــــم العالــــي
قـــرار وزاري 

رقـــم 38/ 2018
ببـدء الدرا�ســة فـي اجلامعــة الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 

 
ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/41 باإ�سدار نظام اجلامعات اخلا�سة ، 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة التعليم العايل ، واعتماد 
هيكلها التنظيمي ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 99/36 باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لنظام اجلامعات اخلا�سة ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2018/19 باإن�ساء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

 تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تبداأ الدرا�سة فـي اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من العام الأكادميي 2019/2018م ، 
ويكون مقرها الرئي�سي الدائم فـي حمافظة م�سقط ، وت�سم ثالث كليات ، وهي : 

1 - كلية الهند�سة ، ومقرها ولية ال�سيب .

- برنامج الدبلوم فـي : 

* اإدارة تقنية املعلومات لالأعمال التجارية . 
- برنامج البكالوريو�س فـي بيئة الت�سييد : 

* هند�سة الإن�ساءات .
* الهند�سة املدنية .

* هند�سة القيا�س والتكاليف .
- برنامج البكالوريو�س فـي الهند�سة : 

* هند�سة الكمبيوتر .
* الهند�سة الإلكرتونية .
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* هند�سة الطاقة الكهربائية .
* هند�سة الت�سالت .

* هند�سة ميكانيكية مب�ساعدة الكمبيوتر .
* ميكاترونك�س .

* هند�سة املعاجلة وال�سيانة .
* الهند�سة الكيميائية .
- برنامج ماج�ستري فـي : 

* اإدارة ال�سيانة واإدارة نظم املعلومات .
* اإدارة الإن�ساءات .

* هند�سة املعاجلة .
* اإدارة �سل�سلة التوريد والعمليات الدولية . 

2 - كلية الطب والعلوم ال�سحية ، ومقرها ولية �سحار .

- برنامج بكالوريو�س فـي الطب العام .

3 - كلية ال�سيدلة ، ومقرها ولية بو�سر .

- برنامج بكالوريو�س فـي ال�سيدلة .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي : 10 مـن حمـــــــــــرم 1440هـ
املوافــــق : 20 مـن  �سبتمبــــــر 2018م

د. راوية بنت �سعود البو�سعيدية
وزيـــــــــــــــــــرة التعليـــــــــــــــم العــــالــــــــــــي
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وزارة الزراعــة والرثوة ال�سمكية
قــرار وزاري

رقــم 2018/251
بحظـر ا�ستيـراد �سمـك البلطـي من جمهوريـة املك�سيـك

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2008/107 ، 
واإلى تو�سيــة اجلهــة البيطريــة املخت�ســة ب�ســاأن حظـــر ا�ستيـــراد �سمـــك البلطـــي ومنتجاتــه 

من جمهورية املك�سيك ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظـــر ا�ستيــــراد �سمـــك البلطــــي ومنتجاتـــه )Tilapia species( مــن جمهوريـــة املك�سيــك ، 
وذلك حلني 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 الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 13 / 1 / 1440هـ 
املـوافـــــق : 23 / 9 / 2018م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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قــرار وزاري
رقــم 2018/256

بحظـر ا�ستيـراد الطيور احليــة مــن بعـ�ض الــدول

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 2008/107 ، 
واإلى تو�سيـة اجلهـة البيطريـــة املخت�سة ب�ســـاأن حظــر ا�ستيـــراد الطيـور احليــة ومنتجاتهــا 

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

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يحظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها من ماليزيا ، وجمهورية 
فيتنــام اال�سرتاكيـــة ، ومملكـــة كمبوديـــا ، وذلك حلـــني زوال �سبـــب احلظـــر ، و�ســـدور قــــرار 

بهـذا ال�سـاأن .

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 15 / 1 / 1440هـ 
املـوافـــــق : 25 / 9 / 2018م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
                                                                                             وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿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

82288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥```«bódGh Iƒ```¡≤dG  ΩÉ```≤e Ωƒ≤j Éeh ƒ``ZÉ°ùdGh  É``cƒ«HÉàdGh  ô``µ°ùdGh  hÉ``cÉµdGh …É``°ûdGh  ø``ÑdG
 ¢ùHódGh π°ù©dGh í∏ÑdGh äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh

. πÿGh í∏ŸGh IRÉÑÿG QhQPh IÒªÿGh

 »`a.»°S …G …O »H ¬jG.¢SG , ƒÑª«H ƒHhôZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«°ùµe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Éæ«H .∫CG hCG »°S 1000 È‰ ÉeQƒØjQ’ …G …O ƒ«°SÉH ¿ƒ«°SÉ¨fƒdhôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
∂«°ùµŸG , 01210»H »°S ±G …O , ∂«°ùµe …G ±G ÉàfÉ°S É°ùfÓH

2013/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

90889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

. ÚæNóŸG äGhOCGh ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh äÉY’ƒdGh ≠ÑàdG äÉéàæeh ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG

óàª«d (õ«°SôahG) ¢ù«Ló«g ófG ¿ƒ°ùæ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »L »H  2  QCG  2  »°S  ƒ«∏HO  ,  ¿óæd  ¢ù«∏H  πÑª«J  4  ,  ¢ShÉg  Üƒ∏L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
GÎ∏‚EG

2014/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π`````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó``∏H - 2014/4/30 : á```jƒdhC’G ï```jQÉJ - 3053764 : á``jƒdhC’G º``bQ)  : á```````jƒdhC’G ≥``````M

( Ió``ëàŸG á```µ∏ªŸG : á```jƒdhC’G
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115130 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
 äGRÉ``¨dGh  Iô``«Ñc  äÉ``jhÉM  »`a  á``fõîŸGh  á```dƒ≤æŸG  á``«YÉæ°üdG  á``∏FÉ°ùdG  äGRÉ¨dGh  äGRÉ¨dG
 RÉ¨dG  äGQóæ∏°S  »`a  áeóîà°ùŸGh  áYRƒŸGh  ádƒ≤æŸGh  áfõîŸG  á«YÉæ°üdG  á∏FÉ°ùdG  äGRÉ¨dGh
 »`ah  áYGQõdG  »`ah  á«LQÉÿGh  á«∏NGódG  äÉYÉæ°üdG  »`a  áeóîà°ùŸG  äÉYRƒŸGh á«YÉæ°üdG
 äÉj’hC’Gh  á«dGQó«ØdGh  á«∏ëŸG á«eƒµ◊G  äÉeóÿGh  á«ë°üdG  ájÉæ©dGh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 á°ü°üîŸG ájhÉª«µdG OGƒŸGh ™∏°ùdGh AÉæÑdGh áfÉ«°üdG hCG  ¬«aÎdG hCG  ∫ÉªYC’G »`a OGôaC’Gh
 ¢ùæ°û«°ùdƒeEG  Öcôe  π«æ«a  …CG  Rôª«dƒH  ,  ø°û«JGÎf  »FÉ«ª«c Öcôe  ,  ÚeÓ«µdCG  πãe
 ,  (á«¨ª°U IOÉe) èæJGôdG  ójQƒ∏c π«æ«Ø«dƒH  ,  ∫ƒëc π«æ«Ø«dƒÑdG  äÉÑcôeh (Ö∏ëà°ùe)
 ¿ƒHôchQó«¡dG  Ò°ùµJh IƒZôdG  ™``«æ°üJ õ``«Ø– ≈``∏Y π``ª©J É``«fƒeC’G äÉÑcôeh É``«fƒeC’G

 . ¬à«≤æJh

∂fEG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ∏H ¿ƒà∏eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

115136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 . (IOÈŸG πFGƒ°ùdGh äGRÉ¨dG) π≤f ¢VGôZCÉH á°UÉÿG äÓbÉædGh èjQÉ¡°üdGh äÉÑcôŸG

∂fEG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ∏H ¿ƒà∏eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
     ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
  . á∏FÉ°ùdG á«YÉæ°üdG äGRÉ¨dGh á«YÉæ°üdG äGRÉ¨dG º«∏°ùJ ∂dP »`a ÉÃ ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ äÉeóN

∂fEG , ¢ùdÉµ«ª«°ûJ ófCG ¢ùàchOhôH ôjEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 18195 ¬jG »H , ¿hÉàæ«dG , óØ∏H ¿ƒà∏eÉg 7201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2017/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

118383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 »∏«L , Ióª› ¬cGƒa , (ábƒØfl IóHR) IóHR , (¿ÉÑdCG äÉéàæe) Ió°û≤dG , Í÷G , IóHõdG
 (äGhGô°†ÿG øe ôFÉ°üY) ôFÉ°üY , áÑ∏©e á¡cÉa , á¡cÉØdG Öd , áXƒØfi á¡cÉa , á¡cÉØdG
 ,  (Ö«∏◊G  É¡«∏Y  Ö∏¨j)  Ö«∏◊G  äÉHhô°ûe  ,  Ö«∏◊G  ,  IQƒ°ü©ŸG  á¡cÉØdG  πØK  ,  »¡£∏d
 á```£∏°S)  á```£∏°ùdG  ,  (á```¡cÉØdG  á£∏°S)  á``£∏°ùdG  ,  (á``¡cÉØdG  Öd)  Öd  ,  Ö«∏◊G  äÉéàæe
 äGhGô°†ÿG ôFÉ°üY , ºWÉª£dG øe õcôe AÉ°ùM , »¡£∏d ºWÉª£dG Ò°üY , (äGhGô°†ÿG
 , áNƒÑ£e äGhGô°†N , äGhGô°†ÿG AÉ°ùM äGô°†ëà°ùe , äGhGô°†ÿG äÉ£∏°S ,  »¡£∏d
  Í∏dG π°üe , (Ö∏Y »`a ICÉÑ©e) áÑ∏©e äGhGô°†N , áXƒØfi äGhGô°†N , áØØ› äGhGô°†N

 . ¢†«ÑdG QÉØ°U , …OÉHR Íd , …OÉHR Íd , ¢†«ÑdG ¢VÉ«H , ábƒØfl áÁôc

 Ω.Ω.P á«cQÉ‰ódG á«æjôëÑdG ¿ÉÑdC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG áµ∏‡ , ôé◊G , 463 ™ª› , 55 ≥jôW 791 ≈æÑe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 Ò°üY , (äÉHhô°ûŸG ™«æ°üàd äGô°†ëà°ùe) äÉHhô°ûe , (á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe) äÉHhô°ûe
 á¡cÉØdG øe äÉ°ü∏îà°ùe , (á«dƒëµdG ÒZ) π«àcƒµdG äÉHhô°ûe , (‹ƒëc ÒZ) ìÉØàdG
 Öæ©dG Ò°üY á¡cÉa ôFÉ°üY , (á«dƒëc ÒZ) á¡cÉØdG Ò°üY øe äÉHhô°ûe , (á«dƒëc ÒZ)
 Ö«∏M (Ühô°ûe) Rƒ∏dG Ö«∏M , ¿ƒª«d Ò°üY , (á¡cÉa Ò°üY) Ò°üY , (ôªîàe ÒZ)
 ôFÉ°üY , (äÉHhô°ûe) á«fó©e √É«e , (á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe) (ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG Ö«∏M)
 ÆÉ°ûØdÉH ¬µæe …RÉZ ÜGô°T , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , (á«dƒëc ÒZ) (á¡cÉØdG ôFÉ°üY)
 áHô°TCG  äÉHhô°ûª∏d Iõcôe áHô°TCG , (äÉHhô°ûe) á¡cÉa ôFÉ°üY , (‹ƒëc ÒZ OQÉH ÜGô°T)
 , (äÉHhô°ûe) äGhGô°†ÿG ôFÉ°üY , (Ühô°ûe) ºWÉª£dG Ò°üY , ¿ƒª«∏dG Ò°ü©d Iõcôe

 . Í∏dG π°üe øe äÉHhô°ûe

 Ω.Ω.P á«cQÉ‰ódG á«æjôëÑdG ¿ÉÑdC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG áµ∏‡ , ôé◊G , 463 ™ª› , 55 ≥jôW 791 ≈æÑe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 π«KÉªàdG πãe , É¡H ≈∏£ŸG hCG OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É¡£FÓNh áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG
  ¢ùeQÉ°ûàdGh , QhÉ°SC’Gh , ¿É°üª≤dG QGQRCG , •GôbC’Gh ”GƒÿG πª°ûJh äGôgƒéŸG , õFGƒ÷Gh
 , äGôgƒéŸG ≥jOÉæ°Uh , …ÉàdG ¢ù«HÉHOh , …ÉàdG ∂HÉ°ûeh , äGOÓb , π°SÓ°Sh , ¢ThÈdGh
 , ÎeƒfhôµdG »gh øeõdGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG ¬Ñ°T QÉéMC’G , áÁôµdG QÉéMC’G
 á¡ÑæŸG äÉYÉ°ùdG , ∫hóæÑdG äÉYÉ°S , º°ü©ŸG äÉYÉ°S , äÉYÉ°S , äÉYÉ°ùdG , äÉaGôZ ƒfhôµdG
 , äÉfRGƒŸG , »°SGôŸG , øjó«dG É°Uƒ°üNh √ÓYCG IQƒcòŸG ™FÉ°†Ñ∏d äGõ«¡éàdGh QÉ«¨dG ™£bh
 π≤f AGõLCGh äÉYÉ°ùdG π°SÓ°S , áYÉ°ùdG , äÉYÉ°ùdG , áYÉ°ùdG áWô°TCG , äÉYÉ°ùdG Ö∏Y , õdQÉÑdG

  . äÉYÉ°ùdÉH ácô◊G

  , (ƒc ¢ûJGh ¢ùæ«‚ƒd ¬jG ¢SG ¢ùæ«‚ƒd ¢SÎfƒe ¢ùjO É«fÉÑe ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
  óàª«d ¿ƒ«∏°ùfGôa

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 Gô°ùjƒ°S , Ò«ÁEG - âfÉ°S2610  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. ÚæNóŸG äGhOCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉY’ƒdG , ƒcÉHƒàdG äÉéàæe , ƒcÉHƒJ , ôFÉé°ùdG

      
 óàª«d ƒc ∫Éfƒ°TÉfÎfG äÉÑà°S : º``````````````````````````````````°SÉH

„ƒc „ƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ófÓ°ùjG , OhQ õ¨æ«c 979 ¢SÓH ƒµjÉJ , ¢ShÉg OQƒØ°ùchG , Qƒ∏a29  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 „ƒc „ƒg - â°ùjG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ¢üî°ûdG  É¡«a  Ωƒ≤j  ºYÉ£e  ,  ºYÉ£ŸG  ,  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  Ëó≤J  ,  ÉjÎ«aÉµdG  ,  »gÉ≤ŸG
 . áØ«ØÿG äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG ºYÉ£ŸG , ¬°ùØf áeóîH

  
 Ω.Ω.P »JÓàÑ°Sƒg »L ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 54123 : Ü.¢U , á«Ñ«°†≤dG , 338 ™ª› , 3830 ≥jôW , 927 ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 øjôëÑdG áµ∏‡
2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 èeGÈdGh  QÉ``ÑNC’G  á°UÉNh  á``«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG  êÉ``àfEG  …CG  ¬``«aÎdGh  á``«∏°ùàdG  äÉ``eóN
 ,  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  èeGÈdGh  á«≤FÉKƒdG
 . QÉÑNC’G ô°ûfh ™«ªŒ …CG ájQÉÑNE’G ä’ÉcƒdG äÉeóN , á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G êÉàfEG äÉeóN

  
 ¢SCÉµdGh …QhódG IÉæb : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ádhO , áMhódG , 22369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

118985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G , Qƒ°üdGh äƒ°üdG ≈∏Y OôdGh ∫É°SQEÓd á«fhÎµdE’G π«é°ùàdG Iõ¡LCG
 ,  á``jô°üÑdG  ¢UGô```bC’G  ,  É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG  ƒjó«ØdG  áWô°TCG  ,  á«≤FÉKƒdG  ÉeGQódGh  á«≤FÉKƒdG
 äÓ«é°ùàdG , äÉ≤«∏©àdG QÉÑNC’G ¢Vô©d Qƒ°üdGh äƒ°üdÉH á∏é°ùŸG á«°ù«WÉæ¨ŸG áWô°TC’Gh
 ∫É°SQE’  áÑJÉµdG  á``bÈŸG  ä’BG  ,  ¢ù``cÉØdG  Iõ``¡LCG  ,  äÉ``≤«∏©àdGh  QÉÑ``NC’G  ¢Vô``©d  á```«Jƒ°üdG
 äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQE’ ‹B’G Ö``°SÉ◊G äÉ≤ë∏e , »``dB’G Ö``°SÉ◊Gh ∞``JÉ¡dG Iõ``¡LCG , äÉ``eƒ∏©ŸG
 ôjƒ°üàdG  ÒZ  á«eƒ°SôdG  äÉ``eƒ∏©ª∏d  á``«fhÎµdE’G  ‹B’G  Ö``°SÉ◊G  äÉ``©HÉW  ,  äÉ``fÉ«ÑdGh
 ƒjó«ØdG áWô°TCG , áZQÉØdG ƒjó«ØdG áWô°TCG , áZQÉØdG á«°ù«WÉæ¨ŸG ¢UGôbC’G , »`aGôZƒJƒØdG
 Iõ¡LCG  í«JÉØe äÉMƒd ,  ƒ``jó«ØdG ¢Vô``Y äGó``Mh ,  á``«FôŸGh á``«©ª°ùdG äGQÉ°TEÓd áZQÉØdG
 äGóMh  ,  á«eƒ°SôdG  äÉeƒ∏©ŸG  ¢Vô©d  áeóîà°ùŸG  ‹B’G  Ö°SÉ◊G  èeGôH  ‹B’G  Ö°SÉ◊G
 πjƒëàd á«ªbôdG IQÉ°TE’G ä’ƒfi , ‹B’G Ö°SÉë∏d á«æ«ÑdG äÉ≤ë∏ŸG , ‹B’G Ö°SÉ◊G IôcGP

   . ájô°üÑdG ∫É°SQE’G Iõ¡LCGh , ¢ùµ©dGh á«ªbQ äÉfÉ«Ñd äƒ°üdG

 ¢SCÉµdGh …QhódG IÉæb : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b ádhO , áMhódG , 22369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«FGò¨dG äGõ«¡éà∏d âjÉH ¢TƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 âjƒµdG ádhO , (29) ∫õæe , (1)´QÉ°T , Iô°ùdG á≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119438 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

.  äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG

 Ü.Ω.¢T ¬fGƒNEGh ÊhQRÉc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG áµ∏‡ , áeÉæŸG , (5844): Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«``bódG  ,  ƒ``ZÉ°ùdGh  É``cƒ«HÉàdG  ,  RQC’G  ,  á```«YÉæ£°U’G  Iƒ``¡≤dGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

. (Ióª› √É«e) è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒJ)

óàª«d âæ«ª‚Ée π«Jƒg ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ’ - …ô‚É°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 146 : Ü.¢U , RÈeÉ°ûJ âfójôJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119504 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 äÉ°SÉ°SCG , CGó°üdG ó°V á¶aÉ◊G OGƒŸG , »LÉLõdG AÓ£dG , ∂∏dG äGAÓW , ¢û«fQƒdG , äÉfÉgódG
 , äÉfÉgó∏d äÉ¶∏¨e , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , ≠Ñ°U ÚLÉ©e , ÆÉÑ°UCG , øjƒ∏àdG OGƒe , ¿ÉgódG
 äÉfÉgó∏d  áàÑãe á∏FÉ°S  äGô°†ëà°ùe ,  ΩÉN »©«ÑW èæJGQ  ,  äÉfÉgó∏d  äÉØØ› ,  äÉàÑãe
 á«àjR äGô°†ëà°ùe , Ö°ûÿG ßØ◊ äGô°†ëà°ùe , AÓ£dG ≥FÉbôd äÉÑjòe , ¢û«fQƒdGh
 ,  äÉjô£ØdG hCG  ÉjÒàµÑ∏d Ió«Ñe äÉfÉgO ,  (äÉfÉgódG AÉ°ûfEG  πª°ûJ) äÉfÉgO ,  Ö°ûÿG ßØ◊
 hCG  ≥FÉbQ  πµ°T  »`a  ¿OÉ©e ,  ¿OÉ©ª∏d  á«FÉbh  äGô°†ëà°ùe ,  πcBÉà∏d  IOÉ°†ŸG  äGô°†ëà°ùŸG

. ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe

 …EG ¢SG hGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , äOÉà°ùeGQ - ôHhCG 64372 , 50 á°SGÎ°T ÒaQhó°ShQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 äÉéàæeh  ≠ÑàdG ¿ƒ«∏Zh (ôFÉé°ù∏d) ≠ÑàdG ∞FÉØdh á©æ°üŸG hCG ΩÉÿG OGƒŸG , ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG
 äÉY’ƒdGh Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh (á«ÑW ¢VGôZC’ ¢ù«dh) ≠ÑàdG πFGóHh ≠ÑàdG
 RÉ¡Lh (ôJÓa) äÉë°Tôeh ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ôFÉé°ùdG ¥Qhh ÚæNóŸG OGƒeh ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh
 ôFÉé°ùdGh Ö«HÉfCG  ábQh  »`a  ≠ÑàdG  ø≤◊  ájhó«dG  äGhOC’G  ôFÉé°ùdG  ∞∏d ∫hGóàŸG  Ö«÷G
 Iõ¡LC’Gh Úî°ùàdG ¢Vô¨d ≠ÑàdG äÉéàæeh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d πFGƒ°ùdGh á«fhÎµdE’G

 . ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ¢Vô¨d ÉgDhGõLCGh á«fhÎµdE’G

  ∂fG ( RófGôH )ƒcÉHƒJ ¿ÉµjÒeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 1674 - 19808 …CG …O ¿ƒà¨æŸh 100 âjƒ°S ∞jQO ¢ùdÉa πà«d251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119598 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

   ,ô£©ŸG ∞ØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe §«∏N , ô£©e AÉe , Iô£©e πjOÉæe , ájô£Y äƒjR , ô£Y
 (ô£Y) ¿ƒfƒjCG , ¿ƒHÉ°U , ô£©e Ëôc , Iô£©e IQOƒH , (á«©ª°T IOÉe) á«æÑdG Ö∏°U ô£Y
 (Qƒ£Y) ájô£©dG äƒjõdG , (ájô£Y äƒjR) äÉjô£©dG , áaô¨∏d ô£©e PGPQ  , (ô£Y) ∂°ùe
 , ájô£Y ä’ƒ°ùZ , ájô£Y ä’ƒ°ùZ , á«©«ÑW ájô£Y äƒjR , º°ùé∏d íFGhôdG äÓjõe

 . ájô£Y ¢SÉ«cCG , ¥ô©àdG äGOÉ°†e

 óàª«d »°S »J …G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉà°ùjG , 700071-Éàµdƒc , OhQ hô¡«f ∫ CG ¬«L 37 , ¢ShÉg É«æ«LÒa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , ∫É¨æ«H â°ùjh ±hG

2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ¢SÉ«cCG , ¢ùdÉWCG , ¿ÓYEG äÉbÉ£H , äÉeƒÑdCG , iƒ≤ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe äÉfÓYEG äÉMƒd
 áWô°TCG , ∞«∏¨à∏d ∂«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe äÉjÉØf ¢SÉ«cCG , ∂«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe äÉjÉØf
 iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe ôjQGƒb á«£ZCG , Öàc , ÖàµdG ó«∏Œ , äÉÑ«àc , ±É°ûf ¥Qh , (ÖàµdG ó«∏Œ)
 ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe Ö∏Y , ±ÉØ°ûà°SG ¢TÉªb , ¥QƒdG øe ∞°TÉæe , â«dGƒJ ¥Qh , ¥QƒdG hCG
 øe ¿ƒë°U , (Qƒ°üe π«dO) äÉLƒdÉàc , (Ió°T) Ö©d ¥Qh , iƒ≤ŸG ¥QƒdG , ∞d ¥Qh , iƒ≤ŸG
 , ÈM ΩÓbCG , äÉØ∏e , ¥QƒdG øe ¬Lƒ∏d ∞°TÉæe , (á«°SÉWôb) äÉØ∏¨e , äÉ¡«°û«∏c , ¥QƒdG
 øe πjOÉæe , óFGƒª∏d ¥QƒdG øe äÉ°VÉ«H , »ë°U ¥Qh , áÄæ¡J äÉbÉ£H , á«aGô¨L §FGôN
 , ájQhO ájQÉÑNEG äGô°ûf , óFGƒª∏d ¥QƒdG øe πjOÉæe , (äÉjQhO) äÓ› , óFGƒª∏d ¥QƒdG
 øe äÉfÓYEG , á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ôØ°ùdG äGRGƒL ßaÉfi , ∞«∏¨J ¥Qh , ôJÉaO , ∞ë°U
 äÉbÉ£H , ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓH ≥FÉbQ , ¥QƒdG øe á«©°Vƒe ¢TQÉØe , iƒ≤ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG

. ôcGòàdGh äÉ¡«°û«∏µdGh áYƒÑ£ŸG äGQƒ°ûæŸG , äÉYƒÑ£e , ájójôH

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21231 : Ü.Q 620 : Ü.¢U , á°VhôdG ´QÉ°T - IóL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a

 AÉ£Z , ¢TGôØdG á«£ZC’ á°ûªbCG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ è«°ùædG äÉéàæeh äÉLƒ°ùæŸG
 á«£ZCG) ó«©dG ÖZR øe ∞◊ , äÉ«fÉ£ÑdG , äGóîª∏d á«£ZCG , OóÁh »£¨j ¢TôØdG øe
  . è«°ùædG øe ∞°TÉæe , Ωƒæ∏d ¢SÉ«cCG , ôjô°ùdG á«£ZCG , ôjô°ùdG äGAÓe , ∞◊ , (ÖZõdG øe

…Òà«d …O ¿É«HhôjG Ò°ùfÉæ«a ÊÉÑeƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , QƒµfÓ«H - ÊƒdƒH 92100 , øeÒc ∞jG hQ , 57 -59 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
 ìGƒdCGh á«eÉeC’G ìGƒdC’G »gh É¡JÉ≤ë∏eh Iô°SC’G , ΩƒædG ±ôZ kÉ°Uƒ°üN äÉ°ThôØŸGh çÉKC’G
 ä’hÉW  ™e  ôjô°S  ,  ¢†HGƒæH  IOhõŸG  ÖJGôŸGh  ÖJGôŸGh  ÖJGôŸG  á«£ZCGh  Iô°SC’G  ¢VQGƒY
 â°ù«d  äGóîŸGh  óFÉ°SƒdG  ,  óFÉ°Sh  ,  øjõîàdG  áMÉ°ùe hCG  ÖàµdG  ±ƒaQ  ,  á›óe á«ÑfÉL
 ,  ÚYGQP  äGP  »°SGôc  ,  äÉaƒ°U  ,  ∂FGQC’G  ,  óYÉ≤ŸG  ,  Iô°SC’G  ¢ShDhQ  ,  á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd

. (çÉKCG) Iô°SC’G , »°SGôµdG

  …Òà«d …O ¿É«HhôjG Î°ùfÉæ«a ÊÉÑeƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , QƒµfÓ«H - ÊƒdƒH 92100 , øeÒc ∞jG hQ , 57 - 59 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ájƒL •ƒ£N äÉeóN ,  øë°ûdGh  ™FÉ°†ÑdGh  äÓ°SGôŸGh  Ohô£dGh  ÜÉcô∏d  …ƒ÷G π≤ædG
 πµ°ûH ¿hôaÉ°ùj øjòdG ¿GÒ£dG äÉcô°T ÜÉcôd èeÉfôH øe Aõéc É¡Áó≤J ” á°ü°üîàe
 áeó≤àŸG ¿GÒ£dG äÓMQ π«é°ùJh óYÉ≤ŸG äÉ«bôJh ÊÉéŸG …ƒ÷G ôØ°ùdG á°UÉN ôªà°ùe
 á°UÉÿG ôØ°ùdG ¢VhôYh IôFÉ£dG Ïe ≈∏Yh ∫ƒ°UƒdG •É≤f »`a AÓª©∏d á°UÉN á«ëàdGh
 á«MÉ«°ùdG äÓMôdG äÉeóN , ôØ°ùdG õFGƒL ∫É«eCG ¢†«ØîJh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJh ¥OÉæØdG »`a
 á«bQh ÒZ ôcGòJh ÊhÎµdEG õéM , ôØ°ùdG ä’ƒL Ö«JôJh ôØ°ùdG ΩõM Ö«JôJ á°UÉNh

. …ƒ÷G π≤ædG äÉeóÿ

 (Ω.¥.Ω.¢T )ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 , øFÉHõdG ≈∏Y ±Gô°TE’Gh º«¶æàdGh π«¨°ûàdGh IQGOE’G É¡«a ÉÃ ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 èjhÎdG , …OGƒædG äÉjƒ°†©H ∑GÎ°T’G äÉeóN , ∫ÉªYC’Gh äÉcô°û∏d õaGƒ◊Gh äÉeƒ°üÿG èeGôH
 å«M äBÉaÉµŸGh õaGƒ◊G èeGôHh äÉeƒ°üÿG èeGôH ≥jôW øY øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ù∏d
 øY hCG  ™FÉÑdG  ™e ∑GÎ°T’G ≥jôW øY AGô°ûdG  á«∏ªY ó©H ≈£©J ™«H  •É≤f  ∑Éæg ¿ƒµj

 . ôØ°ùdG hCG AGô°û∏d É¡dGóÑà°SG ó©H Éª«a øµÁ »àdGh ôØ°ùdG ≥jôW

 ( Ω.¥.Ω.¢T ) ájô£≤dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ô£b , áMhódG , 22550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 äÉéàæeh  ¿ƒ«∏¨dG  ≠ÑJh  ¥QƒdÉH  ±ƒØ∏ŸG  ≠ÑàdGh  á©æ°üŸG  hCG  ΩÉÿG  OGƒŸGh  ≠ÑàdGh  ôFÉé°ùdG
 Ò¨°U QÉé«°S )Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh (á«ÑW ¢VGôZC’ ¢ù«dh) ≠ÑàdG πFGóHh ≠ÑàdG
 ¥Qhh ÚæNóŸG OGƒeh ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh äÉY’ƒdGh ( ¥QƒdG øe ’óH ≠ÑàdÉH ±ƒØ∏e ™«aQ
 ∞∏d ∫hGóàŸG  Ö«÷G  RÉ¡Lh  ô``FÉé°S  (ôJÓa)  äÉ``ë°Tôeh  ô``FÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  ô``FÉé°ùdG
 πFGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , Ö«HÉfCG ábQh »`a ≠ÑàdG ø≤◊ ájhó«dG äGhOC’G , ôFÉé°ùdG

  . É¡æ«î°ùJ ¢Vô¨d ≠ÑàdG äÉéàæe , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d

 óàª«d , ( RófGôH )ƒcÉHƒJ ¿ÉµjÒeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »L »H 2 QG  2  »°S  ƒ«∏HO  ¿óæd ,  ¢SÓH πÑª«J  4  ,  ¢ShÉg Üƒ∏L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
  áeÓ°ùdGh ájÉª◊G äGQÉ¶f , ájÉª◊G äGó©e , áeÓ°ùdG ájòMCG , ájÉª◊G ä’óHh ¢ùHÓe

. áeÓ°ùdGh øeC’G äGó©e »°ùØæàdG RÉ¡÷G ájÉª◊ á©æbCG

 ( ì.Ω.¢T )õªà°ù«°S ∞«°ShôH : º``````````````````````````````````°SÉH 
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 122603  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ 

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

119771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥«bódG , Iƒ¡≤dG ΩÉ≤e Ωƒ≤j Éeh ƒLÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 áé∏ãŸG iƒ∏◊Gh , äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdG ,  πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG ,  IRÉ``ÑÿG ¥ƒ``ë°ùeh Iô``«ªÿG , ô``µ°ùdG ¢ù``HOh π``°ù©dG

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

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

øª«dG , õ©J  , 5302 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«bódG , Iƒ¡≤dG ΩÉ≤e Ωƒ≤j Éeh ƒLÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  iƒ∏◊Gh  ,  äÉjƒ∏◊Gh  äÉæé©ŸGh  õÑÿG  ,  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdG  ,  πÿGh ∫OôÿGh  í∏ŸG  ,  IRÉÑÿG  ¥ƒë°ùeh  IÒªÿG  ,  ô``µ°ùdG  ¢ù``HOh  π``°ù©dG

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

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

øª«dG , 5302 : Ü.¢U , õ©J : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119828 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

  ∫GƒeC’G IQGOEG äÉeóN , äGôNóŸG IQGOEG äÉeóN , QÉªãà°S’G IQGOEG äÉeóN , á«dÉŸG äÉeóÿG
. ájQÉªãà°S’Gh á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ∫GƒeC’G IQGOEG äÉeóN

 »L ¬jG ≠æjódƒg ΩÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ïjQƒjR 8037 , 201 ¬°SGÎ°TOQÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H - 2018/1/16 : ájƒdhC’G ïjQÉJ - 017696428 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á`````jƒdhC’G ≥`````M
( »HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 Iôc  ∫É›  »`a  Iôªà°ùŸG  ƒjOGôdGh  RÉØ∏àdG  èeGôH  á©«ÑW  »`a  á«¡«aôJh  á«ª«∏©J  äÉeóN
 RÉØ∏àdG ¢VhôY ™jRƒJh êÉàfEG , Iô°TÉÑŸG á∏°ùdG Iôc ¢VQÉ©eh á∏°ùdG Iôc ÜÉ©dCG Ëó≤Jh á∏°ùdG
 , á∏°ùdG Iôc ∫É› »`a èeGôHh á∏°ùdG Iôc á£°ûfCGh á∏°ùdG Iôc ÜÉ©dCG πª°ûJ »àdG ƒjOGôdGh
 äGôµ°ù©eh äÉYÉb , ÚHQóŸG äGôµ°ù©eh äÉYÉb , á∏°ùdG Iôc äGôµ°ù©eh äÉYÉb º«¶æJh IQGOEG
 øe á«°üî°ûdG  ôgÉ¶ŸG á©«ÑW »`a ¬«aÎdG äÉeóN , á∏°ùdG  Iôc ÜÉ©dCGh ,  ¢übôdG ≥jôa
 á∏°ùdG Iôc ¢VQÉ©eh ÜÉ©dCG »`a ¢übôdG ≥jôa hCG A»°T hCG ¿Gƒ«M πµ°T ≈∏Y ¢ùHÓe ∫ÓN
 á∏°ùdG  IôµH  á∏°U  äGP  á£°ûfC’G  øe  ÉgÒZh  á«éjhÎdG  ¢Vhô©dGh  äGôµ°ù©eh  äÉYÉb
 Ëó≤J  ójóëàdÉH  ¬«aÎdG  äÉeóN  ,  ÚÑé©ŸG  …OÉf  äÉeóN  ,  á°UÉN  äÓØMh  á£°ûfCGh
 øjhÉæ©dG á©«ÑW »`a πjõæà∏d á∏HÉbÒZ §FÉ°SƒdG IOó©àe OGƒe πª°ûj âfÎfE’G ≈∏Y ™bƒe
 ájô°üÑdG  äÓ«é°ùàdGh  á«∏YÉØàdG  RÉØ∏àdG  »`a  á«°ù«FôdG  øjhÉæ©dGh  RÉØ∏àdG  »`a  á«°ù«FôdG
 èeGôHh  »∏YÉØàdG  ƒjó«ØdG  »`a  »°ù«FôdG  ¿Gƒæ©dG  äGQÉ«Nh  ájô°üÑdG  ≥aóàdG  äÓ«é°ùJh
 ,  á∏°ùdG  Iôc  ∫É›  »`a  á«©ª°ùdG  äÓ«é°ùàdGh  ƒjOGôdG  »`a  á«°ù«FôdG  øjhÉæ©dGh  ƒjOGôdG
 ,  á∏°ùdG  Iôc ∫É› »`a á¡aÉàdG  QƒeC’Gh äÉ«FÉ°üMEG  πµ°T ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸGh QÉÑNC’G Ëó≤J
 ƒjó«ØdG ÜÉ©dCGh Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  ójóëàdÉH π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ âfÎfE’G ÈY ÜÉ©dC’G
 á«∏°ùàdG  ÜÉ©dCGh  äÉYÉ≤dG  ÜÉ©dCGh  IQÉ¡e  äGP  ácô◊G  ÜÉ©dCGh  á«∏YÉØàdG  ƒjó«ØdG  ÜÉ©dCGh
 ÊhÎµdE’G ô°ûædG äÉeóN , á¡aÉàdG ÜÉ©dC’Gh RÉ¨dC’Gh á«Mƒd ÜÉ©dCGh ∫ÉØWC’Gh Ú¨dÉÑ∏d
 ÜÉ©dC’G  ∫hóLh  øjƒ∏àdG  Öàch  ájQhO  ájQÉÑNEG  äGô°ûfh  ádOC’Gh  äÓéŸG  ô°ûf  ójóëàdÉH
 äÉfÉ«H IóYÉb Ëó≤J , á∏°ùdG Iôc ∫É› »`a √ÓYCG QƒcòŸG ™«ªLh âfÎfE’G ÈY øjôNBÓd

 . á∏°ùdG Iôc ∫É› »`a Üƒ°SÉM
 ∂fG , õ«JôHhôH CG »H ¿CG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  10022 ∑Qƒjƒ«f , ∑Qƒjƒ«f , ƒ«æ«aG åØ«a 645 -QhÉJ ∂«Ñª«dhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 Iôµd á«°VÉjQ ájòMCG , á∏°ùdG Iôµd ájòMCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd , ácƒÑfi ¢ùHÓe ójóëàdÉH ¢ùHÓŸG
 á°VÉjQ ∫É£æH , äGRƒ∏H , ƒdƒÑdG ¿É°üªb , ¿É°üªb , (äÒ°T - »J) ºc ∞°üf ¿É°üªb , á∏°ùdG
 ,  äÉeÉé«H ,  IÒ°üb πjhGô°S ,  ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG  ,  ΩÉªcCG  ÓH ¿É°üªb , á«∏NGO πjhGô°S ,
 á«£ZCG , äÉ©Ñb , ΩƒædG ¿É°üªb , ≥æY äÉ£HQ , áeõMCG , äGÎ°S , »ÑLôdG ¿É°üªb , á°VÉjQ ¿É°üªb
 , AÉªME’G ¿É°üªb , AÉªME’G πjhGô°S , AÉªME’G ä’òH , äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG , ¢SCGô∏d
 â°ù«d ∫ÉØWCÓd πjGôe , ∞WÉ©e , á°ùæ∏≤e äÉà«cÉL , ìÉjô∏d áehÉ≤e äÉà«cÉL , äÉà«cÉL
 á«∏NGO πjhGô°S , á«∏NGO ¢ùHÓe , π«jGôe , º°ü©ª∏d äÉHÉ°üY , ¢SCGQ á£HQCG , ¥QƒdG øe
 ácƒÑfi  ¿É°üªb  ,  áë°ThCG  ,  õ«aÉØb  ,  äGRÉØb  ,  ÚfPCÓd  á«£ZCG  ,  äÉfƒ∏£æH  ,  (ô°ùcƒH)
 , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , ™«é°ûàdG ä’óHh ÚJÉ°ùa , ÚJÉ°ùa , ±ƒ°üdG øe ÚJÉ°ùa , áLƒ°ùæeh
 á«FÉ°ùædG áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , á«FÉ°ùædG áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓe , áMÉÑ°S ÜGƒKCG , ΩÉªëà°SÓd ÜGƒKCG
 ,  AÉŸG  ≈∏Y  èdõà∏d  πjhGô°S  ,  ΩÉªëà°SG  πjhGô°S  ,  áMÉÑ°ùdG  πjhGô°S  ,  øjCGõL  øe  ∞dCÉàJ
 ∫OÉæ°U ∫OÉæ°U , ΩÉªëà°SÓd äÉYÉØd , ΩÉªëà°S’G ¿É°üªb , ÅWÉ°ûdG ¿É°üªb , áÑWQ ä’óH
  ΩÉªëà°SÓd ¢SCGQ á«£ZCG , áMÉÑ°ùdG äÉ©Ñb , ¢ùª°ûdG øe äÉ«bGh , ÅWÉ°ûdG äÉ©Ñb , ÅWÉ°ûdG

. QÉ©à°ùe ô©°T ™e áæjõ∏d ¢SCGô∏d á«£ZCG

 ∂fG , õ«JôHhôH CG »H ¿CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  10022 ∑Qƒjƒ«f , ∑Qƒjƒ«f , ƒ«æ«aG åØ«a 645 -QhÉJ ∂«Ñª«dhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119865 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 28 áÄØdG »`a

 »`a IOQGƒdG ÒZ á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ájRÉÑª÷G á«°VÉjôdG äGhOC’G ,  Ö©∏dG äGhOCGh Ö©∏dG
 á°UÉÿG ájÉbƒdG äGó©e , á«°VÉjôdG äGôµdG ∂dP »`a ÉÃ á«°VÉjôdG ™∏°ùdG , iôNCG äÉÄa
 »`a ΩGóîà°SÓd á°UÉÿG äGRÉØ≤dG , ôcƒ°ùdG áÑ©∏H á°UÉÿG ájÉbƒdG äGOÉÑdh ¥É°ùdG º¶©H

. á«°VÉjôdG äGó©ª∏d á°UÉÿG ÖFÉ≤◊G , á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∫G QBG ¬jG ¢SG õ¨æjódƒg ÆQƒÑª°ùcƒd ¢ùµ«fƒµjCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  ÆQƒÑª°ùcƒd  1610- ∫G  ,  QÉL ’ …O ƒ«æaCG  44  -  42  ,  215 âjƒ°S  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ÆQƒÑª°ùcƒd
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ä’Éª©à°S’G ™«ª÷ á«°VÉjôdG ÖFÉ≤◊G , ô¡¶dG ÖFÉ≤M , á«°VÉjôdG ÖFÉ≤◊G , ÖFÉ≤◊G
 øe  ÖFÉ≤M  ,  ¢ûà∏µdG  ÖFÉ≤M  ,  ó«dÉH  πª–  ÖFÉ≤M  ,  ÖàµdG  ÖFÉ≤M  ,  ÅWÉ°ûdG  ÖFÉ≤M
  á«°SQóŸG ÖFÉ≤◊G , º«÷G ÖFÉ≤M , (á«∏«∏dG ÖFÉ≤◊G) õLÉH âjÉfôahCG , ø°ûÿG ¢TÉª≤dG
  øjOGõL , ¢ùHÓŸG ÖFÉ≤M , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M , ∞àµdG ÖFÉ≤M , (∞àµdG ÖFÉ≤M) õLÉH äƒàdG
 ,  ÖFÉ≤◊G  ,  ô¡¶dG  ÖFÉ≤M ,  á©àeC’G  ÖFÉ≤M ,  ój ÖFÉ≤M ,  (ô¡¶dG  ÖFÉ≤M) õcÉH  ÊÉa

 . äÓ¶ŸG ßaÉfi

 ∫G QBG ¬jG ¢SG õ¨æjódƒg ÆQƒÑª°ùcƒd ¢ùµ«fƒµjCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ÆQƒÑª°ùcƒd  1610- ∫G  ,  QÉL ’ …O ƒ«æaCG  44  -  42  ,  215 âjƒ°S  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÆQƒÑª°ùcƒd
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äÉÁôc , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , (ájô£Y äƒjR) Qƒ£Y
 äÉfƒ∏e , ô©°û∏d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Qƒ£©dG , ájô£Y äƒjR , á«∏«ªŒ
 , íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR , π«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , π«ªŒ º≤WCG , ô©°û∏d
 Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe , ºFGódG ô©°ûdG ó«©Œ äÓ£Ñe , Qƒ£Y , Qƒ£Y
 ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ¥ô©dG äÓjõe , ƒÑeÉ°T , êÉ«µe ≥«MÉ°ùe , (áÑ«W íFGhQ)

 . ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , áæjõ∏d ∂dÉàdG ¥ƒë°ùe , Iô°ûÑdÉH

Ω.´.Ω.¢T êGƒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG 111 :  Ü.Q , 307 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119920 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉeóN , äÉeóÿG ∂∏àH á≤∏©àŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’Gh á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
  . á«∏«¨°ûàdG ¬›GôHh ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG  ôjƒ£Jh º«ª°üJ , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh π«∏ëàdG

 Ω.Ω.P Éjó«e äÉg OQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øjôëÑdG áµ∏‡ , áeÉæŸG ™ª› , 1901 ≥jôW , 8 ≈æÑe , 14 á≤°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119921 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ádGREGh äGô¡£ŸGh øjó«∏d ô¡£e ∫ƒ°ùZh ô¡£e ¿ƒHÉ°Uh º«KGôé∏d IOÉ°†e äGô°†ëà°ùe
 IOÉ°†e  äÉéàæeh  øjó«dG  ∞«ØŒ  RÉ¡Lh  á«Ñ£dG  äGhOCÓd  äGô¡£ŸGh  á¡jôµdG  íFGhôdG
 º``©£ŸGh Ö````àµŸGh ∫õ``æŸG  »```a  á``eóîà°ùŸG  ∂``dòc É``°†jCGh  ∫É``ª``©à°S’G IOó```©àe º«``KGôé∏d

  . äÉ``«Ø°ûà°ùŸGh

 ÊÉÑeƒc ófG ¢SQƒª«f âfƒH hO.…G.…EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 19805 ôjhÓjO , ¿ƒà¨æª∏jh , OhQ Îæ°S 974 ,GRÓH ¿Q âæà°ù«°ûJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

119922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äÉª©æeh ô©°ûdG  ƒÑeÉ°Th  ájô£©dG  äƒjõdGh  ¢†««ÑàdG  äGô°†ëà°ùeh  Qƒ£©dGh  ¿ƒHÉ°üdG
 OGƒe ádGREG äGô°†ëà°ùeh ¬LƒdG ∫ƒ°ùZh Iô°ûÑdG ∫ƒ°ùZh ô©°ûdG πLh ô©°ûdG Ëôch ô©°ûdG
 π«ªéàdG äÉéàæeh ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG

 . ä’Éª©à°S’G IOó©àŸG

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

óæ¡dG , 110 ,  002 »¡dOƒ«f , OhQ »∏Y ∞°UG  3/8 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama69.indd   19 9/26/18   1:08 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG

. ôJƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh

 Ω.Ω.¢T ¿ÉªY §Øf á«ªæJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 100 : Ü.Q , 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 . á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«∏©àdG

 Ω.Ω.¢T ¿ÉªY §Øf á«ªæJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 100 : Ü.Q , 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama69.indd   20 9/26/18   1:08 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . äÉjhÉ◊G äÉ£fih ÅfGƒŸÉH á≤∏©àŸG IQGOE’G äÉeóN

 óàª«d ¢ù«°ùjGôjÎfG ¢ùJQƒH ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒ°ù«°ûJƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ ,  ¿hÉJ OhQ RÈeÉ°ûJ ôjƒÁôc 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«fÉ£jÈdG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ójQƒJ , AÉHô¡µdG ™jRƒJh ó`jQƒJ , ™``FÉ°†ÑdG á``dhÉæe äÉ``eóNh , äÉ``jhÉ◊G AÉ``æ«e á``£fi
 ádhÉæŸG äÉeóN , ≠jôØàdGh øë°ûdG äÉeóN , äÉÑcôŸG øjõîJ , áÄÑ©àdG äÉeóNh OƒbƒdG
 äÉeóN , ∞NCG  äÉeóN , øØ°ùdG  ƒ°SQ ,  äÉÑcôŸG QÉ«Z ™£b ádhÉæe äÉeóN ∂dP »`a ÉÃ
 π«¨°ûJ , øë°ûdG äÉeóN , äÉjhÉ◊G øjõîJ áMÉ°S , øë°ûdÉH á≤∏©àŸG áÑ°SƒëŸG äÉeƒ∏©ŸG
 øë°ûdG äÉ£fi π«¨°ûJ , øjôaÉ°ùª∏d »°VQC’G ºYódG ádhÉæe äÉeóN , äÓMôdG äÉ£fi
 øë°T äÉ£fi π«¨°ûJ , ô°ùµ∏d á∏HÉ≤dGh áaÉ÷Gh á∏FÉ°ùdG ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe äÓ«¡°ùJ ÒaƒJ
 Ö«JôJh §«£îJh äÉjhÉ◊G »`a ™FÉ°†ÑdG øjõîJh øjõîàdG øcÉeCG ∂dP »`a ÉÃ äÉjhÉ◊G
 , ¿GÒ£dÉH á≤∏©àŸG QÉ£ŸG äÉeƒ∏©e äÉeóN ÒaƒJ , É¡YGƒfCG ∞∏àfl ≈∏Y äÓMôdG π≤fh

. âfÎfE’G ÈY IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ

 óàª«d ¢ù«°ùjGôjÎfG ¢ùJQƒH ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒ°ù«°ûJƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ ,  ¿hÉJ OhQ RÈeÉ°ûJ ôjƒÁôc 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«fÉ£jÈdG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama69.indd   21 9/26/18   1:08 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 . ÅfGƒŸG ôjƒ£Jh äÉjhÉ◊G äÉ£fi IQGOEÉH á≤∏©àŸG á«æ¡ŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG

 óàª«d ¢ù«°ùjGôjÎfG ¢ùJQƒH ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒ°ù«°ûJƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL: á`````````````````````````«°ùæ÷G

 AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ ,  ¿hÉJ OhQ RÈeÉ°ûJ ôjƒÁôc 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 IQGOEGh º«¶æJh á«°SGQódG äÉ≤∏◊G IQGOEGh º«¶æJ (º«∏©àdGh á«HÎ∏d) äÉ«ÁOÉcC’G äÉeóN
 IQGOEGh  º«¶æJh  (ÖjQóàdG)  øjôªàdGh  (ÖjQóJ)  πª©dG  äÉ°TQh  IQGOEGh  º«¶æJ  ,  äGhóædG
 ¢ùjQóàdGh á«°SGQódG äÉ≤∏◊G IQGOEGh º«¶æJh á∏°SGôŸÉH á«°SGQO äGQhOh á«°SGQO äÉ≤∏M
 º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóNh á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’Gh (ÖjQóJ) πª©dG äÉ°TQh IQGOEGh º«¶æJh

 . ¢ùjQóàdG äÉeóNh (á«ÑjQóJh á«ª«∏©J íFÉ°üf) »æ¡ŸG ¬«LƒàdGh

á«≤«Ñ£àdG á«Ñ£dG Ωƒ∏©∏d á«dhódG ó¨dG á«∏c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , IójôH 406 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama69.indd   22 9/26/18   1:08 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
  πëædG ™ª°T , âjÉ°SGÌfEG ºëa , (Oƒbh) ∫ƒëc , äÉcôëŸG Oƒbh ≈dEG á«FÉ«ª«c ÒZ äÉaÉ°VEG
 Oƒbh  ,  äÉæHôµe , ≥«bO , ´ƒª°T , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ΩÉ¶©dG âjR , ∫hõæH , øjGõæH , øjõæH
 , (™ª°T) Ú°ùjÒ°S , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ∫ƒà°SÉµdG âjR , äGQÉ«°ùdG ™«ª∏J ™ª°T , äÉcôfi
 , ºëa ÖdGƒb , ºëØdG QÉb âjR , ºëØdG ÉãØf , ºëa , OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T ´ƒª°T , (Oƒbh) ºëa
 ™FGƒe , ¥GÎMÓd á∏HÉb Ö°ûÿG hCG ºëØdG øe ÖdGƒb , ∑ƒµdG ºëa , (Oƒbh) ºëØdG ÜGô∏J
 ádGREG äGô°†ëà°ùe ,QÉÑ¨dG ¢UÉ°üàe’ äÉÑcôe , (Q’ƒ°ùdG ) RÉ¨dG âjR , ∫õjO âjR ,™£b
 ∫ƒfÉãjEG , á«FÉHô¡c ábÉW , á°SÉæµ∏d QÉÑ¨dG â«ÑãJ äÉÑcôe ,QÉÑ¨dG RÉéàMG äÉÑcôe ,QÉÑ¨dG
 êhõ‡ Oƒbh ,πcCÓd ídÉ°U ÒZ ∂ª°S âjR , OƒbƒdG Ö£M , ( äÉMGób ) äÉY’h ,(Oƒbh)
 , IAÉ°VEÓd RÉZ , ¥GÎMÓd πHÉb âjR , Oƒbh âjR , Oƒbh , Oƒbh RÉZ , á«dƒëc IóYÉb ™e
 ºë°T , áë∏°SCÓd ºë°T , ájòMCÓd ºë°T , áeõMCÓd ºë°T , ÆƒHóŸG ó∏é∏d ºë°T , ÚdhRÉZ
 πFÉàa ,( RÉc ) Ú°ShÒc , »YÉæ°U ™ª°T , »YÉæ°U ºë°T , »YÉæ°U âjR , IQÉfE’G ™ª°T , IQÉfE’G
 ≥«dõJ ºë°T , äÉ≤dõe , ( §Øf ) øjhô¨«d , ( »æH ºëa ) âjÉæ¨d , IAÉ°VE’G Oƒbh , í«HÉ°üŸG
 âjR , Ö«WôJ âjR , Êó©e Oƒbh , π«ã‡ ∫ƒëc , ähRÉe , ≥«dõJ âjR , ≥«dõJ â«aGôL
 ßØ◊ âjR , áeõMCÓd á«b’õfG ÒZ äGô°†ëà°ùe , ( ´ƒª°T ) êô°S , §ØædG , äÉcôfi
 »`a ¥É°üàd’G ∂Ød äƒjR , ¿Égó∏d äƒjR , §ØædG âjR , AÉæÑdG ßØ◊ âjR , ÆƒHóŸG ó∏÷G
  ÚaGQÉH , IAÉ°VEÓd á«bQh äÉaÉØd , ( âjÒchRhCG ) âjGÒ°ShRhCG , ÚdhCG , ( AÉæÑdG ) ÖdGƒ≤dG
 ´ƒª°T  ,  (  Oƒbh  )  âØ÷G  øe  ÖdGƒb  ,  (  Oƒbh  )  âØ÷G  øe  ÖdGƒb  ,  (OƒbƒdG)  âØ÷G
 OGƒe , ‹hÎH ÒKCG , Qôµe hCG ΩÉN ∫hÎH , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ∫hÎH ΩÓg øjõæH , Iô£©e
 á«YÉæ°U ¢VGôZC’ âØ∏dG QòH âjR , äGódƒŸG RÉZ , (Ωƒë°Th äƒjR) ÆƒHóŸG ó∏é∏d á¶aÉM
 , ïÑ£dG ÊGhCG  »`a ¥É°üàd’G ™æŸ Éjƒ°üdG ∫ƒa âjR äGô°†ëà°ùeh ( Oƒbh ) Ió∏°üe RÉZ
 IOÉe , è«°ùædG âjR , ÊGƒ«M ºë°T , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ¢ùª°ûdG OÉÑY âjR , »©ª°T ºë°T
 Ö°ûN ÖdGƒb , ™ª°û∏d πFÉàa , (ΩÉN IOÉe) ™ª°T , IôîÑàe Oƒbh §«dÉfl , ÜÉ¡àd’G á©jô°S

  . ∫ƒ∏jGR , Ú∏jGR , ±ƒ°üdG øgO , ±ƒ°üdG øgO , IAÉ°VEÓd á«Ñ°ûN äÉbÉbQ

 IQÉéà∏d IóYÉ°üdG º«fGÎdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¥Éà°SôdG áj’h , á«ëŸG , ôaÉZ »æH …OGh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alama69.indd   23 9/26/18   1:08 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
  πëædG ™ª°T , âjÉ°SGÌfEG ºëa , (Oƒbh) ∫ƒëc , äÉcôëŸG Oƒbh ≈dEG á«FÉ«ª«c ÒZ äÉaÉ°VEG
 Oƒbh , äÉæHôµe , ≥«bO , ´ƒª°T , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ΩÉ¶©dG âjR , ∫hõæH , øjGõæH ,øjõæH
 ,(™ª°T) Ú°ùjÒ°S , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ∫ƒà°SÉµdG âjR , äGQÉ«°ùdG ™«ª∏J ™ª°T , äÉcôfi
 ,ºëa ÖdGƒb ,ºëØdG QÉb âjR , ºëØdG ÉãØf , ºëa , OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T ´ƒª°T , (Oƒbh) ºëa
 ™FGƒe , ¥GÎMÓd á∏HÉb Ö°ûÿG hCG ºëØdG øe ÖdGƒb , ∑ƒµdG ºëa , (Oƒbh) ºëØdG ÜGô∏J
 ádGREG äGô°†ëà°ùe ,QÉÑ¨dG ¢UÉ°üàe’ äÉÑcôe , (Q’ƒ°ùdG ) RÉ¨dG âjR , ∫õjO âjR ,™£b
 ∫ƒfÉãjEG  ,  á«FÉHô¡c ábÉW ,á°SÉæµ∏d QÉÑ¨dG â«ÑãJ äÉÑcôe ,QÉÑ¨dG RÉéàMG äÉÑcôe ,QÉÑ¨dG
 êhõ‡ Oƒbh , πcCÓd ídÉ°U ÒZ ∂ª°S âjR ,OƒbƒdG Ö£M , ( äÉMGób ) äÉY’h ,(Oƒbh)
 , IAÉ°VEÓd RÉZ , ¥GÎMÓd πHÉb âjR , Oƒbh âjR , Oƒbh , Oƒbh RÉZ , á«dƒëc IóYÉb ™e
 ºë°T , áë∏°SCÓd ºë°T , ájòMCÓd ºë°T ,áeõMCÓd ºë°T , ÆƒHóŸG ó∏é∏d ºë°T , ÚdhRÉZ
 πFÉàa , ( RÉc ) Ú°ShÒc , »YÉæ°U ™ª°T , »YÉæ°U ºë°T ,»YÉæ°U âjR , IQÉfE’G ™ª°T , IQÉfE’G
 ≥«dõJ ºë°T , äÉ≤dõe , ( §Øf ) øjhô¨«d , ( »æH ºëa ) âjÉæ¨d , IAÉ°VE’G Oƒbh , í«HÉ°üŸG
 âjR , Ö«WôJ âjR , Êó©e Oƒbh , π«ã‡ ∫ƒëc ,ähRÉe , ≥«dõJ âjR , ≥«dõJ â«aGôL
 ßØ◊ âjR , áeõMCÓd á«b’õfG ÒZ äGô°†ëà°ùe , ( ´ƒª°T ) êô°S , §ØædG , äÉcôfi
 »`a ¥É°üàd’G ∂Ød äƒjR , ¿Égó∏d äƒjR , §ØædG âjR , AÉæÑdG ßØ◊ âjR , ÆƒHóŸG ó∏÷G
 ÚaGQÉH , IAÉ°VEÓd á«bQh äÉaÉØd , ( âjÒchRhCG ) âjGÒ°ShRhCG , ÚdhCG , ( AÉæÑdG ) ÖdGƒ≤dG
 ,Iô£©e ´ƒª°T , ( Oƒbh ) âØ÷G øe ÖdGƒb , ( Oƒbh) âØ÷G øe ÖdGƒb , (OƒbƒdG) âØ÷G
 á¶aÉM OGƒe , ‹hÎH ÒKCG ,Qôµe hCG ΩÉN ∫hÎH , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ∫hÎH ΩÓg ,øjõæH
 RÉZ , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ âØ∏dG QòH âjR , äGódƒŸG RÉZ , ( Ωƒë°Th äƒjR ) ÆƒHóŸG ó∏é∏d
 ºë°T , ïÑ£dG ÊGhCG »`a ¥É°üàd’G ™æŸ Éjƒ°üdG ∫ƒa âjR äGô°†ëà°ùeh ( Oƒbh ) Ió∏°üe
 á©jô°S IOÉe , è«°ùædG âjR , ÊGƒ«M ºë°T , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ¢ùª°ûdG OÉÑY âjR ,»©ª°T
 äÉbÉbQ , Ö°ûN ÖdGƒb , ™ª°û∏d πFÉàa ,(ΩÉN IOÉe) ™ª°T , IôîÑàe Oƒbh §«dÉfl  ÜÉ¡àd’G

  . ∫ƒ∏jGR , Ú∏jGR , ±ƒ°üdG øgO , ±ƒ°üdG øgO , IAÉ°VEÓd á«Ñ°ûN

 IQÉéà∏d IóYÉ°üdG º«fGÎdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¥Éà°SôdG áj’h á«ëŸG ôaÉZ »æH …OGh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120005 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
   . á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«aÎdG , ÖjQóàdG , Öjò¡àdGh º«∏©àdG

  
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ,  313311 ¿Gô¡¶dG  ,  »bô°ûdG  ´QÉ°ûdG  1 ºbQ ´QÉ°T  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ájOƒ©°ùdG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ,  313311 ¿Gô¡¶dG  ,  »bô°ûdG  ´QÉ°ûdG  1 ºbQ ´QÉ°T  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »`a π≤æà∏d Ö«JÎdGh ôØ°ù∏d óYÉ≤ŸG õéMh ôØ°ù∏d õé◊G äÉeóN
 äGQÉ«°ùdG ácQÉ°ûe äÉeóNh äGQÉ«°ùdG IOÉ«b äÉeóNh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJh øjôaÉ°ùŸG á≤aGôeh
 äÉHô©dG  Öë°S  äÉeóNh  ™FÉ°†ÑdG  ∞«∏¨Jh  øØ°ùdG  OÉ°TQEGh  äÓ°UGƒŸGh  øjôaÉ°ùŸG  π≤fh
 πFÉ°SôdG) ™jô°ùdG ójÈdG äÉeóNh ábÉ£dG äÉYRƒeh ¢Uƒ¨dG ä’óH QÉéÄà°SGh øjõîàdGh
 ôjQGƒ≤dG  »`a áÄÑ©àdG  äÉeóNh ácôëàŸG  »°SGôµdG  ÒLCÉJh QƒgõdG  π«°UƒJh (™FÉ°†ÑdG  hCG

 . á«MÉ«°ùdG ä’ƒé∏d π≤ædG äÉeóNh

 …O »J ∫G ƒc »Lƒ∏æµJ ø°û«eQƒØfG ‹ƒL ≠fÉ«éjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ƒgõ¨fÉg âæcÎ°ùjO ƒ°û¨fƒZ OGhQ hÉª¨dÉ«°ùc 2 ≠æjó∏H 1 ºbQ ±G 3  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«ahôH ≠fÉ«éjR 310000

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh äGQÉ«°ùdG øcQ äÉeóNh ™FÉ°†ÑdG øjõîJh ∞«∏¨Jh πªMh π≤f äÉeóN
  . IôLC’G äGQÉ«°ùH π≤ædGh äGQÉ«°ùdG IOÉ«b äÉeóNh äGQÉ«°ùdG ±ƒbh øcÉeCG ÒLCÉJ äÉeóNh

 ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEGh äÉeóÿ »àjƒµdG OQGƒŸG â«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 13 ≥HÉ£dG , ‹Gƒ¨dG ™ª› , ¥ô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
  á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , áÄÑ©à∏d ájó∏L (áHôLCGh ¢SÉ«cCG) ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , IÒ¨°U ÖFÉ≤M
 , ájó∏L ∞àc ÖFÉ≤M , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ¥ƒ°ùà∏d áµÑ°ûe ÖFÉ≤M , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M
  ájó∏L ìGƒdCG øe hCG ájó∏L ßaÉfi , (Ö«L ßaÉfi) äÉbÉ£Ñ∏d ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi
  ô¡X ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M πcÉ«g , ∞«¶æàdG ¢VGôZC’ áeóîà°ùŸG ±ÓîH √Gƒª°ûdG Oƒ∏L
 ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCG , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M
 , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájó∏L ∞àc Qƒ«°S ,  ájó∏L Qƒ«°S ,  á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M
 ≥jOÉæ°U , çÉKCÓd ájó∏L ±QÉNR , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , (ájó∏L äÉYƒæ°üe) ájôØ°S IóY
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ájôØ°S IÒ¨°U ÖFÉ≤M , (ájôØ°S ÖFÉ≤M) ÜÉ«K
 ,  í«JÉØe  Ö∏Y  ,  ój  ÖFÉ≤M  ,  ájôØ°S  ¢ùHÓe  ÖFÉ≤M  ,  Ö«L  ßaÉfi  ,  (Iõ¡›  ÒZ)

 . øjOGõL , Ö«L ßaÉfi

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

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
  á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120024 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

  á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M , áÄÑ©à∏d ájó∏L (áHôLCGh ¢SÉ«cCG) ÖFÉ≤M , ô¡X ÖFÉ≤M , IÒ¨°U ÖFÉ≤M
 , ájó∏L ∞àc ÖFÉ≤M , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ¥ƒ°ùà∏d áµÑ°ûe ÖFÉ≤M , ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ≤M
  ájó∏L ìGƒdCG øe hCG ájó∏L ßaÉfi , (Ö«L ßaÉfi) äÉbÉ£Ñ∏d ßaÉfi , ájó∏L ßaÉfi
  ô¡X ÖFÉ≤M , ó«dG ÖFÉ≤M πcÉ«g , ∞«¶æàdG ¢VGôZC’ áeóîà°ùŸG ±ÓîH √Gƒª°ûdG Oƒ∏L
 ájó∏L ∞àc Qƒ«°S , ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCG , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M , á«°SQóe ÖFÉ≤M
 , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájôØ°S ÖFÉ≤M , ájó∏L ∞àc Qƒ«°S ,  ájó∏L Qƒ«°S ,  á°VÉjô∏d ÖFÉ≤M
 ≥jOÉæ°U , çÉKCÓd ájó∏L ±QÉNR , ájôØ°S ÜÉ«K ≥jOÉæ°U , (ájó∏L äÉYƒæ°üe) ájôØ°S IóY
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ≤M , ájôØ°S IÒ¨°U ÖFÉ≤M , (ájôØ°S ÖFÉ≤M) ÜÉ«K
 ,  í«JÉØe  Ö∏Y  ,  ój  ÖFÉ≤M  ,  ájôØ°S  ¢ùHÓe  ÖFÉ≤M  ,  Ö«L  ßaÉfi  ,  (Iõ¡›  ÒZ)

  . øjOGõL , Ö«L ßaÉfi
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

  á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Ëó≤J , øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G , ¿ÓYEGh ájÉYO
 , ™∏°ùdG ¢VôY , (Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe) Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG

 . áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY
 

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

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
  á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 Öd »‚ôaEG õÑN , π«Ñ‚R õÑN , õÑN , âjƒµ°ùH , ΩÉ©£∏d ájô£Y äGô°†ëà°ùe , Rƒd iƒ∏M
 ±ÓîH ∂«µ∏d äÉ¡µæe , (πcCÓd á◊É°U) ∂©µdG áæjR , ∂«c , ∂«c áæ«éY , ∂©c , õÑN
 πFGóH)  ájôH  AÉHóæg  ,  ÜƒÑ◊G  É¡°SÉ°SCG  áØ«ØN  äÉÑLh  ,  RQCG  ¢UGôbCG  ,  ájô£©dG  äƒjõdG
 ≈∏fi  ∂©c  ,  äÉjƒ∏M  ,  hÉcÉc  äÉéàæe  ,  áJ’ƒcƒ°T  ,  (ÜƒÑM  äÉéàæe)  ≥FÉbQ   (Iƒ¡≤∏d
 ¬°SÉ°SCG  ΩÉ©W  ,  ¿Éaƒ°T  ≥FÉbQ  ,  πjRƒe  ,  (â∏ŸG)  âÑæŸG  Ò©°ûdG  øe  âjƒµ°ùH  ,  âjƒµ°ùH
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , á∏°Tôb QÉ°TƒH , ¿Éaƒ°ûdG

 . πaƒdG áµ©c

 ´ ´ Ω ¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q , 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , áÑc , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , áJ’ƒcƒ°ûdG Öd IóHR , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ¬cGƒa ≥FÉbQ
 ∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH , á«∏≤e ÉWÉ£H ôFÉ£a , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ

 . …ô°ûÑdG

 ´ ´ Ω ¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
  »‚ôaEG õÑN , π«Ñ‚R õÑN , õÑN , âjƒµ°ùH , ΩÉ©£∏d ájô£Y äGô°†ëà°ùe , Rƒd iƒ∏M
 ∂«µ∏d  äÉ¡µæe  ,  (πcCÓd  á◊É°U)  ∂©µdG  áæjR  ,  ∂«c  ,  ∂«c  áæ«éY  ,  ∂©c  ,  õÑN  Öd
 ájôH  AÉHóæg  ,  ÜƒÑ◊G  É¡°SÉ°SCG  áØ«ØN  äÉÑLh  ,  RQCG  ¢UGôbCG  ,  ájô£©dG  äƒjõdG  ±ÓîH
 ∂©c ,  äÉjƒ∏M ,  hÉcÉc  äÉéàæe ,  áJ’ƒcƒ°T  ,  (ÜƒÑM äÉéàæe) ≥FÉbQ   (Iƒ¡≤∏d  πFGóH)
 ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , ¿Éaƒ°T ≥FÉbQ , πjRƒe , (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG øe âjƒµ°ùH , âjƒµ°ùH ≈∏fi
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , á∏°Tôb QÉ°TƒH , ¿Éaƒ°ûdG

  . πaƒdG áµ©c

 ´ ´ Ω ¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , áÑc , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , áJ’ƒcƒ°ûdG Öd IóHR , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ¬cGƒa ≥FÉbQ
 ∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH , á«∏≤e ÉWÉ£H ôFÉ£a , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ

  . …ô°ûÑdG

 ´ ´ Ω ¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 ΩÉ≤e Ωƒ≤jÉeh ≠ÑàdG äÉéàæeh , ÖjÉÑdG ≠ÑJ , ∞∏d á∏HÉ≤dG hCG ™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG
 ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG äÉY’h , Rƒ∏jQÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG ÒZ ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG  äÉë°Tôeh  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  äGhOCGh  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh
 á«bQƒdG Ö«HÉfC’G πNGO ≠ÑàdG ø≤ëH á°UÉÿG ä’B’Gh ôFÉé°ùdG ∞∏H á°UÉÿG Ö«÷G Iõ¡LCGh
 ¢VGôZC’ ≠ÑàdG äÉéàæeh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdÉH ¢UÉÿG πFÉ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdGh

 . É¡dÉ©°TEG
   

 óà«ª«d ¿óæd ±hCG ƒcÉHƒJ π«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , »L »H QG 2 »°S ƒ«∏HO ¿óæd ¢ù«∏H πÑª«J 4 ¢ShÉg »Hƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ΩÉ≤e Ωƒ≤jÉeh ≠ÑàdG äÉéàæeh , ÖjÉÑdG ≠ÑJ , ∞∏d á∏HÉ≤dG hCG ™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG
  ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG äÉY’h , Rƒ∏jQÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG ÒZ ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG  äÉë°Tôeh  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  äGhOCGh  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh
 á«bQƒdG Ö«HÉfC’G πNGO ≠ÑàdG ø≤ëH á°UÉÿG ä’B’Gh ôFÉé°ùdG ∞∏H á°UÉÿG Ö«÷G Iõ¡LCGh
 ¢VGôZC’ ≠ÑàdG äÉéàæeh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdÉH ¢UÉÿG πFÉ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdGh

  . É¡dÉ©°TEG

 óà«ª«d ¿óæd ±hG ƒcÉHƒJ π«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , »L »H QG 2 »°S ƒ«∏HO ¿óæd ¢ù«∏H πÑª«J 4 ¢ShÉg »Hƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 ΩÉ≤e Ωƒ≤jÉeh ≠ÑàdG äÉéàæeh , ÖjÉÑdG ≠ÑJ , ∞∏d á∏HÉ≤dG hCG ™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG
  ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG äÉY’h , Rƒ∏jQÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG ÒZ ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG  äÉë°Tôeh  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  äGhOCGh  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh
 á«bQƒdG Ö«HÉfC’G πNGO ≠ÑàdG ø≤ëH á°UÉÿG ä’B’Gh ôFÉé°ùdG ∞∏H á°UÉÿG Ö«÷G Iõ¡LCGh
 ¢VGôZC’ ≠ÑàdG äÉéàæeh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdÉH ¢UÉÿG πFÉ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdGh

. É¡dÉ©°TEG
 

 óà«ª«d ¿óæd ±hG ƒcÉHƒJ π«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , »L »H QG 2 »°S ƒ«∏HO ¿óæd ¢ù«∏H πÑª«J , 4 ¢ShÉg »Hƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 ΩÉ≤e Ωƒ≤jÉeh ≠ÑàdG äÉéàæeh , ÖjÉÑdG ≠ÑJ , ∞∏d á∏HÉ≤dG hCG ™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdGh ôFÉé°ùdG
  ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG äÉY’h , Rƒ∏jQÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©ŸG ÒZ ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG  äÉë°Tôeh  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG  ¥Qhh  ÚæNóŸG  äGhOCGh  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCGh  äÉY’ƒdGh
 á«bQƒdG Ö«HÉfC’G πNGO ≠ÑàdG ø≤ëH á°UÉÿG ä’B’Gh ôFÉé°ùdG ∞∏H á°UÉÿG Ö«÷G Iõ¡LCGh
 ¢VGôZC’ ≠ÑàdG äÉéàæeh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdÉH ¢UÉÿG πFÉ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdGh

. É¡dÉ©°TEG
 

 óà«ª«d ¿óæd ±hG ƒcÉHƒJ π«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áµ∏ªŸG , »L »H QG 2 »°S ƒ«∏HO ¿óæd ¢ù«∏H πÑª«J , 4 ¢ShÉg »Hƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
 á«fó©e äÉ°üæe , π«ªëà∏d á«fó©e äÉ°üæe , ∂jôëà∏d á«fó©e äÉ°üæe , á«fó©e äÉLÉ«°S
 π«é°ùJ  äÉMƒd  ,  ÊÉÑª∏d  á«fó©e  IóªYCG  ,  á«fó©e  ºFÉYO  ,  á«fó©e  AÉæH  ìGƒdCG  ,  π≤æ∏d

  . ájP’ƒa íFÉØ°U , á«fó©e á°Vô©à°ùe õFÉcQ , á«fó©e

 ´.Ω.¢T ójó◊G áYÉæ°üd äGQÉeE’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , íØ°üe , 9022 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a

 á«fó©e äÉ°üæe , π«ªëà∏d á«fó©e äÉ°üæe , ∂jôëà∏d á«fó©e äÉ°üæe , á«fó©e äÉLÉ«°S
 π«é°ùJ  äÉMƒd  ,  ÊÉÑª∏d  á«fó©e  IóªYCG  ,  á«fó©e  ºFÉYO  ,  á«fó©e  AÉæH  ìGƒdCG  ,  π≤æ∏d

 . ájP’ƒa íFÉØ°U , á«fó©e á°Vô©à°ùe õFÉcQ , á«fó©e

 ´.Ω.¢T ójó◊G áYÉæ°üd äGQÉeE’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , íØ°üe , 9022 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120215 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
  . á«°ùµ©dG QÉKB’G ôjQÉ≤Jh á«FGhódG á«YƒàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ äÉeóN

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``°SÒLƒ«f ,  ∂``jƒ°ùfhôHƒ«f ,  GRÓ``H  ¿ƒ``°ùfƒL ó``fG  ¿ƒ`°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ωó≤J ºYÉ£e , ÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG , äGQÉÑdG ºYÉ£eh äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G ÒaƒJ äÉeóN
 π«°UƒJ äÉeóN , ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , áØ«ØÿG äÉÑLƒdG

  . áHô°TC’Gh áª©WC’G

 ¬jG »H ¢SG …QÉæ«dƒe ¬«aÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dÉ£jEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 É«dÉ£jEG , ( hCG ΩG ) ÉæjOƒe É«d  , 20É«°ùfôa É«a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120356 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

Ω.Ω.P ºYÉ£ª∏d á≤ãdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 65 QhódG AGôª◊G êôH , ¥ô°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120357 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓH OGƒe , á«°SÉWôb , Qƒ°U , áYƒÑ£e OGƒe , ¥Qh ,  äÉÑ«àc ,  äGQƒ°ûæe
 . (iôNCG äÉÄa »`a áLQóe ÒZ)

 Ω.Ω.P ºYÉ£ª∏d á≤ãdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 11 QhO , IÉØ°üdG êôH , ähÒH ´QÉ°T , ‹ƒM : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120385 : 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 Úî°ùàdGh IAÉ°VEÓd Iõ¡LCG
 äGó©e ,øNÉ°ùdG AGƒ¡dÉH ΩÉª◊G áÄaóJ ΩRGƒd , ΩÉªë∏d ΩRGƒdh á«ë°üdG ¢VGôZCÓdh √É«ŸG
 ¢VGƒMCG , ΩÉª◊G Ò°SGƒe äÉàÑãe , ΩÉªë∏d äÉfÉ£H , ÉfhÉ°ùdG ΩÉª◊ äGó©e , ΩÉª◊G
 äÉeÉªë∏d äÉfÉî°S , »Ø°üædG ΩÉªëà°SÓd (ƒ«fÉH) ΩÉªëà°SG ¢VGƒMCG , (ƒ«fÉH ) ΩÉªëà°SG
 ,áÄaóàdG äBÉ°ûæŸ πLGôŸG ( Ö«HÉfCG ) Ò°SGƒe , äÉaÉ£°T , á«fó©ŸG √É«ª∏d (á«YhCG)¢ùWÉ¨e
 äÉØØ› , AGƒg äÉØØ› , ( ójÈàdG hCG Úî°ùàdG hCG Ò£≤àdG äGó©e øe AGõLCG) äÉØ∏e
 ¢†MQ Iõ¡LCG ,ΩÉªë∏d äGó©e , Ò°SGƒª∏d äÉ«ØæM , ô©°T äÉØØ› , AGƒg äÉØØ›, ô©°T
 äÉfÉî°S , π°SÉ¨ŸG óæY øjó«dG ∞«Øéàd Iõ¡LCG , ( äÉØØ›) ô©°T äÉØØ› , ¢†MQ äÉfGõN
 IAÉ°VEÓd áÄ«°†e Ö«HÉfCG ( LED ) , Aƒ°†∏d á«FÉæãdG äÉeÉª°ü∏d IAÉ°VEG Iõ¡LCG , äÉeÉªë∏d
 øe AGõLCG) Ò°SGƒe , äÉ«Øæ◊G AÉe QÉ°ûàf’ á©fÉe äÉgƒa , √É«ŸG Ò°SGƒŸ §∏N äÉ«ØæM
 äGójó“h Iõ¡LCG  ,á«FÉHô¡c  ájQGôM äÉ©°ûe  ,  AÉª∏d  §¨°V äÉfGõN ,  (á«ë°U äGójó“
 ,¢ThódG ΩÉª◊ ( äGQƒ°ü≤e ) äGÒéM,  â«dGƒJ óYÉ≤e , ÉfhÉ°ùdG ΩÉª◊ äGó©e , á«ë°U
 √É«ª∏d ¢ùWÉ¨e , »Ø°üædG ΩÉªëà°SÓd (ƒ«fÉH) ΩÉªëà°SG ¢VGƒMCG , π°SÉ¨e ,¢ThódG äÉeÉªM
 äÉeÉª°U (ÒHÉæ°U) äÉ«ØæM , Ò°SGƒª∏d (äÉeÉ£°S) (äGOGó°S hÒHÉæ°U) äÉ«ØæM , á«fó©ŸG
 ¢†«MGôe â«dGƒJ  óYÉ≤e ,  â«dGƒJ  ¢VGƒMCG  ,  (Úî°ùJ  äCÉ°ûæe  øe AGõLCG)  á«JÉà°SƒeôK
 »`a  ºµëàdG  äÉeÉª°U ,  (  á«ë°U äGõ«¡Œ) ∫hÉÑe ,  (  √É«e äGQhO) ¢†«MGôe , á∏≤æàe
 ó°T  äÉ≤∏M  ,  (Úî°ùJ  äBÉ°ûæe  øe  AGõLCG)  á«JÉà°SƒeôK  äÉeÉª°U  ,  äÉfGõÿG  iƒà°ùe
 øjó«∏d π°SÉ¨e , ( á«ë°U äGójó“ øe AGõLCG) øjó«∏d π°SÉ¨e , √É«ŸG äÉ«Øæ◊ (Ö∏L)
 äGQhO , π°SÉ¨ŸG óæY øjó«dG ∞«Øéàd Iõ¡LCG , π«°ùZ á«YhCG , ( á«ë°U äGójó“ øe AGõLCG)

  . »eGhódG AÉŸG áÄaóàd Iõ¡LCG , á«ë°üdG äGójóªà∏d √É«e Ò°SGƒe , √É«e

 CG ¢SCG ¢ùµ«ÑæjÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ÉeÉgÉÑdG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ‹Ò°T ófG ƒ«æ«aG å«HGõ«dG , ≠æjó∏«H äQƒc ¿ƒ«fƒj , 2- …G âjƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉeÉ¡ÑdG , ƒ«°SÉf 8188 - ¿G : Ü.¢U , âjÎ°S

2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 . ÜÉ©dC’G ™«Ñd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG èeGôHh Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J

 áeÉ©dG IQÉéà∏d ∂J ø°û«aƒfG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 9 ∫õæe , 30 ´QÉ°T , 3 á©£b ágõædG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120007 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 ≥°ü∏dG  OGƒe ,  á«°SÉWô≤dG  ,  á«aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdG  ,  ÖàµdG  ó«∏Œ OGƒe ,  äÉYƒÑ£ŸG
  øjƒ∏àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG
 , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G
 äÉ¡«°û«∏µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG ∞«∏¨àdG OGƒe

. (äÉª°SGôdG)

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG  áµ∏ªŸG  ,  313311 ¿Gô¡¶dG  ,  »bô°ûdG  ´QÉ°ûdG  1 ºbQ ´QÉ°T  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG

2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 , ÜGô``°ûdGh ΩÉ``©£dÉH ó``jhõàdG , (á``«dƒëµdG ô```«Z) äÉ```Hhô°ûŸGh á````ª©WC’G ô````«`aƒJ äÉ````eóN

 . âbDƒŸG AGƒjE’G , ºYÉ£ŸG

»°S ∫G ∫G , Gõà«H õjôZO 800 : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 44122 ƒjÉghCG , ófÓØ«∏c , 200 âjƒ°S , OQÉØ«dƒH øjôLÉ°T 29325 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

113677 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 π«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 »`a äGQÉ°ûà°SG , ô`Jƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉ`æ°üdG çÉëHC’Gh
 , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ï°ùf , ôJƒ«ÑªµdG á›ôH , ôJƒ«ÑªµdG äGó©e ôjƒ£Jh º«ª°üJ ∫É›
 åjó– , ôJƒ«Ñªc èeGôH áfÉ«°U , ôJƒ«Ñªc èeGôH º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äGQÉ°ûà°SG
 ≈∏Y ™bGƒŸG áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG , äÉ°ShÒ`ØdG øe ôJƒ«ÑªµdG ájÉªM äÉeóN , ôJƒ«Ñªc èeGôH
 , âfÎfE’G ≈∏Y åëH äÉcôfi ójhõJ , ôJƒ«Ñªc èeGôH áfÉ«°U , øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T

 . áµÑ°ûdG ΩOGƒN ÒLCÉJ , ôJƒ«Ñªc èeGôH ÒLCÉJ , ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H ´ÉLÎ°SG

 IOhóëŸG hƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ™∏°ùdG êôH , 24 ≥HÉ£dG , 2415 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ÉjQÉŸG IôjõL , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S

2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113678 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 , »`ÑàµŸG •É``°ûædG π``«©ØJ , ∫É``ªYC’G ¬``«LƒJ , ∫É```ªYC’G IQGOEGh , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 øY äÉjôëàdG , ∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉ````eƒ∏©ŸG , á```«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ```°ûà°SG , ≥```jƒ°ùàdG
 , ∫ÉªYC’G º«¶æJh IQGOEG »`a äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G çÉëHCG , ∫ÉªYC’G ≥FÉ≤M »°ü≤J , ∫ÉªYC’G
 çÉëHCG , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG á```jÉYódGh ¿Ó````YE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
 , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf , ájQÉéàdG AÉÑfC’G ä’Éch , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG
 , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY

 . äÉæ«©dG ™jRƒJ , øjôNBÓd ôJƒ«Ñªc äÉØ∏e »`a äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑdG

 IOhóëŸG hƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IôjõL , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S , ™∏°ùdG êôH , 24 ≥HÉ£dG , 2415 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ÉjQÉŸG

2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

113679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 øY äÉeƒ∏©e ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  ,  ¬«`aÎdG  ,  ÖjQóàdG  ,  Öjò¡àdGh  º«∏©àdG
 , ¬«`aÎdG øY äÉeƒ∏©e , ¬«`aÎdG äÉeóN , º«∏©àdGh á«HÎdG äÉeóN , º«∏©àdGh á«HÎdG
 ∞`````ë°üdGh Ö````àµdG ô````°ûf , π`````jõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ájQƒØdG á```«fhÎµdE’G äÉ```YƒÑ£ŸG ô```«`aƒJ

 . á«M äÉ«∏«ã“ ¢VôY , á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G ¢VhôY , ájQƒØdG á«fhÎµdE’G
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IOhóëŸG hƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ™∏°ùdG êôH , 24 ≥HÉ£dG , 2415 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ÉjQÉŸG IôjõL , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S
2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

113680 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh
 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
 á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ
 äÉ```Ø∏e , π````jõæà∏d á``∏HÉb Qƒ```°U äÉ```Ø∏e , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG , ≥`````FGô◊G AÉ````ØWEG Iõ```¡LCG
 äÉ«›ôH  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ≈∏Y  πjõæà∏d  á∏HÉb  ÚfQ  äÉª¨f  ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  á«≤«°Sƒe
 á```«fhÎµdEG äGQƒ``°ûæe , (π```jõæà∏d á```∏HÉb äÉ«›ôH) ô``Jƒ«Ñªc è``eGôH , (á``∏é°ùe) ôJƒ«Ñªc

 . ≠jôØà∏d á∏HÉb

 IOhóëŸG hƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IôjõL , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S , ™∏°ùdG êôH , 24 ≥HÉ£dG , 2415 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ÉjQÉŸG

2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 õé◊G , (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH) øjƒªàdGh ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒJ äÉeóN
 , äÉ¡«`aÉµdG äÉeóN , IÒ¨°üdG äÉfÉ◊G äÉeóN , ÜOBÉŸG º«¶æJ , ºYÉ£ª∏d õé◊G äÉeóNh
 , (ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG) áaÉ«°†dG äÉeóN , ºYÉ£ŸG , (ÜGô```°ûdGh ΩÉ©£dÉH) øjƒªàdG äÉeóN

 . ÉLQÉN ¬dhÉæàd ΩÉ©£dG Ö∏W ºYÉ£e äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J

 óàª«d âØjGôH ¢ùàfGQƒà°ùjQ ∞°SÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óæ¡dG , ÉæjQÉg , 016122 -¿hÉLQƒL , 5-õ«`a , QÉ¡«`a êƒjOhCG , 825 # äƒ∏H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªYáæ£∏°S , 136 : Ü.Q , 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118087 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

. äGôgƒ› , áæ«ªK ¿OÉ©e

 óàª«d ódQh πjÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 äGQƒ°ûæeh  äÉYƒÑ£e  ,  ádOCG  ,  äÉ°SGôc  ,  (Qƒ°üe  π«dO)  äÉLƒdÉàc  ,  äÉÑ«àc  ,  á«°SÉWôb

 . áYƒÑ£e

 óàª«d ódQh πjÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ègƒ∏d ™fÉe êÉLR , äÉjô°üH êÉLR , ájô°üH ¢UGôbCG , ájô°üH äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üH äÉ°SóY
 äGQÉ¶f , äGQÉ¶æ∏d ôWCG , äGQÉ¶æ∏d •ƒ«N , äGQÉ¶æ∏d π°SÓ°S , äGQÉ¶æ∏d Ö∏Y , äGQÉ¶f ,

. (ájô°üH) ô°üÑdG ájƒ≤J äÉ°SóY , á≤°UÓdG äÉ°Só©∏d á«YhCG , á≤°U’ äÉ°SóY , á«°ùª°T
 

 óàª«d ódQh πjÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 . ájôØ°S ÖFÉ≤M , Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G

 óàª«d ódQh πjÉàjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AQGò©dG QõL

2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ÒZ É¡H á«∏£ŸG hCG á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG
 ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG
 óFÓb , (äGôgƒ›) áæjõ∏d ¢ù«HÉHO , (äGôgƒ›) QhÉ°SCG , ¢SÉŸCG , ÖgP , á≤«bódG âbƒdG
 , äGôgƒéª∏d Ö∏Y , •GôbCG  ,  (äGôgƒ›) IÒ¨°U á«dóàe »∏M , (äGôgƒ›) á«∏°ù∏°S
 , (äGôgƒ›) IÒ¨°U »∏M , (äGôgƒ›) ”GƒN , (äGôgƒ›) »∏M , (äGôgƒ›) óFÓb
 º````JÉNh QGƒ```°S ø``e á````fƒµe á```jhój äGôgƒ›) É`‚ÉÑdG äGô```gƒ› , (äGô```gƒ›) ∫Éî∏N
 , (äGôgƒ›) ÖFÉ≤ë∏d QhÉ°SCG , (äGôgƒ›) áeõMCG , (πjó©à∏d á∏HÉb á∏°ù∏°ùH Ú∏°üàe
 ¿OÉ````©e ø```e ≥jOÉæ°U , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe á```ª°ShCG hCG Ú```°TÉ«f , (äGôgƒ›) á«dóàe »∏M
 ,  ΩÉªcCG  (§HGôe)  äÉeÉeR  ,  ájó≤f  ™£b  ,  á°ù«`Øf  ¿OÉ©e  øe  á«YòL  πcÉ«g  ,  á°ù«`Øf
 »∏M , áÁôc ¬Ñ°T QÉéMCG , (õ∏a) ÚJÓH , áæjR ¢ù«HÉHO , (äGôgƒ›) IÒÑc äÉ«dGó«e

 . ój äÉYÉ°S , á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe á«æa ∫É¨°TCG , äÉYÉ°S , á«°†a
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (Ω.Ω.P.¢T) ¢SÉeGO äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , Iô``jO , ¢SCGô``dG , ó``jó÷G Ö```gòdG ¥ƒ```°S ≈```æÑe , å```dÉãdG ≥``HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 1522 : Ü.¢U
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

118580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh , Ò¨dG ídÉ°üd ™∏°ùdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 á```ÁôµdG ¬```Ñ°Th á```ÁôµdG QÉ```éMC’Gh äÉ```YÉ°ùdGh äGôgƒéŸG Gójó– á``LÉ◊G ó``æY É``¡FGô°Th

 . ÉjGó¡dGh

(Ω.Ω.P.¢T) ¢SÉeGO äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , Iô``jO , ¢SCGôdG , ó````jó÷G Ö````gòdG ¥ƒ```°S ≈`````æÑe , å`````dÉãdG ≥`````HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 1522 : Ü.¢U

2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 . ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

 ì.Ω.¢T AÉæÑdG OGƒŸ ÜƒfGO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL 18022 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

118582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ , ∫ÉªYC’G á«LƒJ , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 ñ Ω ¢T AÉæÑdG OGƒŸ ÜƒfGO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑL 18022: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äÉæMÉ°ûdGh äGQÉ«°ùdG πcÉ«g , äGQÉ«°ùdG , »FÉŸG hCG …ƒ÷G hCG …ÈdG π≤ædG Iõ¡LCG , äÉÑcôŸG

. ôcòdG áØfBG ™∏°ùdG áaÉµd ™£bh AGõLCG , äGQƒ£≤ŸGh (äÉæMÉ°T) …Qƒ∏dGh

 ∂fEG , õjÎ°SófEG ∂«àdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 35242 ÉeÉH’CG , ΩÉ¡éæe ÒH , ∞jGQO Îæ°S ¢ùfôØfEG 210 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªYáæ£∏°S , 136 : Ü.Q , 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

118824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 ä’B’G  ∫É› »`a  §≤a äÉeóÿG √òg áaÉc ,  ™«ªéàdG  hCG  Ö«cÎdG  ,  ìÓ°UE’G  ,  AÉ°ûfE’G
 (ä’BG) äÉ°ûfh , É¡æe áfƒµàŸG ôØ◊G π≤f äBÉ°ûæeh ä’BGh ôØ◊G êGôHCGh ôØ◊Gh øjó©à∏d
 äGó©eh äGQÉØë∏d ôØM êGôHCGh äGQÉØMh ™aQ äGó©eh ájƒL äGhOCGh äÉ©aGQh á«∏Ñc äÓbÉfh
 ™∏°VCGh ácôëàe áYƒaôe πªY äÉ°üæeh ôØM ä’BGh É«µ«fÉµ«e πª©J ábÉ£dG ¥ƒa π«ª–
 ôcòdG  áØfBG  ™∏°ùdG  ájƒ°ùJh  ∞«¶æàdG  º≤d  á°UÉNh  º≤d  hCG  π«eGRCGh  ádÉ≤f  äÉ©aGQh  ´QPC’G
 á«dÉY äBÉ°ûæŸG á°UÉNh ∫RGƒ©∏d á«µ«fÉµ«e ∞«¶æJ Iõ¡LCGh ∞«¶æJ ä’BG , ä’B’G øe AGõLCG

 . á«£∏ØdG

 ∂fEG , õjÎ°SófEG ∂«àdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 35242 ÉeÉH’CG , ΩÉ¡éæe ÒH , ∞jGQO Îæ°S ¢ùfôØfEG 210 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªYáæ£∏°S , 136 : Ü.Q , 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a
 á«dBG äÉfQÉb , (ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿É```c É``e Gó``Y) ø``FÉµeh äÉ```côfi , á`«dBG OóYh ä’BG
 QGój Ée GóY) á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª∏d É``¡æe ¿É``c É``e Gó``Y) ácô◊G π≤f ô°UÉæYh
 á````©aGQ ó``YÉ°üeh ó```YÉ°üe , á©aGQ Iõ¡LCGh ™``aQ Iõ``¡LCG , ¢†``«ÑdG ¢ù«≤ØJ Iõ``¡LCG , (ó``«dÉH
 ,  ájƒL πªY äÉ```°üæe ,  äÉ```Ñcôeh óYGƒb ≈∏Y áÑcôe äÉ©aGQh äÉ©aGQ ,  ájƒL óYÉ°üeh
 ™°Vh Iõ¡LCGh á«∏Ñc á÷É©e Iõ¡LCGh äGôµÑdÉH ™aQ Iõ¡LCG , ä’ƒª◊G πªM äGó©eh Iõ¡LCG
 ºµ–  äGhOCG  ,  äGQƒ£≤ª∏d  á©aGQ  ™£b  ,  ádÉ≤f  äÉ©aGQh  äÉ°ûfhh  ´QPCGh  ájƒ÷G  äÓÑµdG
 äGQÉØM ,  äGQÉØë∏d  ôØM êGôHCGh  ôØM êGôHCG  ,  ôcòdG  áØfBG  ™∏°ùdG  áaÉµd  º«¶æJh  πjƒ–h

 . á«£¨°V äGQÉØMh

 ∂fEG , õjÎ°SófEG ∂«àdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 35242 ÉeÉH’CG , ΩÉ¡éæe ÒH , ∞jGQO Îæ°S ¢ùfôØfEG 210 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªYáæ£∏°S , 136 : Ü.Q , 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

94733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a

 , á«©«Ñ£dG ±É«dC’G øe áYƒæ°üŸG á°ûªbC’G , á«YÉæ£°U’G ±É«dC’G øe áYƒæ°üŸG á°ûªbC’G
 , á``````«æ£b á```°ûªbCG , ô``````à°ù«dƒÑdGh ø````£≤dG ø```````e á``````Lƒ°ùæe á``````°ûªbCG , ô````à``°ù«dƒÑdG á````°ûªbCG
 á```Yƒæ°üe á```«FGƒg äGOÉ````°Sh , ∫ÉÑM , º«æjódG á°ûªbCG , Î°ù«dƒÑdG •ƒ````«N áLƒ°ùæe á`````°ûªbCG

 . á°ûªbC’G øe
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d ÊÉÑeƒc ∂«∏HÉH (óæ∏jÉJ)¢ùµ«à«c’ : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ∑ƒµ¨fÉH ∑Gô¨fÉH OhhQ ¿Qƒ¡JÉ°S çQƒf ≠æjó∏«H â«LÉ¡Ñ«H 5Qhƒ∏a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óæ∏jÉJ , 10500
2015/4/23 : 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

110393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 ,  iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGh  ÒZh  OGƒŸG  √òg  øe  áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 ≥````°ü∏dG OGƒ`````e , á````«°SÉWô≤dG , á````«`aGôZƒJƒØdG Qƒ```°üdG , Ö```àµdG ó```«∏Œ OGƒ```e , äÉ````YƒÑ£ŸG
 , øjƒ∏àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒe , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG
 , (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , (çÉKC’G GóY)á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G
 äÉ¡«°ûà∏µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG ∞«∏¨àdG OGƒe

. (äÉª°SGôdG)

 …ô¨jO hôjR : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …OÉÑeÉahÒK OhQ QƒfQƒ°T , 736 & 735# ¢ùàjƒ°S 16 È‰ ≠æjó∏«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , âjÉà°S , ’Òc , Qƒ°ûjôK 680022 - â°SƒH -

2017/5/23 : 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
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 øY π≤æà∏d äÉÑcôeh ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉcôfih ájóYÉ≤dG πcÉ«¡dGh ∑ôfi äGP äÉÑcôe

 . É¡JGõ«¡Œh äÉcôëŸG AGõLCGh áfQÉb äÓ°Uhh ájQÉ¡°TE’G äÉÑcôŸG É¡«`a ÉÃ ÈdG ≥jôW

 óàª«d ófÓ««d ∑ƒ°TCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , hOÉf π«eÉJ , 600032 , …Éæ«°T , …óæ«Z , OhhQ π«JÉH QGOQÉ°S 1.È‰ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG

2018/2/11 : 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 ¿hõe ´QÉ°T , ¢VƒÿG , 589 : ºbQ ájÉæH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 61 : ºbQ Öàµe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , AÉØ°U

 

117288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 , á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædG , ¬«`aÎdGh á«∏°ùàdG , ÖjQóàdG äÉeóN , º«∏©àdG äÉeóN
 . ÖàµdG ô°ûf äÉeóN

 ∫.Ω.¢T ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG É«ÁOÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫hC’G ≥HÉ£dG , øjódG õY ájÉæH , É«dGÎ°SG ´QÉ°T , á°ThôdG , ähÒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd , ÊÉãdGh

2018/2/28 : 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
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh , ¢ùHÓŸG

(Ω P ¢T) IQÉéà∏d …ó©°ùdG ¢VƒY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 64599 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/1 : 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

 

118506 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Ió∏≤ŸG áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
 , á````jôØ°ùdG Ö```FÉ≤◊Gh ≥````jOÉæ°üdG , á````ZƒHóŸG hCG ΩÉ```ÿG äÉ``fGƒ«◊G Oƒ``∏L , iô```NCG äÉ``Äa »`a

 . êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

 (Ω Ω P ¢T) IQÉéà∏d áZóæ°ûdG êôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 64986 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : 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
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 ø`ë°ûdGh á``ÄÑ©àdG äÉ``eóN , ∫É``≤àf’G äÉ``eóN , ™∏°ùdG º«∏°ùJh π≤f º«¶æJ , º«∏°ùJh π≤f
 øjõîJh π≤f , áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh ™∏°ù∏d ¢ShôëŸG øjõîàdGh π≤ædG , øjõîàdGh ∞«∏¨àdGh
 ™aO äÉeóN , äÉYOƒà°ùŸG ÒLCÉJ äÉeóNh äÉYOƒà°ùŸG »`a øjõîàdG , IOÈe ádÉëH ™∏°ùdG
 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , »côª÷G ¢ü«∏îàdG äÉeóN , ∫ƒ°UƒdG AÉæ«e »`a øë°ûdG IôLCG

 . ™jRƒàdG äÉeóN , á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh øë°ûdG äÉeóN , ™∏°ùdG π≤æH

óàª«d 1646 ROQƒØµ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »J 0 10 ƒ«∏HO ¿G ¿óæd , …Gh …QhQO , Rƒ∏c ¿ƒµ°ùc’ ∑QÉH ROQƒØµ«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , »L

2018/4/25 : 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

 

118907 : 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

 ¢S.Ω.O.Ω hôbCG ¿ÉcÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 31489 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : 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

alamat68.indd   14 9/27/18   9:49 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119027 : 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
 Ò°†ëàd iôNCG äGô°†ëà°ùeh áHô°TCG , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe

 . äÉHhô°ûŸG

 Ω.Ω.P.¢T á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd …ó©°SCG ô°UÉf Oƒ©°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 125504 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : 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

119338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

 á````ë∏°SCG , (≥````YÓŸGh Ú````cÉµ°ùdGh ∑ƒ````°ûdG) ™```£b äGhOCG , (ó```«dÉH QGó```J) ájhój äGhOCGh Oó``Y
. ábÓM äGhOCG , AÉ°†«H

 .Ω.Ω.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d ø°û«`aƒæjG ¢ùµÑeG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 113775 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : 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

alamat68.indd   15 9/27/18   9:49 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 í«JÉØe  ,  á«FÉHô¡µdG  í«JÉØŸG  ,  (á«FÉHô¡c  äÓ«°UƒJ)iôNCG  äÓ«°UƒJh  òNBÉeh  ¢ùHÉ≤e
 ∂∏°S , ádƒªfi òNBÉe , á«FÉHô¡µdG ä’ƒëŸG , á«FÉHô¡µdG í«JÉØŸG ™WGƒb , á«æeR á«FÉHô¡c
 »`a ÅLÉØŸG  Ò¨àdG  øe äÉ«bGh ,  øë°û∏d á∏HÉb äÉjQÉ£H ,  »H ¢SEG  ƒj øMÉ°T ,  »H ¢SEG  ƒj
 , ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c äÓ°Uƒe , á«fhÎµdEG ≥FÉbQ , áehÉ≤e OGƒe , âdƒØdG
 Ö```«HÉfC’ á````eRÓdG OGƒ````ŸG , áYÉª°S , É«bôH Qƒ°üdG ∫É°SQEG Iõ¡LCG , á``«fƒjõØ∏J ¢Vô```Y äÉ°TÉ°T
 π«∏ëàdG  Iõ¡LCG  ,  ∞JÉ¡dG  ∑Ó°SCG  ,  »FÉHô¡c §HQ §N ,  (äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’G) AÉHô¡µdG
 ¬«LƒàdG RÉ¡L , (øë°û∏d á∏HÉb äÉjQÉ£H) π≤æàe ábÉW Qó°üe , »µ∏°S’ øMÉ°T , AÉHô¡µdÉH
 á∏HÉb , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉ≤«Ñ£J , (πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH) Üƒ°SÉë∏d èeGôH , »µ∏°SÓdG

 . πjõæà∏d

 óàª«d , . ƒc ÜhôZ ƒ«æ¨fƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ≠fÉ«é«gR , »à«°S »°ùµ«°S , ¿hÉJ »HƒjÉ¡fGƒZ , ¿hR ∫ÉjÎ°SófEG â°ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH

2018/5/24 : 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

119583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ÓYEÓd äÉMÉ°ùe ÒLCÉJ , ¿ÓYEG Iô≤f πc øY ™aO , ¿ÓYEGh ájÉYO
 , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe ÈY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G
 ,  Ò¨dG ídÉ°üd äÉ```©«ÑŸG èjhôJ ,  …QÉéàdGh »∏ª©dG ∫ÉéŸG »`a ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
 ä’É```ch äÉ````eóN , äÉ````eóÿGh ™````∏°ù∏d Ú``©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d â```fÎfE’G ≈``∏Y ¥ƒ```°S ô``«`aƒJ

 . Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJ , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 óàª«d , . ƒc ÜhôZ ƒ«æ¨fƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ≠fÉ«é«gR , »à«°S »°ùµ«°S , ¿hÉJ »jƒjÉ¡fGƒZ , ¿hR ∫ÉjÎ°SófEG â°ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH
2018/5/24 : 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

119584 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 äÉ«FÉæãdG  ,  äÉÑcôª∏d AGƒ°VCG  ,  IQÉfEG  äÉÑ«côJh Iõ¡LCG  ,  áÄ«°†ŸG  IQÉfE’G  Ö«HÉfCG  ,  í«HÉ°üe
 ,  Ö«HÉfC’G  •ƒ£Nh  Ö«HÉfCÓd  äÉ«`ØæM  ,  IAÉ°VE’G  Iõ¡LCG  ,  (…O  …EG  ∫EG)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG
 á«HôJ ¢VGƒMC’ IQÉfEG í«HÉ°üe , ΩÉªë∏d äÉÑ«côJ , (á«ë°üdG äÉÑ«cÎdG øe AGõLCG) Ö«HÉfCG
 ô````©°ûdG ∞````Ø› , á`````«FÉHô¡c äÉ``©°ûe , á«FÉHô¡c í````HÉ°üe , …Qƒ```∏a Üƒ```ÑfCG , á```«FÉŸG AÉ```«MC’G

 . AÉŸG á«≤æàd äÉÑ«côJ , Iô¡£ŸG Iõ¡LC’G , á«ë°U äÉÑ«côJh Iõ¡LCG , »FÉHô¡µdG

 óàª«d , . ƒc ÜhôZ ƒ«æ¨fƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ≠fÉ«é«gR , »à«°S »°ùµ«°S , ¿hÉJ »jƒjÉ¡fGƒZ , ¿hR ∫ÉjÎ°SófEG â°ùjEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH

2018/5/24 : 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

alamat68.indd   17 9/27/18   9:49 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a
 º«WGôN , ∫õ©dG OGƒe , á«µ«à°SÓH Ö«HÉfCG , ∫ƒ¨°ûe ∞°üf hCG ΩÉN •É£e , á«WÉ£e äÉ≤∏M
 , ádRÉY OGƒe , ádRÉY ájQGôM OGƒe , ΩÉë∏d á«µ«à°SÓH •ƒ```«N , á```«fó©Ã â°ù«d , á```fôe
 äGƒ`````°ûM , á````«µ«à°SÓH hCG á````«WÉ£e Ú```£ÑJ OGƒ````e , ádRÉY áWô°TCG , á````dRÉY á```£HQCG , ∫RGƒ```Y

 . AÉª∏d áehÉ≤e

óàª«d , . ƒc ÜhôZ ƒ«æ¨fƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »`````à«°S »````°ùµ«°S , ¿hÉ````J »```jƒjÉ¡fGƒZ , ¿hR ∫É````jÎ°SófEG â````°ùjEG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH ≠fÉ«é«gR

2018/5/24 : 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

119586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

 , AÉæÑ∏d á«µ«à°SÓH Ö«HÉfCG , á«fó©e ÒZ √É«e Ò°SGƒe , á«fó©e ÒZ ájQGôM äGAÉ°ûfEG OGƒe
 ÒZ äÉeÉª°U , á«fó©e ÒZ ∞jô°üJ Ò°SGƒe , ∂«à°SÓÑdG øe áÑcôŸG Ωƒ«æeƒdC’G Ö«HÉfCG
 OGƒe) äGAÓW , ÊÉÑª∏d êÉLR , á«fó©e ÒZ ñGƒcCG , √É«ŸG Ò°SGƒŸ á«µ«à°SÓH hCG á«fó©e

 . äÉ«°VQCÓd Êó©e ÒZ •ÓH , (AÉæÑdG

 óàª«d , . ƒc ÜhôZ ƒ«æ¨fƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »`````à«°S »````°ùµ«°S , ¿hÉ````J »```jƒjÉ¡fGƒZ , ¿hR ∫É````jÎ°SófEG â````°ùjEG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ¢ùæ«`ahôH ≠fÉ«é«gR

2018/5/24 : 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

alamat68.indd   18 9/27/18   9:49 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119732 : 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 ¿Rƒ````dG 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
 á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

 . ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

 Ω.Ω.P.¢T IQÉéà∏d QhÉH ôé«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 82763: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/31 : 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

110546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 . äÉeƒ∏©ŸG øjõîJ , É«fhÎµdEG áfõîŸG ≥FÉKƒdG hCG äÉfÉ«Ñ∏d …OÉŸG øjõîàdG

 …O »J ∫G , ¿É°ûjQƒHQƒc õæ°ûµ«æ«e ƒµ«∏«J π«Hƒe ƒHh „ƒ‚GƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , „hó‚GƒL , ¿Gƒé‚hO ¿CG „É°T , É°TGh , OhhQ ÚHÉg 18 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S
 , ∂©c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH , Rƒ∏dG iƒ∏M , è````∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh
 áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑM ÖdGƒb , IhÓ≤H , á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G , iƒ∏M , ∂«c , »‚ôaG õÑN
 , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e Qƒ“ , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e äGô°ùµe , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG
 , π«Ñ‚R õÑN , (äÉjƒ∏M) á```jôµ°S ¢UGôbCG , äÉjƒ∏◊G ¬«°Sƒe , OÎ°ùc , ôµ°ùdG äÉjƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 ô`````FÉ£a , (â````∏ŸG) â```ÑæŸG ô````«©°ûdG øe â````jƒµ°ùH , ¿hôµ©e , Ö````«∏◊G É```¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe
 , áfhôµ©e , (∂«µfÉH) IÓfi ôFÉ£a , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , »∏°Sƒe , áfhôµ©e , º◊
 , (Rƒ÷G hCG Rƒ∏dG iƒ∏M) ÚdGôH , ôFÉ£a , Qƒa »àH , QÉ°TƒH , Gõà«H , á«Ñ∏¡e , äÉ°ûàjhóæ°S
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG á````Ø«`ØN äÉÑLh , ôµ°ùdGh Ö````«∏◊G ™````e ñƒ````Ñ£e RQCG , RQCG ¢UGô````bCG , ¢û````«c
 , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Écƒ«HÉàdG , ádƒÑJ , ájôµ°S äÉjƒ∏M , (á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S
 Í````d , π````aƒdG áµ©c , IÒªN ¿hóH õÑN , (Ó«JQƒàdG) IQP áµ©c , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

. (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , óª›

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``dÉŸG »`HO õ```côe , 6 ≈````æÑŸG á````HGƒÑdG á```jôb , 1 ≥````HÉ£dG , 108 Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG

2017/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S
 , ∂©c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH , Rƒ∏dG iƒ∏M , è````∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh
 áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑM ÖdGƒb , IhÓ≤H , á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G , iƒ∏M , ∂«c , »‚ôaG õÑN
 , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e Qƒ“ , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e äGô°ùµe , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG
 , π«Ñ‚R õÑN , (äÉjƒ∏M) á```jôµ°S ¢UGôbCG , äÉjƒ∏◊G ¬«°Sƒe , OÎ°ùc , ôµ°ùdG äÉjƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 ô`````FÉ£a , (â````∏ŸG) â```ÑæŸG ô````«©°ûdG øe â````jƒµ°ùH , ¿hôµ©e , Ö````«∏◊G É```¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe
 , áfhôµ©e , (∂«µfÉH) IÓfi ôFÉ£a , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , »∏°Sƒe , áfhôµ©e , º◊
 , (Rƒ÷G hCG Rƒ∏dG iƒ∏M) ÚdGôH , ôFÉ£a , Qƒa »àH , QÉ°TƒH , Gõà«H , á«Ñ∏¡e , äÉ°ûàjhóæ°S
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG á````Ø«`ØN äÉÑLh , ôµ°ùdGh Ö````«∏◊G ™````e ñƒ````Ñ£e RQCG , RQCG ¢UGô````bCG , ¢û````«c
 , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Écƒ«HÉàdG , ádƒÑJ , ájôµ°S äÉjƒ∏M , (á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S
 Í````d , π````aƒdG áµ©c , IÒªN ¿hóH õÑN , (Ó«JQƒàdG) IQP áµ©c , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

. (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , óª›

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``dÉŸG »`HO õ```côe , 6 ≈````æÑŸG á````HGƒÑdG á```jôb , 1 ≥````HÉ£dG , 108 Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG

2017/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat68.indd   21 9/27/18   9:49 AM

-140-



(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115155 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S
 , ∂©c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH , Rƒ∏dG iƒ∏M , è````∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh
 áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑM ÖdGƒb , IhÓ≤H , á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G , iƒ∏M , ∂«c , »‚ôaG õÑN
 , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e Qƒ“ , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e äGô°ùµe , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG
 , π«Ñ‚R õÑN , (äÉjƒ∏M) á```jôµ°S ¢UGôbCG , äÉjƒ∏◊G ¬«°Sƒe , OÎ°ùc , ôµ°ùdG äÉjƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 ô`````FÉ£a , (â````∏ŸG) â```ÑæŸG ô````«©°ûdG øe â````jƒµ°ùH , ¿hôµ©e , Ö````«∏◊G É```¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe
 , áfhôµ©e , (∂«µfÉH) IÓfi ôFÉ£a , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , »∏°Sƒe , áfhôµ©e , º◊
 , (Rƒ÷G hCG Rƒ∏dG iƒ∏M) ÚdGôH , ôFÉ£a , Qƒa »àH , QÉ°TƒH , Gõà«H , á«Ñ∏¡e , äÉ°ûàjhóæ°S
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG á````Ø«`ØN äÉÑLh , ôµ°ùdGh Ö````«∏◊G ™````e ñƒ````Ñ£e RQCG , RQCG ¢UGô````bCG , ¢û````«c
 , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Écƒ«HÉàdG , ádƒÑJ , ájôµ°S äÉjƒ∏M , (á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S
 Í````d , π````aƒdG áµ©c , IÒªN ¿hóH õÑN , (Ó«JQƒàdG) IQP áµ©c , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

. (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , óª›

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``dÉŸG »`HO õ```côe , 6 ≈````æÑŸG á````HGƒÑdG á```jôb , 1 ≥````HÉ£dG , 108 Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG

2017/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116777 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG äGhOCGh ≠ÑàdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏dôªMC’G OQƒdG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 §≤°ùe , Ö«°ùdG , ¢VƒÿG , 620 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

117419 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S
 , ∂©c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH , Rƒ∏dG iƒ∏M , è∏ãdG , äGQÉ```¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ``°ü∏°üdGh
 áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑM ÖdGƒb , IhÓ≤H , á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G , iƒ∏M , ∂«c , »‚ôaG õÑN
 , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e Qƒ“ , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e äGô°ùµe , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG
 , π«Ñ‚R õÑN , (äÉjƒ∏M) ájôµ°S ¢UGôbCG , äÉjƒ∏◊G ¬```«°Sƒe , OÎ°ùc , ôµ°ùdG äÉjƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 ô````FÉ£a , (â∏ŸG) â```ÑæŸG ô```«©°ûdG ø```e âjƒµ°ùH , ¿hô````µ©e , Ö```«∏◊G É```¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe
 , áfhôµ©e , (∂«µfÉH) IÓfi ôFÉ£a , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , »∏°Sƒe , áfhôµ©e , º◊
 , (Rƒ÷G hCG Rƒ∏dG iƒ∏M) ÚdGôH , ôFÉ£a , Qƒa »àH , QÉ°TƒH , Gõà«H , á«Ñ∏¡e , äÉ°ûàjhóæ°S
 , RQC’G É````¡°SÉ°SCG á```Ø«`ØN äÉ```ÑLh , ô```µ°ùdGh Ö```«∏◊G ™````e ñƒ`````Ñ£e RQCG , RQCG ¢UGôbCG , ¢û«c
 , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Écƒ«HÉàdG , ádƒÑJ , ájôµ°S äÉjƒ∏M , (á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S
 Íd , πaƒdG áµ©c , IÒªN ¿hóH õÑN , (Ó«JQƒàdG) IQP áµ©c , hÉ```cÉµdG É```¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

 . (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , óª›
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 á````HGƒÑdG á```jôb , 1 ≥````HÉ£dG , 108 Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , »ŸÉ©dG »``dÉŸG »`HO õ```côe , 6 ≈````æÑŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 

117420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ¿hDƒ°ûdG , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ É≤ah áeó≤ŸG á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG
 äÉeóN , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ É≤ah áeó≤ŸG á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG
 á«`aô°üŸG  äÉeóÿG  ,  »eÓ°SE’G  πjƒªàdÉH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG  ,  äGhÌdG  IQGOEG  ,  ÚeCÉàdG
 ÇOÉ```ÑŸ É``≤ah áeó≤ŸG QÉ```ªãà°S’G äÉ```«é«JGÎ°SG , »````eÓ°SE’G π```jƒªàdG ÇOÉ```ÑŸ É``≤ah á``eó≤ŸG
 ¢ShDhQ QÉªãà°SG äÉeóN , QÉªãà°S’G äÉeóN , QÉªãà°S’G äÉ«é«JGÎ°SG , »eÓ°SE’G πjƒªàdG
 π```«∏ëàdG , á```jQÉªãà°S’G í```FÉ°üædG , QÉªãà°S’G äÉeƒ∏©e , QÉ```ªãà°S’G äGQÉ``°ûà°SG , ∫Gƒ```eC’G
 QÉªãà°SG  ,  ∫GƒeC’G  QÉªãà°SG  ,  ájQÉªãà°S’G  ájÉ°UƒdG  ,  »YÉæ°üdG  QÉªãà°S’G  ,  …QÉªãà°S’G
 É≤ah É``¡H ΩÉ«≤dG  ºàj »àdG  á«dÉŸG  äGQÉ``ªãà°S’G ,  á```«dÉŸG  äGQÉ````ªãà°S’G ,  ∫É```ŸG  ¢SCGQ  º````¡°SCG
 IQGOEG  ,  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SG  IQGOEG  ,  ∫GƒeC’G  QÉªãà°SG  IQGOEG  ,  »eÓ°SE’G  πjƒªàdG  ÇOÉÑŸ
 , …QÉªãà°S’G AGOC’G áÑbGôe , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G , á«dÉŸG ¥GQhC’G ßaÉfi »`a QÉªãà°S’G
 ßaÉëŸG ôjƒ£J , ∫GƒeC’G ¢ShDhQ ≥jOÉæ°U »`a QÉªãà°S’G , äGQÉ≤©dG »`a QÉªãà°S’G äÉeóN
 äÉeóN  ,  äGQÉªãà°S’G  πjƒ“  ,  QÉªãà°S’G  ¢Vô¨H  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ  Ò`aƒJ  ,  ájQÉªãà°S’G
 QÉªãà°S’G ¢Vô¨d PGƒëà°S’G , ‹ÉŸG QÉªãà°S’G çÉëHCG äÉeóN , ájQÉªãà°S’G ßaÉëŸG IQGOEG
 IQGOEG äÉeóN , ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG »`a QÉªãà°S’G äÉeóN , QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°U IQGOEG , ‹ÉŸG
 »`a QÉªãà°S’G , QÉªãà°S’G ¢Vô¨H äÉcô°ûdG í«°TôJ äÉeóN , ∫GƒeC’G ¢ShDhQ »`a QÉªãà°S’G
 ∫GƒeCG ¢ShDhQh ôWÉîŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ »`a QÉªãà°S’G äÉeóN , á«dhódGh á«æWƒdG äÉcô°ûdG º¡°SCG
 πjƒ“ ,  PGƒëà°S’G  äÉ«∏ªY πjƒ“ ,  á«àëàdG  á«æÑdG  »`a  QÉªãà°S’G  äÉeóN ,  äÉYhô°ûŸG
 ,  äGQÉ≤©dG  πjƒ“ ,  êÉeófE’Gh  PGƒëà°S’G  äÉ«∏ªY πjƒ“ ,  á«°ù°SDƒŸG  PGƒëà°S’G  äÉ«∏ªY
 ájQÉéàdG  äÉYhô°ûª∏d  πjƒªàdG  Ëó≤J  ,  äGQÉ≤©dGh  »°VGQC’G  ≈∏Y  PGƒëà°S’G  äÉ«∏ªY
 IQGOE’G  ,  á°†HÉ≤dG  äÉcô°û∏d  á«dÉŸG  IQGOE’G  ,  áeƒµ◊ÉH  á£ÑJôŸG  äÉYhô°ûŸGh  á«eƒµ◊G
 , äGQÉ≤©dG , áFõéàdÉH ™«ÑdG , äGQÉ£ŸG , äGAÉ°ûfE’G ∫É› »`a á°ü°üîàŸG äÉcô°û∏d á«dÉŸG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 , »````fGôª©dG §````«£îàdG , »````fGôª©dG ô````jƒ£àdG , á«æ≤àdG , äÉ«›ÈdG , ¬«`aÎdG , ¢SQGóŸG
 IQGOEG , ¥OÉ`````æØdG IQGOEG , áaÉ«°†dG , á`````MÉ«°ùdG , á```«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG , OGóeE’G , á«àëàdG á«æÑdG
 , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉYƒª› , ∞dƒ÷G ÖYÓe , ¥OÉæØdG , äGô“DƒŸG õcGôe , ¥ƒ°ùàdG õcGôe
, ∫ÉªYC’G á«`Ø°üJ äÉ````eóN , ∫Ée ¢SCGQ º¡°SC’ äÉcô°ûdG ∑ÓàeG äÉeóN , á«æ≤àdG äÉcô°ûdGh

 IQGOE’G , á«àëàdG á«æÑdGh äGAÉ````°ûfE’G äÉYhô°ûŸ πjƒªàdG Ö«JôJ , ájÒÿG äÉYÈàdG ™ªL
 , á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ°SCG äÉeóN , πjƒªàdG äÉeóN , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG , á«dÉŸG ádÉØµdG , á«dÉŸG
 , º````¡°SC’G ∫hGóJ »`a áWÉ°SƒdG , º`````¡°SC’G ∫hGóJ , á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥Gƒ````°SCG äÉeƒ∏©e äÉeóN
 á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , º¡°SC’G äÉeƒ∏©e äÉeóN , º¡°SCÓd á«dÉŸG IQGOE’G , º¡°SC’G IQGOEG
 π«é°ùJ , º¡°SC’ÉH á```≤∏©àŸG ßØ◊G äÉeóN , º```¡°SC’G IQGOEG , º```¡°SC’G π``«é°ùJ , º``¡°SC’ÉH
 πjƒªàdG äÉeóN , iôNCG äÉcô°T »`a º¡°SCÓd á«dÉŸG IQGOE’G , º¡°SC’G á«µ∏e π≤f äÉ«∏ªY
 äÉcô°û∏d ôWÉîŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ πjƒ“ äÉeóN , á°†HÉ≤dG äÉcô°û∏d á«dÉŸG IQGOE’G , äÉcô°û∏d
 ‹ÉŸG º««≤àdG , É¡FÉ°ûfEG ™eõŸGh áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d πjƒªàdG Ò`aƒJ , É¡FÉ°ûfEG ™eõŸGh áÄ°TÉædG
 á«æµ°ùdG  äGQÉ≤©dG  ÒLCÉJ  ,  (äGQÉ≤Y)  ÖJÉµŸG  ÒLCÉJ  ,  (…QÉ≤©dG  ,  »`aô°üŸG  ,  »æ«eCÉàdG)
 ,  ájQÉ≤©dG  áWÉ°SƒdG  ,  …QÉ≤©dG  º««≤àdG  ,  (äGQÉ≤Y)  á«YÉæ°üdGh  á«¡«`aÎdGh  ájQÉéàdGh
 ßaÉëŸG IQGOEG , äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ , äGQÉ≤©dG º««≤J , äGQÉ≤©dG IQGOEG , QÉéjE’G ≠dÉÑe π«°ü–
 ÒLCÉJ Oƒ≤Y Ö«JôJ , ájQÉ≤©dG ∫ƒ°UC’G IQGOEG äÉeóN äGQÉ≤Y øY åëÑdG äÉeóN , ájQÉ≤©dG
 äGQÉªãà°S’G IQGOEÉH á≤∏©àŸG ájQÉ≤©dG äÉeóÿG , á«æµ°ùdGh á«YÉæ°üdGh ájQÉéàdG äGQÉ≤©dG
 á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , (äGQÉ≤Y) …QÉ≤©dG ¥ƒ°ùdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉ≤©dG
 ,  ∫GƒeCÓd  ‹hódG  πjƒëàdG  ,  ∫GƒeC’G  πjƒ–  ,  ájQÉ≤©dG  äÉYhô°ûŸGh  äGQÉ≤©dG  πjƒªàH
 ÈY hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H IóYÉb ∫ÓN øe äGQÉ≤©dGh πjƒªàdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN
 , …QÉ```≤©dG ô```jƒ£àdG π```jƒ“ , â```fÎfE’G ÈY á``eó≤ŸG äGQÉ```≤©dG IQGOEG äÉeóN , âfÎfE’G
 , ájQÉ≤Y äÉ```Yhô°ûe AÉ```°ûfEG ¢Vô¨d »°VGQC’G ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH á≤∏©àŸG ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 , »````eÓ°SE’G π`````jƒªàdG ÇOÉÑÃ á``≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ```°ûà°S’G äÉ``eóN , ∫ƒ°UC’G IQGOEG

 . äÉeóN øe ≥Ñ°S Ée ™«ªéH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN

 …O »J ∫EG ÜQƒc …O …CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ŸÉ©dG »ÑXƒHCG ¥ƒ°S á©Hôe , ”ÉÿG êôH , 33 ≥HÉ£dG , 1 Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ÉjQÉŸG IôjõL

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S
 , ∂©c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH , Rƒ∏dG iƒ∏M , è````∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh
 áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑM ÖdGƒb , IhÓ≤H , á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G , iƒ∏M , ∂«c , »‚ôaG õÑN
 , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e Qƒ“ , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e äGô°ùµe , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG
 , π«Ñ‚R õÑN , (äÉjƒ∏M) á```jôµ°S ¢UGôbCG , äÉjƒ∏◊G ¬«°Sƒe , OÎ°ùc , ôµ°ùdG äÉjƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 ô`````FÉ£a , (â````∏ŸG) â```ÑæŸG ô````«©°ûdG øe â````jƒµ°ùH , ¿hôµ©e , Ö````«∏◊G É```¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe
 , áfhôµ©e , (∂«µfÉH) IÓfi ôFÉ£a , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , »∏°Sƒe , áfhôµ©e , º◊
 , (Rƒ÷G hCG Rƒ∏dG iƒ∏M) ÚdGôH , ôFÉ£a , Qƒa »àH , QÉ°TƒH , Gõà«H , á«Ñ∏¡e , äÉ°ûàjhóæ°S
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG á````Ø«`ØN äÉÑLh , ôµ°ùdGh Ö````«∏◊G ™````e ñƒ````Ñ£e RQCG , RQCG ¢UGô````bCG , ¢û````«c
 , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Écƒ«HÉàdG , ádƒÑJ , ájôµ°S äÉjƒ∏M , (á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S
 Í````d , π````aƒdG áµ©c , IÒªN ¿hóH õÑN , (Ó«JQƒàdG) IQP áµ©c , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

. (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , óª›

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``dÉŸG »`HO õ```côe , 6 ≈````æÑŸG á````HGƒÑdG á```jôb , 1 ≥````HÉ£dG , 108 Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S
 , ∂©c , ≈∏fi ∂©c , âjƒµ°ùH , Rƒ∏dG iƒ∏M , è````∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh
 áØ«`ØN äÉÑLh , ÜƒÑM ÖdGƒb , IhÓ≤H , á«Hô©dG äÉjƒ∏◊G , iƒ∏M , ∂«c , »‚ôaG õÑN
 , áJ’ƒcƒ°T , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e Qƒ“ , áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨e äGô°ùµe , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG
 , π«Ñ‚R õÑN , (äÉjƒ∏M) á```jôµ°S ¢UGôbCG , äÉjƒ∏◊G ¬«°Sƒe , OÎ°ùc , ôµ°ùdG äÉjƒ∏M
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH
 ô`````FÉ£a , (â````∏ŸG) â```ÑæŸG ô````«©°ûdG øe â````jƒµ°ùH , ¿hôµ©e , Ö````«∏◊G É```¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe
 , áfhôµ©e , (∂«µfÉH) IÓfi ôFÉ£a , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , »∏°Sƒe , áfhôµ©e , º◊
 , (Rƒ÷G hCG Rƒ∏dG iƒ∏M) ÚdGôH , ôFÉ£a , Qƒa »àH , QÉ°TƒH , Gõà«H , á«Ñ∏¡e , äÉ°ûàjhóæ°S
 , RQC’G É¡°SÉ°SCG á````Ø«`ØN äÉÑLh , ôµ°ùdGh Ö````«∏◊G ™````e ñƒ````Ñ£e RQCG , RQCG ¢UGô````bCG , ¢û````«c
 , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Écƒ«HÉàdG , ádƒÑJ , ájôµ°S äÉjƒ∏M , (á©«`aQ áfhôµ©e) »à«ZÉÑ°S
 Í````d , π````aƒdG áµ©c , IÒªN ¿hóH õÑN , (Ó«JQƒàdG) IQP áµ©c , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

. (¬cGƒØdÉH ∂«c) äÉJQƒJ , óª›

 IOhóëŸG á°†HÉ≤dG »WÉZ øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``dÉŸG »`HO õ```côe , 6 ≈````æÑŸG á````HGƒÑdG á```jôb , 1 ≥````HÉ£dG , 108 Ió````Mh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 482010 : Ü.¢U , »ŸÉ©dG

2018/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥`````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á````«YÉæ£°U’G Iƒ``¡`≤dGh hÉ```cÉµdGh …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)

 …Q’ ÈcCG »∏Y π«∏N áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 16586 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

117640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ÆÉÑ°UCG , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ , ¿ƒ∏dG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ábÓ◊G ó©H Ée äGô°†ëà°ùe
 , ô©°û∏d Oôa äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG äÉØ«µe , ô©°û∏d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°û∏d äÉfƒ∏e , ô©°û∏d
 äGô`````°†ëà°ùe , á`````bÓM ¿ƒ`````HÉ°U , ƒ````ÑeÉ°T , π«``````ªéàdG ¢VGô````ZC’ ºgGôe , ÜQGƒ````°û∏d ™ª°T

 . ábÓ◊G

 ø°ûjQƒHQƒc ¿Gƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e »à«°S »°SÉH , âjÎ°S ƒæ«àæ«dƒJ 2214 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117642 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉfGƒ£°SG , äÉfÉ«ÑdG π≤æd á£æ¨ªŸG Iõ¡LC’G , IQƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùfh π≤fh π«é°ùJ Iõ¡LCG
 π«é°ùàdG πFÉ°Sh øe ÉgÒZh (…O »`a …O) äÉfGƒ£°SG , áWƒ¨°†ŸG äÉfGƒ£°S’G , π«é°ùàdG
 á÷É©e äGó©e , Ö°SÉ◊G Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉ◊G ádB’G Iõ¡LCG , »ªbôdG
 ÈY â“DƒŸG º«∏©àdG èeGôH äÉ°üæe , Ö°SÉ◊G èeGôH äÉ°üæe , Ö°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG
 IQƒ°U , áªFGƒàŸG èeGÈdG , »YÉæ£°U’G AÉcòdG Iõ¡LCG , »°VGÎa’G ™bGƒdG èeGôH , Ö°SÉ◊G
 ô°ûædGh á«FôŸG á«Jƒ°üdGh á«Jƒ°üdG äÉØ∏ŸG , á∏eÉµàŸG äÉ«›ÈdG äÉbÉÑd π«ªëà∏d á∏HÉb
 , äGó©ŸGáà“C’ Ö°SÉM èeGôH , Ö°SÉ◊G äÉfƒµe Iõ¡LCG , (π«ªëà∏d πHÉ≤dG) ÊhÎµdE’G
 äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëàd  Ö°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  èeGôH  º¶f  ,  äGó©ŸGh  Iõ¡LC’G  áà“C’ Ö°SÉM èeGôH
 âfÎfE’G  ÈY  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  èeGÈdG  ,  QGô≤dG  PÉîJG  á«∏ªY  áà“CG  Iõ¡LCG  ,  IÒÑµdG
 , Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ â“DƒŸG º«∏©àdG ∫É› »`a π«ªëà∏d á∏HÉb èeGôH , á«µ∏°S’ á≤jô£Hh
 âfÎfE’G ÈY π«ªëà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH , ∫Gƒ÷G äÉ≤«Ñ£J á«Yƒf øe Ö°SÉM äÉ«›ôH
 ô```Jƒ«ÑªµdG äÉ```µÑ°T ≈∏Y É``¡«≤∏Jh É``¡dÉ°SQEGh äÉ```eƒ∏©ª∏d ∫ƒ```°Uƒ∏d á``«µ∏°SÓdG Iõ````¡LC’Gh
 »````ªbôdG »````fhÎµdE’G π```°UGƒàdG Iõ¡LCGh , Ö°SGƒë∏d π```«ªëà∏d á```∏HÉ≤dG èeGÈdG , á``«ŸÉ©dG
 èeGôH , ∫É°üJ’G π«¡°ùàd á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ∫ƒªëŸG Iõ¡LCG , ∫ƒªëŸG
 ¢Vô©d  ,  Ö°SÉ◊G  Iõ¡LC’  â“DƒŸG  º«∏©à∏d  ∫Gƒ÷G  äÉ≤«Ñ£J  á«Yƒf  øe π«ªëà∏d  á∏HÉb
 πYÉØàdGh ™bƒe ójó–h ≈∏Y Qƒã©dGh á«°üî°ûdG  ¬JÓ«°†ØJh Ωóîà°ùŸG  ™bƒe ácQÉ°ûeh
 ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEGh ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d äÉ«›ôH , iôNC’G øcÉeC’Gh øjôNB’G Úeóîà°ùŸG ™e
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh π«ª–h ™aQ äÉ«∏ªY π«¡°ùàd ôJƒ«Ñªc èeGôH , á«ŸÉY áµÑ°T ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG
 øe ÉgÒZ hCG ácQÉ°ûŸGh §HGhôdG ™°Vhh ô°TÉÑŸG åÑdGh Ò°TCÉàdGh ¢Vô©dGh ô°ûædGh äÉfÉ«ÑdG
 Ö°SÉ◊G Iõ¡LCG ÈY äÉeƒ∏©ŸG π≤f hCG É«fhÎµdEG áYƒª°ùŸGh á«FôŸG §FÉ°SƒdG Ò`aƒJ ¥ôW
 áYƒª°ùŸGh á«FôŸG §FÉ°SƒdG iƒàëŸ ô°TÉÑŸG åÑ∏d Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH hCG , π°UGƒàdG äÉµÑ°Th
 äÉ````≤«Ñ£Jh , á````«ªbôdGh á````dƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ```¡LCÓd á```«ŸÉ©dG Ö```°SÉ◊G äÉ```µÑ°T ô`ÑY
 πFÉ°SôdGh á«°üædG πFÉ°SôdG IQGOEGh º«¶æJh ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ô°ûf äÉ«∏ªY Úµªàd äÉ«›ÈdG
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 â````fÎfE’G ô``ÑY §```HGhôdGh ¢Uƒ````°üædGh â````fÎfE’G ÈY äÉfhóŸG ≈``∏Y äÉ«eƒ«dGh ájQƒØdG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdG ,  π°UGƒàdG  äÉµÑ°T  øe ÉgÒZh âfÎfE’G  ÈY Qƒ°üdGh
 Ö°SÉM áµÑ°T øY äÉeƒ∏©ª∏d ∫ƒ°UƒdG äÉ«›ôH , á«ŸÉ©dG Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y äÉeƒ∏©ª∏d
 äÉ«©ª°ùdGh  §HGhôdGh  Qƒ°üdGh  ™bGƒŸGh  πFÉ°SôdGh  äÉeƒ∏©ŸG  π«°Uƒàd  äÉ«›ôH  ,  á«ŸÉY
 ,  »∏©ØdG  âbƒdG  »`a  á∏°üdG  äGP  äÉ```fÉ«ÑdG  øe  É````gÒZh  ¢Uƒ```°üædGh  Qƒ``°üdGh  äÉ``«FôŸGh
 äÉ```fÉ«ÑdG á```cQÉ°ûeh ø``jõîJh ô``°ûfh π``jó©Jh º«¶æJh ô``jô–h ™ª÷ Ö``°SÉM äÉ``«›ôH
 øe Ö°SÉM äÉ«›ôH ,  ≥«Ñ£àdG  á›ôH á¡LGh  ΩGóîà°S’ Ö°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉeƒ∏©ŸGh
 ìÉª°ù∏d âfÎfE’G äÉeóN π¡°ùJ »àdG Ö°SÉ◊G äÉ«›Èd ≥«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh á«Yƒf
 Ö°SÉ◊G  ≥«Ñ£J  äÉ«›ôH  IQGOEGh  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  É¡∏«ª–h  É¡©aQh  ,  äÉfÉ«ÑdG  IOÉ©à°SÉH
 Ö°SÉM áµÑ°T øe É¡∏«ª– øµÁ »àdGh øjôNB’G ≈dEGh øe á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ
 äÉ°üæe , á¨∏dG áªLôJ Iõ¡LCGh , »YÉæ£°U’G AÉcòdÉH RÉàÁ ô°ûÑ∏d ¬HÉ°ûe äƒHhQh , á«ŸÉY
 Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ°üæeh , äÉ¨∏dG º∏©àd áà“DƒŸG Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ Ö°SÉ◊G äÉ«›ôH
 Ö°SÉ◊G  Iõ¡LC’  Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ,  ∑ƒæÑdGh  äÉ«dÉŸG  º∏©àd  áà“DƒŸG  Ö°SÉ◊G  Iõ¡LC’

 . á«ë°üdG ájÉYôdGh áeÓ°ùdGh áë°üdÉH á≤∏©àŸG ä’ÉéŸG º∏©àd áà“DƒŸG

 Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - π«¨°ûàdG áª¶fC’ ∫É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ÑXƒHCG , ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG IóMh , ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H , 2018/1/17 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 017700171 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````jƒdhC’G ≥`````M

(»HhQhC’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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117643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 èeGôHh äÉ«›ôH ∫É› »`a åëÑdG , Ö°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£Jh åëÑdG , á``«ãëÑdG äÉeóÿG
 »````ª∏©dG å```ëÑdGh ô``Jƒ«ÑªµdG èeGôH å``jó–h º```«ª°üàdGh ô```jƒ£àdGh å``ëÑdGh Ö``°SÉ◊G
 â```“DƒŸG º```«∏©àdG ∫É```› »`a ô```jƒ£àdGh å```ëHh ôjƒ£Jh »LƒdƒæµàdG å```ëÑdGh ôjƒ£àdGh
 º«∏©àdG »`a áeóîà°ùŸG äÉéàæŸG º«ª°üJ ∫É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’
 áeÓ°S QÉÑàNGh èàæŸG ôjƒ£Jh äÉéàæŸG åëHh èàæŸG äGQÉÑàNGh , Ö°SÉ◊G Iõ¡LC’ â“DƒŸG
 π```«∏– »```YÉæ£°U’G AÉ````còdG äÉ````éàæe ôjƒ£Jh º```«ª°üJh è``àæŸG IOƒ``L º««≤Jh : äÉéàæŸG
 ,  »YÉæ£°U’G AÉcòdÉH á≤∏©àŸG á«∏ª©ŸG äÉeóÿGh , »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉéàæe º««≤Jh
 Ö°SÉ◊G á›ôH äÉeóN , »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉéàæe ™«æ°üàH á≤∏©àŸG á«æ≤àdG äÉeóÿG
 äÉeóNh , äƒHhôdG äÉ«∏ªY áà“C’ á«eóÿG äÉ«›ÈdG äÉeóN , á«còdG Iõ¡LC’G ôjƒ£àd
 ôjƒ£Jh á«Ñ°ü©dG äÉµÑ°ûdGh »YÉæ£°U’G AÉcòdG èeGôH ô¡¶J »àdG á«eóÿG äÉ«›ÈdG
 ø```Y äÉ```eƒ∏©ŸG º```jó≤Jh á```«Ñ°ü©dG äÉ```µÑ°ûdGh »```YÉæ£°U’G AÉcòdG π``› »`a äÉ```«›ÈdG
 ¢Uƒ°üædG É¡æeh äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ«H óYGƒbh åëÑdG äGô°TDƒe øe ΩÉ©dG ΩÉªàg’G äÉYƒ°Vƒe
 á«FôŸGh  áYƒª°ùŸG  äÉeƒ∏©ŸGh  ¢ùµaGô÷G Ωƒ°SQh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh á«fhÎµdE’G  ≥FÉKƒdGh
 Ëó≤Jh  ,  âfÎfEÓd  åëÑdG  äÉcôfi  ójQƒJ  Gójó–h  π°UGƒàdG  äÉµÑ°Th  Ö°SÉ◊G  ≈∏Y
 âbDƒe ΩGóîà°SG Ëó≤Jh , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£àd âbDƒe ΩGóîà°SG
 äÉ«Jƒ°üdG ô°ûfh »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfE’ π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£àd
 ôJƒ«ÑªµdG äÉeóNh äÉfÉ«ÑdGh ¢ùµ«`aGô÷Gh ¢Uƒ°üædGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh äÉ«FôŸGh
 á≤∏©àe  IOófi  äÉeƒ∏©e  ô¡¶J  »àdG  πjó©à∏d  á∏HÉ≤dG  âfÎfE’G  äÉëØ°U  á«Yƒf  øe
 á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh äÉ«FôŸGh äÉ«Jƒ°üdG  hCG  á«°üî°ûdG  ∞jô©àdG  äÉØ∏e hCG  Ωóîà°ùŸÉH
 áaÉ°†à°SG , âfÎfE’G ≈∏Y »ªbôdG iƒàëŸG áaÉ°†à°SG , äÉfÉ«ÑdGh ¢ùµ«`aGô÷Gh ¢Uƒ°üædGh
 Qƒ°üdGh äÉeƒ∏©ŸG iƒàfi ácQÉ°ûŸ Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒe ™ªà›
 º¡fGôbCG  øe  äÉª««≤Jh  AGQBG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  º¡FGQBGh  º¡°ùØfCG  øY  äÉ«FôŸGh  äÉ«Jƒ°üdGh
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 ácQÉ°ûe äÉeóNh »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T ≈∏Y πYÉØà∏dh á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûàd
 øe Úeóîà°ùŸG øµ“ äÉ«æ≤J Ωó≤j âfÎfEG ™bƒe Ëó≤J ¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Yh äÉØ∏ŸG
 øjôNBÓd  âfÎfE’G  ≈∏Y  ™bGƒŸG  áaÉ°†à°SG  äÉfÉµeEGh  ,  á«fhÎµdE’G  äÉØ∏ŸG  π«ª–h  ™aQ
 á∏HÉ≤dG  äGô°TDƒŸG  øe  á«æØdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤Jh  âfÎfE’G  ≈∏Y  iƒàëŸG  ácQÉ°ûeh  IQGOE’
 âfÎfE’G  ÈY  äÉ«›ÈdGh  »∏YÉØJ  ™bƒe  áaÉ°†à°SGh  äÉeƒ∏©ŸG  äÉfÉ«H  óYGƒbh  åëÑ∏d
 äÉµÑ°T ÈY äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«ãëÑdG  äÉcôëŸG Ëó≤Jh ,  π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG  ÒZ
 Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d á«°VGÎaG äÉ©ªà› AÉ°ûfEG Gójó–h Ö°SÉ◊G äÉeóNh π°UGƒàdG
 ∫É````ªYC’ÉH á```≤∏©àe äÉ```µÑ°Th á````«YÉªàLG äÉµÑ°T »````a á````cQÉ°ûŸGh äÉ```°ûbÉæŸG »``a á```cQÉ°ûª∏d
 Ö°SÉ◊G äÉeóNh äÉ°ûbÉæª∏d âfÎfE’G ÈY äÉjóàæŸG áÑbGôeh IQGOEGh º«ª°üJh ™ªàéŸGh
 Gójó–h äÉ≤«Ñ£àdG áeóN Ëó≤J äÉeóNh øjôNBÓd âfÎfEG ™bGƒe áaÉ°†à°SG Gójó–h
 Ωó≤j  …òdG  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN  Ωó≤eh  øjôNBÓd  Ö°SÉ◊G  äÉ«›ôH  äÉ≤«Ñ£J  áaÉ°†à°SG
 ácQÉ°ûe hCG §HQ hCG ¢VôY hCG ô°ûf hCG ô°TÉÑŸG åÑdG hCG π«ª– hCG ™aQ π«¡°ùJ hCG Úµªàd èeGôH
 Ëó≤Jh ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉeƒ∏©ŸG hCG ôNBG πµ°T …CÉH á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG Ëó≤J hCG

 . ≥Ñ°S ÉÃ á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äÉeƒ∏©ŸG

Ω.Ω.P óMGƒdG ¢üî°ûdG ácô°T - π«¨°ûàdG áª¶fC’ ∫É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »ÑXƒHCG , ¿É«¡f ∫BG ójGR øH ´Gõg ï«°ûdG IóMh , ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H ,  2018/1/17 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,017700171 : ájƒdhC’G ºbQ) : á````jƒdhC’G ≥`````M

(»HhQh’G OÉ–’G : ájƒdhC’G
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117644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 Ëó≤J ºYÉ£eh »gÉ≤ŸGh ΩÉ©£dG äÓaÉMh ºYÉ£ŸG , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 äÉeóN , Iƒ¡≤dG äÉgOQh »gÉ≤ŸG äÉeóN , …ôØ°ùdG äÉeóNh ∑É°ûcC’G , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
 äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG õ«¡Œ
 äÉHhô°ûŸG  hCG  áª©WC’G  Ò°†–  ,  Iô°†ëŸG  äÉÑLƒdG  Ò`aƒJ  ,  á©jô°ùdG  äÉÑLƒdG  ºYÉ£e
 . √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , êQÉÿG hCG πNGódG »`a É¡dhÉæàd

 Ω.Ω.P QÉªãà°SÓd ƒ‰ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿ÉªãY ±ô°TCG óªfi ∂∏e , 1101-10Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , …QÉéàdG è«∏ÿG

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/9/17 : á``````````jƒdhC’G ï````````jQÉJ , 279699 : á```````jƒdhC’G º``````bQ) : á````jƒdhC’G ≥`````M

(IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G : á``jƒdhC’G ó`∏H

117645 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ëó≤J ºYÉ£eh »gÉ≤ŸGh ΩÉ©£dG äÓaÉMh ºYÉ£ŸG , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 äÉeóN , Iƒ¡≤dG äÉgOQh »gÉ≤ŸG äÉeóN , …ôØ°ùdG äÉeóNh ∑É°ûcC’G , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
 äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG õ«¡Œ
 äÉHhô°ûŸG  hCG  áª©WC’G  Ò°†–  ,  Iô°†ëŸG  äÉÑLƒdG  Ò`aƒJ  ,  á©jô°ùdG  äÉÑLƒdG  ºYÉ£e
 . √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , êQÉÿG hCG πNGódG »`a É¡dhÉæàd
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 Ω.Ω.P QÉªãà°SÓd ƒ‰ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , »HO , …QÉéàdG è«∏ÿG , ¿ÉªãY ±ô°TCG óªfi ∂∏e , 1101-10Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2017/9/17 : á`````````jƒdhC’G ï``````jQÉJ , 279697 : á`````````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````jƒdhC’G ≥`````M
(IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G : ájƒdhC’G ó∏H

117646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 Ëó≤J ºYÉ£eh »gÉ≤ŸGh ΩÉ©£dG äÓaÉMh ºYÉ£ŸG , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN
 äÉeóN , Iƒ¡≤dG äÉgOQh »gÉ≤ŸG äÉeóN , …ôØ°ùdG äÉeóNh ∑É°ûcC’G , áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG
 äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG õ«¡Œ
 äÉHhô°ûŸG  hCG  áª©WC’G  Ò°†–  ,  Iô°†ëŸG  äÉÑLƒdG  Ò`aƒJ  ,  á©jô°ùdG  äÉÑLƒdG  ºYÉ£e
 . √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , êQÉÿG hCG πNGódG »`a É¡dhÉæàd

 Ω.Ω.P QÉªãà°SÓd ƒ‰ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO , …QÉéàdG è«∏ÿG , ¿ÉªãY ±ô°TCG óªfi ∂∏e , 1101-10Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/9/17 : á`````````jƒdhC’G ï``````jQÉJ , 279694 : á`````````````jƒdhC’G º````````bQ) : á````jƒdhC’G ≥`````M

(IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G : ájƒdhC’G ó∏H
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∫É› »`a äGQÉ°ùØà°S’G , ∫ÉªYC’G ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G »`a äGQÉ°ûà°S’G
 ™«ÑdG ¢VGôZC’ ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ô```ÑY ™`````∏°ùdG ¢VôY , ¥OÉ`````æØdG ∫É`````ªYCG IQGOEG , ∫É````ªYC’G
 ∫É````› »`a Iô```ÑÿG º```jó≤J ,  ô`````«¨dG  äÉéàæe ™«ªŒh ™∏°ùdG  ¢VôY ,  ô``«¨∏dh áFõéàdÉH
 , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ájÉØµdGh á«dÉ©ØdG
 ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢VGôZC’ hCG ájQÉéàdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ

.áeÉ©dG äÉbÓ©dG , ∫ÉªYC’G IQGOE’

 QÉªãà°SC’Gh …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d á«bô°ûdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH 
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,…hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

118445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉ````YÉb äÉ````eóN ô````«`aƒJ , á````«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’Gh ¬«```aÎdGh ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 , ÖàµdG ô```°ûf , ∫É```ª÷G äÉ``≤HÉ°ùŸ OGó``YE’G , ¬```«`aÎdG äÉ```eóN , »gÓŸG ≥FGóM , á«∏°ùàdG
 äÓØ◊G  Ëó≤J, á«FÉªæ«°ùdG ìQÉ```°ùŸG ≥```aGôe Ò`aƒJ ,  á«FÉªæ«°ùdG ΩÓ``aC’G äÉgƒjOƒà°SG
 º```«¶æJ , ∑Ò°ùdG ô````°TÉÑe πµ°ûH äÓ````Ø◊G º```jó≤J , á«∏°ùàdG äÉYÉb Ò`aƒJ äÉeóN , á«◊G
 ,  äGô“DƒŸG  IQGOEGh  OGóYEG  ,  á«°VÉjôdG  äÉ≤HÉ°ùŸG  º«¶æJ  ,  (¬«`aÎdG  hCG  º«∏©à∏d)  äÉ≤HÉ°ùŸG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉeƒ∏©e , á«ë°üdG …OGƒædG äÉeóN , á«ª«∏©àdG hCG  á«`aÉ≤ãdG ¢VGôZCÓd ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
 , ≈≤«°SƒŸG äÉYÉb , á«FÉªæ«°ùdG ìQÉ°ùŸG ≥aGôe Ò`aƒJ , á∏≤æàŸG äÉÑàµŸG äÉeóN , á«¡«`aôJ
 äÉ`````YÉb ô````«`aƒJ äÉeóN , ¬«`aÎ∏d) äÓØë∏d §`````«£îàdG , á«°VÉjôdG äÉ``≤HÉ°ùŸG º````«¶æJ

. (á«∏°ùàdG
 QÉªãà°SC’Gh …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d á«bô°ûdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q  3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 

118748 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 äGQÉ°ûà°SG , πjóÑdG Ö£dG äÉeóN , á«gÉaôdGh á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN , á«Ñ£dG äÉeóÿG
 äÉeóN , á````«Ñ£dG Ió```YÉ°ùŸG , á```«Ñ£dG IOÉ```«©dG äÉ``eóN , »``ë°üdG õ```côŸG äÉeóN , á`«ë°U
 , á```eó°üdG á```Lƒe êÓ©dG äÉ```eóN , êÓ```©dG äÉ````eóN , á````«f’ó«°üdG íFÉ°üædG , ¢†jôªàdG

. »FÉHô¡µdG êÓ©dG äÉeóN , »©«Ñ£dG êÓ©dG

 »°S ∫G ∫G , õæ°Tƒdƒ°S …O ∫G ƒ°ûµ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 33180 GójQƒ∏a , GQƒàæaBG , 100 âjƒ°S , OQÉØ«dƒH øjÉµ°ù«H 20807 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/4/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat68.indd   36 9/27/18   9:49 AM

-155-



(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 ájòZCGh  OGƒe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  á«ë°U  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£«Hh  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe
 á«ªë∏d äÓªµe , ∫ÉØWC’Gh ™°Vô∏d ájòZCGh …ô£«ÑdG hCG »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«ªM
 , ¿Éæ°SC’G ÖW ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM OGƒe , OÉª°V OGƒeh äÉ≤°üd , ¿Gƒ«◊Gh ¿É°ùfEÓd á«FGò¨dG
 äGó«Ñeh äÉjô£a äGó«Ñe , IQÉ°†dG äÉfGƒ«◊Gh äGô°û◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e

 . ÜÉ°ûYCG

 Ω.Ω.P ≠æjójôJ QGRÉH è«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 22390 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119324 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

 øe ´ƒæ°üŸG Ö°ûÿG , ≈æÑª∏d ¿ôŸG Ö°ûÿG , »Fƒ°†dG ÖcôŸG ìƒ∏dG , ™æ°üŸG ¬Ñ°T hCG Ö°ûÿG
 . á«Ñ°ûÿG Ö«HÉfC’Gh , á©æ°üŸG ÜÉ°ûNC’Gh , ™æ°üŸG Ö°ûÿGh , Ö°ûÿG

 …O »J ∫G ƒc Ohh ÉjÉ«`a ƒgGRƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ú°üdG , ƒ°ù‚É«L á©WÉ≤e , »à«°S ƒgGõ«H , ¿hhR ∫ÉjÎ°SófG ƒ¡fGƒL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
 øe ´ƒæ°üŸG Ö°ûÿG , ≈æÑª∏d ¿ôŸG Ö°ûÿG , »Fƒ°†dG ÖcôŸG ìƒ∏dG , ™æ°üŸG ¬Ñ°T hCG Ö°ûÿG

. á«Ñ°ûÿG Ö«HÉfC’Gh , á©æ°üŸG ÜÉ°ûNC’Gh , ™æ°üŸG Ö°ûÿGh , Ö°ûÿG

 …O »J ∫G ƒcOhh ÉjÉ«`a ƒgGRƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ƒ°ù‚É«L á©WÉ≤e , »à«°S ƒgGõ«H , ¿hhR ∫ÉjÎ°SófG ƒ¡fGƒL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119333 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 17 áÄØdG »`a

 ÒZh OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh Éµ«ŸGh ¢Sƒà°ùÑ°SC’Gh ≠ª°üdGh É°TôHÉJƒ¨dGh •É£ŸG
 OGƒe , ™«æ°üàdG »`a ∫Éª©à°SÓd ≥ãÑdÉH á∏µ°ûàe á«µ«à°SÓH OGƒe , iôNCG äÉÄa »`a IOQGh

 . á«fó©e ÒZ áfôe Ö«HÉfCG , ∫õ©dGh ƒ°û◊Gh ∞«∏¨àdG

 IOhófi á°UÉÿG ójGƒdôjh ¿ƒdôHƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Éjõ«dÉe , Qƒ‚Ó«°S , „Óc 41200 , »à«L …É¡‚É°S ¿’ÉL , 2567 äƒd : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119489 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
 Oƒbh , äÉ≤dõe , á«YÉæ°U ¢VGôZC’ ≥«dõJ äƒjR , äÉÑcôŸG äÉcôëŸ ≥«dõJ âjR , ≥«dõJ âjR

 . »YÉæ°U âjR , …RÉZ Oƒbh , äÉcôfi

 ø°ûjƒHQƒc ¢ùµàdÉc ¢SG »L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  („hO  -ΩÉ°ùcƒj)  ,  ∫ƒ°S  ,  ƒL-ΩÉæ‚ÉL  ,  hQ-¿ƒ««¡fƒf  ,  508  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119491 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

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

 ∫.Ω.¢T ≠fódƒg ΩCG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , C ∑ƒ∏H , ∫hC’G ≥`````HÉ£dG , ô`````àæ°S É`````æjQÉe »````àfƒe , É````ehQ ´QÉ````°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉæÑd , ähÒH
2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ 

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
62168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Ωƒ«æŸC’G äÉHƒë°ùeh íFGô°Th êÉLõdGh AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¥ƒKƒŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 129 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2010/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

84871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 

 IQÉéà∏d ójÎªL á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2013/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 102381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. áfÉ°†M

 IQÉéà∏d OGó≤ŸG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 243 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/5/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

104501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡¡HÉ°T Éeh ájõcôŸG ¥Gƒ°SC’G

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¢SQÉe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. AGô°†ÿG ∫õædG

 IQÉéà∏d »FÉæ¡dG ó«ÑY øH ⁄É°S øH ó«ÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

112067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. á«Ñ°ûN ÜGƒHCG

 IQƒ£àŸG ™jQÉ°ûª∏d »°UhôÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 762 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. áfÉ°†M

 IQÉéà∏d ΩÓ°ùdG ∫É«d á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 362 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. Ωƒ«æŸC’G ¢TQh

 IQÉéà∏d AÉ£©dG QQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 619 : Ü.Q 150 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   4 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG IQÉŒ , á«fƒaƒædGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

 Ω.Ω.¢T è«∏ÿG ôë°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 958 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2017/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äƒ``jõ∏d á°ü°üîàŸG ô```LÉàŸG »```a á````FõéàdÉH ™``«ÑdG , äÉ``Ñcôª∏d Ió```jó÷G QÉ``«¨dG ™``£b ™``«H
. äÉjQÉ£ÑdG ™«Hh É¡JÉ≤à°ûeh

 Ω.Ω.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d á«dhódG ¢ùª°ûdG Iƒb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1988  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   5 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. øØ°ùdGh ÜQGƒ≤dG áfÉ«°U

 IóëàŸG QÉëÑdG áæ«Ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 489 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115966 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh ‹B’G Ö°SÉ◊G Iõ¡LCGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Iƒ£ÿG ¢VÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

.  äÉµÑ°ûdG áfÉ«°U

 Ω.Ω.¢T ∞WÉÿG ´É©°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 123  : Ü.Q 180 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H

 IQÉéà∏d ÊGõ©dG óªM øH ¬`∏dGóÑY øH áØ«∏N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

 Ω.Ω.¢T iô°ûHh AÉæg ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118349 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ≥````````jƒ°ùàdGh  ™`````«ÑdG  äÉ`````eóNh  »``````ÑàµŸG  •É``````°ûædG  π``````«©ØJ  ,  ∫É`````ªYC’G  ¬```«LƒJh  IQGOEG
. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh (áFõéàdG - á∏ª÷G)

 ™jQÉ°ûª∏d ¥ôØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113  : Ü.Q 178 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
.  äÉfƒHÉ°üdG

 Ω.Ω.¢T è«¡ÑdG ¢VQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1906 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. äÉfƒHÉ°üdG

 Ω.Ω.¢T è«¡ÑdG ¢VQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1906 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2018/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ∫ƒÑæ£°SCG ÜÉ«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

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

2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. √É«ŸG ™jRƒJh √É«ŸG á«≤æJ

 Ω.Ω.¢T √É«ŸG á«≤æàd ∞jô¨dG í«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. √É«ŸG ™jRƒJh √É«ŸG á«≤æJ

 
 Ω.Ω.¢T √É«ŸG á«≤æàd ∞jô¨dG í«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/5/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

118969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 äÉ``µ∏àªŸG  ø`«ªãJ  (á``«æµ°ùdG  ô``«Zh  á``«æµ°ùdG)  Iô``LDƒŸG  hCG  á``cƒ∏ªŸG  äGQÉ≤©dG  ô``«LCÉJ  IQGOEG
. á``jQÉ≤©dG

 
 IQÉéà∏d á«æ«JÓÑdG ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 101 : Ü.Q 64 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   11 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119050 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«æWƒdG ™jQÉ°ûª∏d ⁄É°S ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 456 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119185 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ô°UGhC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133  : Ü.Q 1730 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. Üƒ°T »`aƒc

 IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG ¿É£∏°S ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »ÁÈdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸG Ëó≤J

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á≤«≤◊G ègh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ IQGOEG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ôHÉ°U ôµH RhQh ¬f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©e Üô°T √É«e

 »eô°†◊G ∞«°S øH óªM øH Oƒ©°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   15 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒeh ΩÉNôdGh ∂«eGÒ°ùdG IQÉŒ

 
 IQÉéà∏d »∏Y øH ¿RÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/6/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120330 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. (âfÎfE’G ÈY ÊhÎµdEG »MÉ«°S ≥jƒ°ùJ) á«MÉ«°S äÉeóN
 

 IQÉéà∏d áfÉb ÅWÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 811 : Ü.Q 411 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120431 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d »gGõdG AÉ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á°Sóæ¡dG ´hôa ™«ª÷ á«°ü°üîàdG á£°ûfC’ÉH á≤∏©àŸG á«æ≤àdGh á«°Sóæ¡dG ÖJÉµŸG

 á«°Sóæ¡dG Ò°ùc’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1427 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«æWƒdG ≥àæ¨dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120483 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉ«fhÎµdE’Gh çÉKC’Gh á«Ñ°ûÿG äÉéàæŸG ™«H

 á«ÑgòdG …ÈY ñƒª°T ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   18 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120567 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YÉæ£°U’Gh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d Ú©dG ´É©°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd É¡ŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 250 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   19 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¿BGô≤dG ß«Ø– ¢SQGóe

 IQÉéà∏d ∞«°üN øH ó«ÑY âæH ìÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 406 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   20 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120653 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG äÉ©ªéŸG

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ¢ShOôØdG ¢VÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , ∞°Sƒj ∫ BG á∏M : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120654 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

 ájô°ü©dG øFÉæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   21 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á°û«°ûdG »gÉ≤eh »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 772 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÜÉ°ûYC’G ™«H

 áeÉé◊Gh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’ÉH …hGóà∏d á«ÑgòdG áÑ°û©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 500 : Ü.Q 300: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   22 9/27/18   9:48 AM

-180-



(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U , (âfÎfE’G) äÉeƒ∏©ŸG áµÑ°T ≈∏Y äÉ«›ÈdG ô°ûf 

. ™bGƒŸG 
   

 IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG Üƒ```æ÷G Ö``¡°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

 IQÉéà∏d ∫OÉY ióf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 126 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   23 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d AÓØdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 615  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T á©Ñ°ùdG äGQGóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   24 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸG Ö«côJ

 Ω Ω ¢T IQÉéà∏d ÉfhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 76 : Ü Q 318 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«ÑdG , Ωƒ«æŸC’G ¢TQhh òaGƒædGh ÜGƒHCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. AÉæÑdG OGƒŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

 
 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ÉjGô°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 91 : Ü.Q 124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   25 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121011 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d »°SGóæ¡dG áfGO ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉæÿG ™«H , á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸGh äÉMƒ∏dGh ∞ëàdG , äÉjQÉcòàdG , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
. äƒ°ûÑdGh º«ªµdGh ÉjGó¡dGh äÉ«°†ØdGh á«fÉª©dG

 IQÉéà∏d »æ¨dGóÑY ø°ùfi ≈°†Jôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 787 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   26 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121070 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d »FÉ«ë«dG ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«Lƒdƒ«L äGQÉ°ûà°SG
 

 Ω.Ω.¢T á«FÉjõ«ØdGh á«FÉjõ«aƒ«÷G äGQÉ°ûà°SÓd ∞°ûàcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 735 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   27 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.  äÉjƒ∏◊Gh äÉJÉÑædGh ÉjGó¡dGh QƒgõdG ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AÉ£©dG å∏ãe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1525 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121264 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äÉeõ∏à°ùe ™«H

 IQÉéà∏d ôgÉ¶dG QGô°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat57.indd   28 9/27/18   9:48 AM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. √É«ŸG äÉî°†e ìÓ°UEGh ™«H

 
 §≤°ùe äÉî°†e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 ∫.Ω.¢T ≠fódƒg ΩCG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , C ∑ƒ∏H , ∫hC’G ≥`````HÉ£dG , ô`````àæ°S É`````æjQÉe »````àfƒe , É````ehQ ´QÉ````°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉæÑd , ähÒH

2018/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh »eÉëŸG …ƒ∏©dG ¢ù«ªN »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
100927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

   Ω.Ω.¢T äGAÉ°ûfEÓd GQÉàc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 1994 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44  áÄØdG »`a

. ¿ƒdÉ°üdG äÉeóN

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d OGó¨H ÜÉ«WCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 673  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   1 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 . (á«FÉ°ùf ¢ùHÓe áWÉ«N) á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

  Ω.Ω.¢T º«ª°üàdGh ¢ùHÓª∏d IÒ¨°üdG IÒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108304 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37  áÄØdG »`a

.   ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e

   QÉªãà°S’Gh QÉªYEÓd ≈dhC’G §≤°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q  23 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   2 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a
. …QÉŒ ¥ƒ°S

   IQÉéà∏d IÒªL êGôHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªYáæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112450 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 26  áÄØdG »`a

.  äGQÉ«°ùdG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR

   IQÉéà∏d AGOB’G ¿GƒæY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 628 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   3 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH Ö©∏dGh ÜÉ©dC’G ™«H

   IóëàŸG ÊÉØàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114166 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43  áÄØdG »`a

. ôFÉ°üYh Ëôc ¢ùjBGh Iƒ¡b

   IQÉéà∏d QÉë°U ójQÉ¨J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 36  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   4 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115493 : 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 IóëàŸG áæª«ŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a

. äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG

   IQÉéà∏d IóëàŸG QQódG §ª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   5 9/26/18   2:03 PM

-192-



(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43  áÄØdG »`a
. ôFÉ°üY πfi

   IQÉéà∏d »ÑgòdG IOÉjôdG §N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 326  : Ü.Q 2121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43  áÄØdG »`a

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

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d AGô°†ÿG AÉª°S Iƒdƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG , ´ÉaO »æH AGô°†N , 611: Ü.Q 38 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   6 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118109 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

   IQÉéà∏d ‹ÓµdG ¢VƒY â«îH âæH áé¡H á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118608 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44  áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW IOÉ«Y , á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

  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
2018/4/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   7 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a
. á«FGòZ OGƒe

  
  IQÉéà∏d ôHÉLÉHh ®ƒØfi øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a

. π«¡dG πª°ûJ á«FGòZ OGƒe

  IQÉéà∏d ôHÉLÉHh ®ƒØfi øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   8 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42  áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y á£°ûfCG , á«ªbôdG áYÉÑ£dG

   IQÉéà∏d Oƒ©°S QÉªY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42  áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 522 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   9 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. »YÉæ°üdG ÖjQóà∏d ó¡©e

   ÖjQóà∏d ô°†NC’G §ÿG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGó©ŸGh á«°SÉWô≤dG ΩRGƒ∏dG IQÉŒ
  

  IQÉéà∏d ájGó¡dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   10 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ó¡©e

  …ó°TGôdG ⁄É°S øH OƒªMh óªMh »∏Y ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , »Ñ«°†ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36  áÄØdG »`a

. á«dÉŸG ∫ÉªYC’Gh ∑ƒæÑdG ∫ÉªYCG
  

  §`````````≤°ùe ∂æH  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   11 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119875 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36  áÄØdG »`a
. á«dÉŸG ∫ÉªYC’Gh ∂æÑdG ∫ÉªYCG

  §`````````≤°ùe ∂æH  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119876 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36  áÄØdG »`a

. á«dÉŸG ∫ÉªYC’Gh ∑ƒæÑdG ∫ÉªYCG

  §`````````≤°ùe ∂æH  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   12 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36  áÄØdG »`a
. á«dÉŸG ∫ÉªYC’Gh ∂æÑdG ∫ÉªYCG

  §`````````≤°ùe ∂æH  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 134 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120063 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43  áÄØdG »`a

. äÉØXƒŸGh äÉÑdÉ£∏d ¥ôØdG õé◊ èeÉfôH

   äGQÉ≤©∏d ÊÉ£∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 311 : Ü.Q 1452 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   13 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120107 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a
. á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG ä’ƒfih äÉcôfih äGódƒe

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Qƒ£àŸG ⁄É©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ìô£e , ÒÑµdG …OGƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

120160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37  áÄØdG »`a

 äGQÉ«°ù∏d  QÉ«¨dG  ™£b  ™«H  äGQÉ«°ùdG  äGQGƒ°ù°ùcG  ™«H  ∂«fÉµ«e  ìÓ°UEG  äGQÉ«°ùdG  π«°ùZ
. äGQÉ«°ùdG Iôµª°Sh ìÓ°UEG

   á«µ«fÉµ«ŸG äÉeóî∏d ádÓ°U ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   14 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120196 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44  áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

 
  π«ªéàdGh ô©°ûdG ∞«Ø°üàd »Jƒ«H ÉcGõf : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37  áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

   IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ¥GhôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 48.indd   15 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37  áÄØdG »`a
. äGQÉ«°ùdG ∂«fÉµ«eh Iôµª°S

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«Hô©dG áFõéàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120331 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43  áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

   IQÉéà∏d »Hô©dG ±ó°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 16  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   16 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37  áÄØdG »`a
. çÉKC’G ó«éæJ

   è«∏ÿG IôgR ôXÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü.Q 400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a

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

   Ω.Ω.¢T …óæµdG ôjóg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3434 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   17 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG
 

  IQÉéà∏d QÉë°U ∫ÉHhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a

. »©«Ñ£dG ΩÉNôdG ™«H

  Ω.Ω.¢T √Écô°Th hGQ ¢û«fÉZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   18 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh äÉjÉÑ©dG ™«H

  IQÉéà∏d Ôa ¢†«eh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

  Ω.Ω.¢T á«dhódG ófhÉ¡f ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,  QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   19 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120656 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25  áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG áYÉæ°U

 
  ójGR âæH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120830 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43  áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

  IQÉéà∏d ÊÉæ°ùdG á©ªL ∞°Sƒj ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 1006 : Ü.Q  132 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat 48.indd   20 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121056 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  IQÉéà∏d áWÉfôZ IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 93307556 : ∞JÉ¡dG 312 : Ü.Q 255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

.  »ë°U …OÉf

   áãjó◊G ™jQÉ°ûª∏d ôªMC’G ôªædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q  336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   21 9/26/18   2:03 PM

-208-



(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121195 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40  áÄØdG »`a
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG , ∫ÉØWC’Gh á«FÉ°ùædGh á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG π«°üØJ

  Ω.Ω.¢T ΩQG áMGh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 907  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121232 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35  áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

  ∫ÉªYCÓd »ÑgòdG ìÉæ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   22 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

  ∫ÉªYCÓd »ÑgòdG ìÉæ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S 116 : Ü.Q 420 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121278 : 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 IQÉŒ

   IQÉéà∏d ¿É› ôîa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 111  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   23 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. πëædG π°ùY

  á«æeÉ°†J IQÉéà∏d ¬µjô°Th …óYÉ°ùdG ó«ªM øH óªfi ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37  áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG
 

   Ω Ω ¢T Ò∏JG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3478 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 48.indd   24 9/26/18   2:03 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , äGQGô÷G , äGQÉ«°ùdG , QÉ£ŸG êQóe »HQóe ∂dP »`a ÉÃ »°VQC’G ºYódG äGó©e , äGôFÉW

 . ‹hÎdG äÉHôY

 ( ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

107850 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô≤dG , äÉ«`Ø∏ÿG , äÉfÓYE’G äÉ°üæe , äÓéŸGh ∞ë°üdG »`a áYƒÑ£ŸG äÉfÓYE’G
 äÉfÉ«Ñà°SG , äÉØ∏¨ŸG , äÉjƒ¡dG äÉbÉ£H , äÉHÉ£ÿG äÉ°ùjhôJ , IQÉjõdG ähôc ∂dP »`a ÉÃ
 , ™∏°ù∏d »æØdG ¢Vô©dGh π«ªëàdG ¥GQhCGh OƒbƒdG äÉÑ«àc ,  (PIR  ) êPÉ‰ , ôØ°ùdG á©àeCG
 ,  IÒÑc äÉfÓYEG  äÉ≤°ü∏e ,  Oó÷G Ú`ØXƒŸG  ΩÉª°†fG  º≤WCG  ,  á›óŸG  ¢UGôbC’G  á«£ZCG
 , äGOÉ¡°T , ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh á©àeC’ á«`Øjô©J äÉbÉ£H , IôFÉ£∏d Oƒ©°üdG äÉbÉ£H , äGQƒ°ûæe
 , äÉbÉ£ÑdG äÓ```eÉM , ÈM ΩÓbCG , IôFÉ£dG ºbÉ£d á«`Øjô©J äÉ````bÉ£H , äÉ````¶MÓŸG êPÉ```‰

 . á«bQh ¢SÉ«cCG

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

alamat23R.indd   1 9/26/18   12:15 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

107852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ∞«∏¨J ∂dP »`a ÉÃ ∞«∏¨àdG äÉeóN , äÉÑcôŸG á£°SGƒH hCG …ÈdG hCG …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN
 äÉeóÿG  Ò`aƒJ  ,  ôØ°ùdG  äÉÑ«JôJ  äÉeóN  ,  ™∏°ùdG  øjõîJh  ΩÉ©£dG  äÉéàæeh  áª©WC’G

 . ¿GÒ£dÉH á≤∏©àŸG

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

alamat23R.indd   2 9/26/18   12:15 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 , äGQGô÷G , äGQÉ«°ùdG , QÉ£ŸG êQóe »HQóe ∂dP »`a ÉÃ »°VQC’G ºYódG äGó©e , äGôFÉW

 . ‹hÎdG äÉHôY

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

107854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô≤dG , äÉ«`Ø∏ÿG , äÉfÓYE’G äÉ°üæe , äÓéŸGh ∞ë°üdG »`a áYƒÑ£ŸG äÉfÓYE’G
 äÉfÉ«Ñà°SG , äÉØ∏¨ŸG , äÉjƒ¡dG äÉbÉ£H , äÉHÉ£ÿG äÉ°ùjhôJ , IQÉjõdG ähôc ∂dP »`a ÉÃ
 ,  ™∏°ù∏d  »æØdG  ¢Vô©dGh  π«ªëàdG  ¥GQhCGh  OƒbƒdG  äÉÑ«àc  ,  (PIR) êPÉ‰ ,  ôØ°ùdG  á©àeCG
 IÒÑc  äÉfÓYEG  äÉ≤°ü∏e  ,  Oó÷G  Ú`ØXƒŸG  ΩÉª°†fG  º≤WCG  ,  á›óŸG  ¢UGôbC’G  á«£ZCG
 ,  ô```Ø°ùdG  Ö```FÉ≤Mh  á````©àeC’  á````«`Øjô©J  äÉbÉ£H  ,  IôFÉ£∏d  Oƒ©°üdG  äÉbÉ£H  ,  äGQƒ°ûæe  ,
 äÓeÉM  ,  ÈM  ΩÓbCG  ,  IôFÉ£dG  ºbÉ£d  á«`Øjô©J  äÉbÉ£H  ,  äÉ¶MÓŸG  êPÉ‰  ,  äGOÉ`¡°T

 . á«bQh ¢SÉ«cCG , äÉbÉ£ÑdG

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

alamat23R.indd   3 9/26/18   12:15 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107855 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢ùHÓŸG

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

107856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ∞«∏¨J ∂dP »`a ÉÃ ∞«∏¨àdG äÉeóN , äÉÑcôŸG á£°SGƒH hCG …ÈdG hCG …ƒ÷G π≤ædG äÉeóN
 äÉeóÿG  Ò`aƒJ  ,  ôØ°ùdG  äÉÑ«JôJ  äÉeóN  ,  ™∏°ùdG  øjõîJh  ΩÉ©£dG  äÉéàæeh  áª©WC’G

 . ¿GÒ£dÉH á≤∏©àŸG

 (ƒ¨jófEG) óàª«d ø°û««`aCG Üƒ∏LÎfEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , çÉ``````ÑfÉL 124 , ¢ShÉ`````g QÉ``````HÉK , Qƒ∏````a ó````fhGôL , ≠`````æ«jh ∫Gô``````àæ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 óæ¡dG , 110001 »¡dOƒ«f

2017/2/16 : 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

alamat23R.indd   4 9/26/18   12:15 PM
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«bódG  ,  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdG  ,  RQC’G  ,  á«YÉæ£°U’G  Iƒ¡≤dGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dG
 , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh , ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG ( πHGƒJ)

 Ω. Ω.P á«FGò¨dG OGƒŸG IQÉéàd »µ∏ŸG ≥aC’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 º°TÉg ¬`∏dGóÑY ó«°ùdG ájÉæH , Ió```«°üb »M , áæjóŸG §```°Sh , Ú```©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »µeQódG ¬`∏dGóÑY

2017/9/20 : 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

116156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , äGQÉ¡ÑdG , ∫OôÿG , í∏ŸG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùYh ôµ°ùdG , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , RQC’G
 äGô°†ëà°ùŸG , ≥«bódG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG
 IÒªÿG , (äÉjƒ∏M) ¢UGôbCG , ’ƒcƒ°ûdG äÉjƒ∏M , ôFÉ£ØdG , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG

 . (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe

 ÉfhQƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 23344 : Ü.¢U , ådÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/21 : 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
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116157 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ÉfhQƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 23344 : Ü.¢U , ådÉãdG …ôFGódG ≥jô£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/21 : 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

117380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a

. (á«cÈfõdG) äÉ°TôØdGh äÉ°TôØdGh çÉKC’G

 èæØ°SEÓd Ωƒ‚ çÓãdG ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

   IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 3656 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 (π≤ædG áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h) Ò¨dG ídÉ°üd ™FÉ°†ÑdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 øe  øFÉHõdG  áeÉY  Úµªàd  ∂dPh  ,  (á«cÈfõdG)  äÉ°TôØdGh  äÉ°TôØdGh  çÉKC’G  á°UÉîHh
 ™«ÑdG ôLÉàe ∫ÓN øe äÉeóÿG √òg Ωó≤J óbh , ádƒ¡°ùH ™FÉ°†ÑdG ∂∏J AGô°Th áæjÉ©e

 . á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ¥Gƒ°SCGh áFõéàdÉH

 èæØ°SEÓd Ωƒ‚ çÓãdG ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG 3656 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  Iô°ûÑ∏d  »ÑW  ÒZ  ΩhÒ°S  ,  á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùeh , Iô°ûÑ∏d Ö«WôJ äÉÁôc , Iô°ûÑ∏d äÉÁôc , Iô°ûÑdG ∞«¶æàd äGô°†ëà°ùe

 . Iô°ûÑdG §«°ûæJh ájƒ≤àd

 ∂fG , õ¨æjódƒg …Qófh’ Úµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  92660 ÉæjQƒØ«dÉc , ¢ûà«H äQƒHƒ«f , ∞jGQO Îæ°S äQƒHƒ«f 120 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/3/21 : 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
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117853 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  á«FGhO  äÉÁôc  ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  á«ÑW  äGô°†ëà°ùe

 . á«ÑW á«∏«ªŒ

 ∂fG , õ¨æjódƒg …Qófh’ Úµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  92660 ÉæjQƒØ«dÉc , ¢ûà«H äQƒHƒ«f , ∞jGQO Îæ°S äQƒHƒ«f 120 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/3/21 : 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

117854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 . Iô°ûÑdG ∞«¶æàd á«Ñ£dG äÉeóÿG , á°UÉîHh , Iô°ûÑdÉH á«Ñ£dG ájÉæ©dG äÉeóN

 ∂fG , õ¨æjódƒg …Qófh’ Úµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  92660 ÉæjQƒØ«dÉc , ¢ûà«H äQƒHƒ«f , ∞jGQO Îæ°S äQƒHƒ«f 120 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/3/21 : 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
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 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

 (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
2018/3/25 : 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

117913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥````«bódG , ƒ```ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG , RQC’G , á```«YÉæ£°U’G Iƒ````¡≤dGh hÉ```cÉµdGh …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)

 (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
2018/3/25 : 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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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117914 : 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

 (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
2018/3/25 : 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

117915 : 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
 iô```NCG  äGô``°†ëà°ùeh  ÜGô``°T  ,  ¬```cGƒØdG  ôFÉ°üYh  ¬``cGƒØdG  øe  á°ü∏îà°ùe  äÉ``Hhô°ûe  ,

 . äÉHhô°ûŸG π``ª©d

 (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
2018/3/25 : 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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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 π```«∏–h ¢ü```«î°ûJh í```«ë°üJh áÑbGôŸ Üƒ°SÉ◊G  è````eGôH ,  á````«∏«¨°ûàdG Üƒ```°SÉ◊G  AGõ``LCG
 Iõ¡LC’Gh äÉ«fhÎµdE’Gh äGhOC’Gh Ö«°SGƒë∏d »æ≤àdG ºYódG èeGôH , Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£J

. á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG

 ∂fEG , øjÉæà°ùµf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10001 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , 200 ìÉæL , 5 ´QÉ°T 244 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2018/3/26 : 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

117960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T Iõ¡LCGh áª¶fC’Gh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  áfÉ«°Uh í«∏°üJh Ö«côJ
. ó©H øY ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh

 ∂fEG , øjÉæà°ùµf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10001 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , 200 ìÉæL , 5 ´QÉ°T 244 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2018/3/26 : 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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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 117961
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات : 

ت�سميم وتطوير وتخ�سي�ص اأنظمة احلا�سوب واأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية ملراقبة وت�سحيح 
وت�سخي�ص وحتليل تطبيقات احلا�سوب ، الدعم التقني والإلكرتوين للحوا�سيب والأدوات 
العاملية  الت�سالت  �سبكة  )الإنرتنت( عرب  مبا�سرة  والأجهزة على اخلط  والإلكرتونيات 
وغريها من ال�سبكات ، خدمات ا�ست�سارية فـيما يتعلق بحلول الربامج فـي جمال الإنرتنت ، 

برجمة احلا�سوب ، تركيب وت�سليح و�سيانة برامج احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نك�ستناين ، اإنك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 244 �سارع 5 ، جناح 200 ، نيويورك ، ان واي 10001 ، الوليات املتحدة 
الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/3/26
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : �سما�ص للملكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 119864
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ص والأحذية واأغطية الراأ�ص .
      

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأيكونيك�ص لوك�سمبورغ هولدينغز ا�ص ايه اآر ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجية

 ، لوك�سمبورغ  ال -1610   ، اأفنيو دي ل جار   44  -  42  ، �سويت 215  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب : 2018/6/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116188 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 hCG  ΩÉÿG ≠ÑàdGh ,  á«fhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d á«µ∏°ùdG äGôîÑŸG
 äÉæ«cÉe ≠ÑJ , ™«`aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdGh , QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ , ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG
 ≠ÑàdG èjõe øe áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG
 ÉÃ , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh
 , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh Ö∏Y , ≠ÑàdG Ö∏Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a
 äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG
 ≠ÑàdG  hCG  ôFÉé°ùdG  Úî°ùJ  ájÉ¨d  É¡©£bh  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ,  É¡æ«î°ùJ  ºàj  »àdG  ≠ÑàdG
 »`a áeóîà°ùŸG πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG πLCG øe
 ôFÉé°ùdG  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  ,  ÊhÎµdE’G  ÚNóàdG  Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG
 ÚJƒµ«ædG ¥É°ûæà°S’ á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , ájó«∏≤àdG ôFÉé°ùdG øY πFGóÑc á«fhÎµdE’G
 ,  ≠ÑàdG  πFGóHh  ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  ÚæNóª∏d  º`ØdÉH  ô``«îÑàdG  Iõ¡LCGh  ,  PGPQ  ≈``∏Y …ƒ``àëŸG
 É```≤HÉ°S  IQƒ``còŸG  äÉ```éàæª∏d  ΩRGƒdh  ™````£b  ,  á````«fhÎµdE’G  ôFÉé°ù∏d  ÚæNóŸG  äÉ`eõ∏à°ùe
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  QÉé«°ùdGh  áæî°ùŸG  ôFÉé°ùdG  AÉØWE’  Iõ¡LC’Gh  (34)  áÄØdG  »`a  áæª°†àŸG

 . øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö∏Y , áæî°ùŸG ≠ÑàdG OGƒYCG

BG.¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , πJÉ°T ƒ«f 2000 , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. ΩÉY πµ°ûH π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

SCIENCE FIRST & FOREMOST
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
»H »H …G - GóàŸ Gõ«∏«H hO ¢ùJƒjOhôH - ¢ùµ«ª°ùcÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 hÉ```°S , ƒ```µ°SÉ°ShG , 5 ’É```°Sh 3847 º`````bQ , ¢SÉ````à°ù«eƒfƒJhG.»`a ¬``jG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 πjRGÈdG , ƒdhÉH
2018/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ∂©µdG ∞FÉØd iƒ∏M , õÑÿG äÉàa , õÑÿG ∞FÉØd , π«Ñ‚õdG õÑN , õÑÿGh , âjƒµ°ùÑdG
 , (iƒ∏M) π«eGôc , ΩÉ©£∏d ôcÉµ°S , ∂©µ∏d πcCÓd á∏HÉ≤dG áæjõdG , ∂©µdG , ∂©µdG áæ«éY
 ™e hÉcÉµdG äÉHhô°ûe , hÉcÉµdGh , Ö«∏M ™e áJ’ƒcƒ°T äÉ``Hhô°ûe , ’ƒ``cƒ°ûdGh , äÉbÉbôdG
 É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸG  ,  hÉcÉc  äÉéàæe ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  »àdG  äÉHhô°ûŸG  ,  Ö«∏◊G
 »àdG äÉHhô°ûŸG ,  Iƒ¡≤∏d á¡µæŸG OGƒŸG ,  Ö«∏◊G  ™e Iƒ¡≤dG äÉHhô°ûe ,  Iƒ¡≤dGh ,  hÉcÉµdG
 , ¿Éaƒ°T ≥FÉbQ , ¿Éaƒ°ûdG ¬°SÉ°SCG …òdG ΩÉ©£dG , áXƒÑdG , ≈∏ëŸG ∂©µdG , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG
 , ájôµ°S äÉjƒ∏M , äÉjƒ∏◊Gh , ôFÉ£°ûdG , ≠æjOƒÑdG iƒ∏M , Gõà«ÑdG , ºë∏dG ôFÉ£a , ôFÉ£ØdG
 ájôµ°S ¢UGôbCG , ∂©µ∏d ’ƒ``cƒ°ûdG ø```e á```Yƒæ°üŸG á```æjõdG , ∂```©µ∏d iƒ∏M áæjR , iƒ∏◊Gh

. áXƒÑdG , (äÉjƒ∏M)

äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏ë∏d Qƒe ófG Qƒa â«àH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 âjƒµdG , »°VQC’G QhódG , 28 ≈æÑe , 08 ´QÉ°T , 0/1 á©£b , ájôHÉ÷G : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 , á«fÓYE’G äÉeóÿG , IOó©àŸG Éªæ«°ùdG äÉYÉb ∂dP »`a ÉÃ , Éªæ«°ùdG äÉYÉ≤d ∫ÉªYC’G IQGOEG
 õaGƒ◊G äÉ££flh AÓª©dG A’h §£N ±Gô°TEGh π``«¨°ûJh º«¶æJ , »FÉªæ«°S º∏«`a ¿ÓYEG
 ≥Ñ°S  ÉÃ  á≤∏©àŸG  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh  äÉeƒ∏©ŸGh  äGQÉ°ûà°S’G  ,  äÉ©«ÑŸGh  á«éjhÎdG

 . √ôcP

Ω.Ω.P.¢T Éªæ«°ù∏d º«£ØdG óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 Ωƒ```ë∏dG äÉ```Lôîà°ùe , ó`«°üdG Qƒ``«Wh ø``LGhódGh ∑É```ª°SC’Gh Ωƒë∏dGh áØ«`ØÿG áª©WC’G
 äƒjõdG ,  ¢†«H ,  ôµ°ùdÉH áNƒÑ£ŸG ¬cGƒØdGh ≈HôŸGh ΩÓ¡dGh ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh
 Í÷Gh äGhGô°†ÿGh á¡cÉØdG É¡°SÉ°SCG »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh
 ≥FÉbQ , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , πcCÓd á◊É°üdG QhòÑdG , Ió©ŸG äGô°ùµŸG , äGô°ùµŸGh Ωƒë∏dGh
 Ió```ªéŸGh á```XƒØëŸG äGhGô°†ÿGh ¬``cGƒØdG , á```Ø«`ØÿG äÉ``ÑLƒdG , á``°ûeô≤ŸG ¢ùWÉ£ÑdG

. áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh

 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h

2018/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119240 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 áæª°†àe  ,  ÜƒÑ◊G  øe  »°SÉ°SCG  πµ°ûH  áfƒµŸGh  πcCÓd  IõgÉ÷G  áØ«`ØÿG  ΩÉ©£dG  äÉÑLh
 á«°ûëŸG äÉæé©ŸG , (äÉæé©e) ±É÷Gh í∏ªŸG ∂©µdG , ≥FÉbôdG , RQC’G ≥FÉbQ , IQòdG ≥FÉbQ
 , ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdGh QÉ°ûØdG , iƒ∏◊G , IQòdG äÉ©bôØe , ∞«`ØÿG ΩÉ©£dG ìGƒdCG , áØ«`ØÿGh

. äÉ«dƒ≤ÑdGh ÜƒÑ◊G …ƒà– »àdG áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG

 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119241 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ iôNC’G äÉHhô°ûŸGh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸG
 ô``«Z á```jRÉ¨dG äÉ```Hhô°ûŸG , äÉ```Hhô°ûŸG πª```©d iô``NC’G äGô``°†ëà°ùŸGh Iõ```côŸG äÉ```Hhô°ûŸG

. á«dƒëµdG

 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

CHEETOS MIX-UPS
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119278 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

∂fEG , QÉc CG âæjQ Q’hO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33928 GójQƒ∏a , hÒà°SG , OhhQ õeÉ«∏jh 8501 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh ôFÉé°ùdGh QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG hCG ΩÉÿG ≠ÑàdG
 ∂«àjôµdGh •ƒ©°ùdG ≠ÑJh ≠°†ŸG ≠ÑJh ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJh á°UÉÿG ∑ôFÉé°S ∞∏H ¢UÉÿG ≠ÑàdGh
 ,  áæî°ùŸG  ≠ÑàdG  äÉéàæe  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ùdG  ,  (á«ÑW ¢VGôZC’  ¢ù«d)  ≠ÑàdG  πFGóHh
 ¥Qh ∂dP »`a ÉÃ ÚæNóŸÉH á°UÉÿG OGƒŸG ,  ôFÉé°ùdG øî°ùJ »àdG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 , Ú```jÓ¨dG , ¢†```aÉæŸGh ô```FÉé°ùdG Ö```∏Yh ≠```ÑàdG Ö```∏Yh ôFÉé°ùdG ôJÓah ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh

. ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉY’ƒdG , Ö«÷ÉH ™°VƒJ »àdG ôFÉé°ùdG ∞∏H á°UÉÿG äGhOC’G

∫CG QBG ¬jEG ¢SCG RófGôH ¢ùjQƒe Ö«∏«`a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Gô°ùjƒ°S , ¢ûJCG »°S 2000 , πJÉ°T ƒ«f , 3 OhÉæjÔ«L iGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

MARLBORO SILVER BLUE
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119606 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdG ôFÉ°üY , óæ¡dG RƒL √É«e , óæ¡dG RƒL Ò°üY

óædôjG ±hG »æÑeƒc ≠æjQƒ°ûàcÉaƒfÉe âjGÎæ°ùfƒc …P : º``````````````````````````````````°SÉH
 ájOƒeôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿ƒà∏«eÉg , âjÎ°S ÉjQƒàµ«`a 26 , ådÉãdG ≥HÉ£dG , èæjó∏«H ¿Gƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 GOƒeôH , 12 ΩEG ¢ûJEG

2018/5/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

. ¿ÉWô°ùdG êÓ©d á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

∂fEG ∫Éæ«°Tƒ«à«à°ùfEG ¿Ó«e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  61103  …ƒ«æ«∏jEG  ,  OQƒØchQ  ,  äQƒc  ∑hôKhôf  1718  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/5/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

OGIVRI
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 , á«°VÉjôdG ÖFÉ≤◊G , ô```Ø°ùdG ≥jOÉæ°U , Ö````FÉ≤◊G Gó````jó– »gh , ó«dG ÖFÉ≤Mh á©àeC’G
 , ô¡¶dG ÖFÉ≤M , Öë°ùJ »àdG •ƒ````«ÿG äGP ÖFÉ≤◊G , á«```°SQóŸG ÖFÉ≤◊G , ôØ°ùdG ÖFÉ≤M
 π````ª◊ á````jó∏÷G hCG á«°TÉª≤dG Ö````FÉ≤◊G , á````«°VÉjôdG ä’É```°üdG Ö````FÉ≤M , ô°ü````ÿG ÖFÉ≤M

. ¢VGôZC’G

ó«à«ª«d ÜhQƒj ¢ùàcOhôH ¿ƒ«ÑeÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædôjG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  2  ∑QÉ```````H  äGô````«HQƒc  ¿hÉ````````JROQÉ°û``fÓH  212  GRÓ`````H  8  â``````jƒ°S  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 GóædôjG , 15 Ú∏HO ¿hÉJROQÉ°ûfÓH

2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  ájô£©dG OGƒŸG ,  ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe , äÉØ¶æŸG ,  ¿ƒHÉ°üdG
 äÉéàæe , ájô£©dG äƒjõdGh , É«fƒdƒµdG , ábÓ◊G ó©H Ée äGô°†ëà°ùe , ô£©ŸG áæjõdG AÉe
 , ¥ô©àdG äGOÉ°†eh á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ∂«dóàdG äÉéàæe , íFGhôdÉH êÓ©dG
 äÉéàæe , ô©°ûdG äÉfƒ∏e , º°ù∏ÑdGh ƒÑeÉ°ûdG , ô©°ûdGh ¢SCGôdG IhôØH ájÉæ©∏d äGô°†ëà°ùe
 , ¿Éæ°SC’Gh ºØdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , ºØdG ä’ƒ°ùZ , ¿Éæ°SCG ¿ƒé©e , ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
 äGô°†ëà°ùe , ∫É°ùàZ’Gh ΩÉªëà°S’G äGô°†ëà°ùe , á«LÓ©dG ÒZ áæjõdG äGô°†ëà°ùe
 , ábÓ◊G  äGô°†ëà°ùeh , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d ø°Tƒ∏dGh äÉÁôµdG , äƒjõdG , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d
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(1262) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG ádGREG  äGô°†ëà°ùe , ábÓ◊G  ó©Hh ábÓ◊G  πÑb Ée äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe  ,  ¢ùª°ûdG  øe  ájÉbƒdG  äGô°†ëà°ùeh  ¢ùª°ûdG  á©°TCG  π©ØH  Iô°ûÑdG  Òª°ùJ
 , √ÉØ°ûdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , ‹hÎH π÷G , êÉ«µŸG ádGREGh êÉ«µŸG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG
 πjOÉæŸG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe äGOÉ```Ñd , ø£≤dG OGƒYCG , »````æ£b ±ƒ````°U , ∂dÉ````àdG ¥ƒë°ùe
 , á∏∏ÑŸG πjOÉæŸG hCG πjOÉæŸG , É≤Ñ°ùe áHô°ûŸG hCG áÑWôŸG ∞«¶æàdG äGOÉÑd , á∏∏ÑŸG πjOÉæŸG hCG

 . ¬Lƒ∏d á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG á©æbCGh

»°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«∏µfEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 OR 4 62 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚G ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 IóëàŸG áµ∏ªŸG , …O

2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية : 

تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

1998/4/12 التجارة وال�سناعة �سيتيغروب انك 17630 1
1998/9/30 التجارة وال�سناعة ال�ستــــــوم 18774 2
1998/9/30 التجارة وال�سناعة ال�ستــــــوم 18776 3
1998/9/30 التجارة وال�سناعة ال�ستــــــوم 18784 4
1998/9/30 التجارة وال�سناعة ال�ستــــــوم 18789 5
2008/9/22 التجارة وال�سناعة دابور انديا ليمتد 53668 6
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59043 7
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59044 8
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59045 9
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59046 10
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59047 11
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59048 12
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59049 13
2009/9/13 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59050 14

2009/10/28 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة �سامل حممد املزروع للتجارة 59797 15
1989/2/16 التجارة وال�سناعة ريثم وات�س ليمتد 94 16
2009/3/17 التجارة وال�سناعة بنـــك بوبيـــان 56436 17
2008/9/15 التجارة وال�سناعة كيف �سربينجز ، اإنك 53223 18
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18651 19
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18652 20
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18653 21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18654 22
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18655 23
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18656 24
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18657 25
1998/9/13 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18658 26
1998/9/28 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 18754 27

1998/10/14 التجارة وال�سناعة فرييرو ا�س.بي.اأ 18880 28
1998/10/14 التجارة وال�سناعة فرييرو ا�س.بي.اأ 18882 29
1998/10/27 التجارة وال�سناعة فرييرو ا�س.بي.اأ 18927 30
2008/9/15 التجارة وال�سناعة جينريال موتورز ال ال �سي 53219 31

2006/4/25 التجارة وال�سناعة
ال�سركــة العمانيــة 

لالت�سالت �س.م.ع.ع
39837 32

2009/6/8 التجارة وال�سناعة
ال�سركــة العمانيــة 

لالت�سالت �س.م.ع.ع
57606 33

1998/9/13 التجارة وال�سناعة تي ان تي هولدينغز بي فـي 18661 34
1998/9/13 التجارة وال�سناعة تي ان تي هولدينغز بي فـي 18662 35

1998/11/15 التجارة وال�سناعة بريزدورف اأ جي 19050 36
2009/1/4 التجارة وال�سناعة م�ســـرف المنـــاء 55313 37

2008/5/10 التجارة وال�سناعة
جيم�س مينا�سا ابيكو 

)كاميان( ليمتد
50391 38

2008/9/13 التجارة وال�سناعة �سرييالنكا ايرلينز ليمتد 53165 39
2008/9/13 التجارة وال�سناعة �سرييالنكا ايرلينز ليمتد 53166 40
2008/9/13 التجارة وال�سناعة �سرييالنكا ايرلينز ليمتد 53167 41
2008/9/13 التجارة وال�سناعة �سرييالنكا ايرلينز ليمتد 53168 42
2008/9/13 التجارة وال�سناعة �سرييالنكا ايرلينز ليمتد 53170 43

2008/12/28 التجارة وال�سناعة ريتيل ورلد ليمتد 55294 44
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

2008/11/11 التجارة وال�سناعة
�سركة عوافـي ل�سناعة املواد 

الغذائية ذ.م.م
54431 45

1998/10/17 التجارة وال�سناعة كارلو بيجناتيللي ديفيوجن ا�س بي اأ 18885 46
1998/10/17 التجارة وال�سناعة كارلو بيجناتيللي ديفيوجن ا�س بي اأ 18886 47
1998/10/17 التجارة وال�سناعة كارلو بيجناتيللي ديفيوجن ا�س بي اأ 18887 48
2008/11/15 التجارة وال�سناعة اف ايه او �سوارز فاميلي فاوندي�سن 54450 49
2008/11/15 التجارة وال�سناعة اف ايه او �سوارز فاميلي فاوندي�سن 54451 50

2008/9/23 التجارة وال�سناعة
�سركة فريتريد 

خلدمات ال�سيارات �س.م.م
53686 51

2008/9/16 التجارة وال�سناعة
فيكتورياز �سيكريت �ستورز

 براند ماجنمينت انك
53542 52

2008/9/23 التجارة وال�سناعة �سلطة مركز دبي املايل العاملي 53682 53
2008/9/23 التجارة وال�سناعة �سلطة مركز دبي املايل العاملي 53683 54
2008/9/13 التجارة وال�سناعة تيفاين اآند كومبني 53197 55
2008/12/4 التجارة وال�سناعة اأبل اأنك 55849 56

2008/11/22 التجارة وال�سناعة بيت كوم ، اإنك 54508 57
2008/11/22 التجارة وال�سناعة بيت كوم ، اإنك 54507 58
2006/11/7 التجارة وال�سناعة �سركة املوج م�سقط �س.م.ع.م 42213 59
2008/9/21 التجارة وال�سناعة �سركة املوج م�سقط �س.م.ع.م 53574 60
1998/9/27 التجارة وال�سناعة اأبوظبي للدائن البال�ستيكية )بروج( 18741 61
2008/3/30 التجارة وال�سناعة م�سرف الهالل 49549 62
2008/3/29 التجارة وال�سناعة م�سرف الهالل 49550 63
2008/3/30 التجارة وال�سناعة م�سرف الهالل 49551 64
2008/3/30 التجارة وال�سناعة م�سرف الهالل 49552 65
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـــم �ل�سركـــــــة
رقم 

�لعالمة
م

1998/11/30 التجارة وال�سناعة باير انتيليكت�سوال بروبرتي 
جي ام بي ات�س 19133 66

1998/11/30 التجارة وال�سناعة باير انتيليكت�سوال بروبرتي 
جي ام بي ات�س 19136 67

2008/10/12 التجارة وال�سناعة جوي الوكا�س جيولريي ال ال �سي 53851 68

2004/9/26 التجارة وال�سناعة �سركة ناراجني هريجي
34474 و�سركاه �س.م.م 69

2008/9/21 التجارة وال�سناعة كريزنر انرتنا�سيونال ليمتد 53577 70
2008/9/21 التجارة وال�سناعة كريزنر انرتنا�سيونال ليمتد 53578 71
2008/9/21 التجارة وال�سناعة كريزنر انرتنا�سيونال ليمتد 53579 72
2008/9/21 التجارة وال�سناعة كريزنر انرتنا�سيونال ليمتد 53580 73

1998/10/21 التجارة وال�سناعة جارد اجركل�سرال ري�سري�س 
اند�سري فز)بي فـي تي( ليمتد 18911 74

2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53968 75
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53969 76
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53970 77
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53971 78
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53972 79
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53973 80
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53974 81
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53975 82
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53976 83
2008/10/25 التجارة وال�سناعة الرب غاتا�س اأ�س.اآ 53977 84

2009/4/12 التجارة وال�سناعة ايه تي اند تي انتيلك�سوال 
بروبريتي 11 ال بي 56785 85
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تاريخ الت�سجيل املهنــــة ا�ســـــم ال�سركـــــــة
رقم 

العالمة
م

2009/4/12 التجارة وال�سناعة ايه تي اند تي انتيلك�سوال 
بروبريتي 11 ال بي 56786 86

2009/4/12 التجارة وال�سناعة
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي 11 ال بي
56787 87

2009/4/12 التجارة وال�سناعة
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي 11 ال بي
56788 88

2009/4/12 التجارة وال�سناعة
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي 11 ال بي
56789 89

2009/4/12 التجارة وال�سناعة
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي 11 ال بي
56790 90

2009/4/12 التجارة وال�سناعة
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي 11 ال بي
56791 91

2009/4/12 التجارة وال�سناعة
ايه تي اند تي انتيلك�سوال 

بروبريتي 11 ال بي
56792 92

2008/6/9 التجارة وال�سناعة �سركة دانة الزمان �ش.م.م 51678 93

1998/9/21 التجارة وال�سناعة يامابيكو كوربوري�سن 1524 94

2008/11/22 التجارة وال�سناعة بيلي�ش �سو�سور�ش وورلدوايد ، انك 54522 95

2008/11/22 التجارة وال�سناعة بيلي�ش �سو�سور�ش وورلدوايد ، انك 54525 96

2009/4/4 التجارة وال�سناعة بيلي�ش �سو�سور�ش وورلدوايد ، انك 56542 97

2009/4/4 التجارة وال�سناعة بيلي�ش �سو�سور�ش وورلدوايد ، انك 56543 98

1998/9/21 التجارة وال�سناعة جينوبتيك روبوت جي ام بي ات�ش 18701 99

2007/5/23 التجارة وال�سناعة �سركة بن نور للتجارة 45103 100

-236-



اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

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

2018/11/5 2018/10/12
)=3.000 ر.ع(
ثالثة اآالف 
ريال عماين

ال�سركــــات 
املتخ�س�ســة 
فـي االأعمـال 

املدنيــة وامل�سجلــة 
لدىجملــ�س 
املناق�ســات 

بالدرجـة املمتـازة

م�سروع اإن�ساء �سدين 
للتغذية اجلوفية 

على وادي القفيفة 
ووادي الوريد بوالية 

اإبراء مبحافظة 
�سمال ال�سرقية  

2018/9

اإ�سنــاد علـى املوقـع  ميكـــن احل�ســـول على م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفــــات عـن طريـــــق خدمــــة 
الإلكرتوين )https//etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبــــارا مـــــن تاريــــخ  2018/9/24م 
وحتى التاريـخ املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله ، على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع 

الإلكرتوين باملوقع .

على جميع ال�سركـــات اأن ترفــــق مــع عطاءاتهـــا تاأمينـــــا موؤقتــــا فـــي �ســـــورة �سمـــــان م�سرفـــي 
مــن قيمة  عــن )%1(  ال�سلطنــة ل يقل  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  �سيــك م�ســـدق عليـــه من  اأو 
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 .

يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمــة اإ�سنــاد علـى املوقـــع الإلكرتونــي املذكـــور اأعـــاله قبل 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد 

هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
�ستعطى الأف�سليــة فـي الإ�سنــاد لل�سركـــات اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب ن�سبــة 

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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البنــك املركــزي العمانــي

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

ريــال   1٫723٫409٫571/525  : بلــغـت  قـد  2018م  اأغ�سط�س  �سهر  نهايـة  حتى  ال�سلطنـة  فـي 

عمانـــي) مليــارا و�سبعمائـــة وثالثــة وع�سريـــن مليونـــا واأربعمائـــة األف وت�سعـــة وخم�سمائـــة 

وواحدا و�سبعني ريال عمانيا وخم�سمائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ود لالأعمال املتميزة �ش.م.م 
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيـق احل�سابـات اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــــة ود للأعمــال املتميــزة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1317620 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/9/6م ، وللم�سفي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 24595913/ 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 دانة مزون �ش.م.م

 ، اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة دانة مزون �ش.م.م  يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيـق احل�سابـات 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1832808 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
، وعلـــى  اأمام الغـري  2018/6/16م ، وللم�سفي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 24595913/ 99370407 فاك�ش رقم : 24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن ح�سن بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات عروقم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
يعلـن حممد بن �سعيد بن ح�سن بيـت �سعيـد اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مرتفعــات عروقــم 
للتجـارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 2211149 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/6م ، وللم�سفي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ساللة ال�سناعية اجلديدة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 96267127
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

قي�ش بن مبارك بن �سامل باعوي�سان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهمة ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - تو�سية 
ال�ساملــة  املهمــة  يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة  اأنــه  �سالــم باعوي�ســان  يعلـن قي�ش بن مبارك بن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1023905 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء املــوؤرخ 2018/8/6م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99491449
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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طائــع بن جنــدل علــي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحر االأ�سود الدولية �ش.م.م
يعلـن طائع بن جندل علي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة البحر االأ�سود الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1032170 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 211 ر.ب : 589

هاتـف رقــم : 99715493
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 دوار الدولية �ش.م.م

يعلـن طائــع بن جنـــدل علــي اأنـه يقـــوم بت�سفـية �سركــة دوار الدوليــة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1145196 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 211 ر.ب : 589

هاتـف رقــم : 99715493
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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 عبدالعزيز بن ح�سن بن حممد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن عزان للتجارة واملقاوالت -تو�سية 
يعلـن عبدالعزيز بــن ح�ســن بــن حممــد ال�سنــفري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ابـــن عـــزان 
للتجــارة واملقـــاوالت - تو�سيـــة ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 2002329 ، 
فـي  ال�سركـــة  متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفــــي   ، 2018/9/4م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99497782
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

هيثم بن �سيف بن اأحمد الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االتفاق الرائع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن هيثم بن �سيف بن اأحمد الربواين اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة االتفاق الرائع للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1094324 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 96666614

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمود بن حمد بن عبداللـه التبعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد الو�سطى للتجارة -تو�سية 
يعلـن حمود بن حمد بن عبداللـه التبعي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اأ�سد الو�سطى للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـم 1101213 ، وللم�سفــــــــي وحـــده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية الدقم - حمافظة الو�سطى

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خلفان بن نا�سر بن �سليم اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل كدوي - ت�سامنية
يعلـن خلفـــان بن نا�ســـر بن �سليـــم اجلنيبـــي اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــــة �سركـة �سواحـــل كـــدوي - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1134395 ، وللم�سفــــي وحـــده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية الدقم - حمافظة الو�سطى

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن حمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع املجد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن �سامل بن حمد العرميي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة طلئع املجد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4120795 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/26م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
هاتـف رقــم : 96636424

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 هم�سات الفجر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن اأحمد بن �سامل بن حمد العرميي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة هم�سات الفجر للتجارة 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1015402 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/26م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 96636424

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن را�سد بن �سامل النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه الرا�سبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

الرا�سبي  اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة عبداللـه  النعيمي  يعلـن عبداللـه بن را�سد بن �سامل 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1196897 ، 
ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل  املوؤرخ 2014/5/15م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 94057292

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن حميد بن �سامل البطيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن حميد البطيني وولده للتجارة - تو�سية

بن حميد  �سركــة حممد  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  البطيني  �سامل  بن  بن حميد  يعلـن حممد 
البطيني وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1173156 ، 
وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/5/24م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99058066

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه الرا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الغنيمية للتجارة - ت�سامنية
الغنيمية  يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ربوع  اأنــه  الرا�سبي  يعلـن عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1100404 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 94888873

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبدالرحمن بن عبداللـه بن را�سد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية
يعلــــن عبدالرحمــن بن عبداللـه بن را�ســد الغيلنــي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة اأ�سايـــــل 
اجلزيرة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4088417 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/11م ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 190 ر.ب : 411

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن �سليمان بن حممد الفريوز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات املوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سليمان بن حممد الفريوز اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة خدمات املوا�سلت 
ال�سلكية والل�سلكية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1177214 ، 
وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 495 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99377946
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 اخلليجية لل�سناعات اجلاهزة �ش.م.م

يعلـن �سامل بن �سليمان بن حممد الفريوز اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اخلليجية لل�سناعات 
اجلاهزة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1041664 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 495 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99377946
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اخلابورة ل�سناعة امل�سخات ومعدات الطاقة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سليمان بن حممد الفيـروز اأنـــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة اخلابــورة ل�سناعــة 
امل�سخات ومعدات الطاقة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1628119 ، 
وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 495 ر.ب : 326

هاتـف رقــم : 99377946
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

را�سد بن حممد بن حمد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمهرم لل�سناعات احلديدية �ش.م.م
لل�سناعات  �سمهرم  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  الكيومي  بن حمد  را�سد بن حممد  يعلـن 
احلديدية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3193179 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 123 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 96060755
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-248-



- 11 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1262(

خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة وهالل املقبايل للتجارة �ش.م.م
يعلـن خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة خليفة وهلل املقبايل 
، وللم�سفــــي  الـتجـاري بالرقـم 8061173  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  للتجارة �ش.م.م 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 295 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 99776677
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن �سامل الزيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سراقة ال�سرمي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حممد بن �سعيــد بن �سالـــم الزيــدي اأنــه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركــــة اأ�سراقـــة ال�سرمي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3064530 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
مركز الوالية - والية �سحم
هاتـف رقــم : 92694143

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعيد بن �سليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سهام االأر�ش التجارية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن �سليم بن عبداللـه الكلباين اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريع �سهام االأر�ش 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1155737 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ش.ب : 602 ر.ب : 512
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز �سحار لتقنية املعلومات �ش.م.م 
يعلـن جا�سم بن حممد بن �سامل العمبوري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة كنوز �سحار لتقنية 
املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3316203 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 939 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 96500010

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل وخليفة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة طلل وخليفة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لدى اأمانـة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقـــــم3245640 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 301 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 99776677
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

جنم بن عبداللـه بن �سعيد االأن�ساري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االأمل الوطنية - ت�سامنية
يعلـن جنم بن عبداللـه بن �سعيد االأن�ساري اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سركة بوابة االأمل الوطنية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1104010 ،  وللم�سفــــي وحـــده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 33 ر.ب : 311
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن را�سد بن حممد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب العفية للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلـن علي بن را�سد بن حممد املعمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ه�ساب العفية للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1033089 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 275 ر.ب : 311
هاتـف رقــم : 95202096

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ريا�ش بن �سعيد بن �سامل ال�ساحلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف الباطنة للتجارة - ت�سامنية 
يعلـن ريا�ش بن �سعيد بن �سامل ال�ساحلي اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سركــة اأرياف الباطنة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3141314 ،  وللم�سفــــي وحـــده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

هاتـف رقــم : 95926193
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن يحيى بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنز العاملية املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن يحيى بن �سامل اجلابري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة كنز العاملية املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1272383 ، وللم�سفــــي وحـــده حـــق 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 7 ر.ب : 322

هاتـف رقــم : 99828989
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

حممد بن فار�ش بن اأحمد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوا�سل ال�سحوة - تو�سية
بوا�سل  م�ساريع  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  الرو�سدي  اأحمد  بن  فار�ش  بن  حممد  يعلـن 
ال�سحوة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1653539 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 329 ر.ب : 311

هاتـف رقــم : 95699990
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مو�شى بن �شعيد بن حميد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قالع حموت للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن مو�سى بن �سعيد بن حميد ال�سبلي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة قالع حموت للتجارة 
واملقــــــاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1006420 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 94511113

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�شفــي

يحيى بن حمد بن حمود املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد ويحيى اأبناء حمد بن حمود املحروقي - ت�شامنية

اأبناء  اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة حممد ويحيى  يعلـن يحيى بن حمد بن حمود املحروقي 
حمد بن حمود املحروقي - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 
متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفي   ، 2018/7/3م  املـــــوؤرخ  ال�سركــــاء  التفاق  وفقــــا   ،  6002110
ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 22 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 92623388

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�شفــي
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هالل بن علي بن م�شعود الرمي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شراقة نزوى املتميزة - ت�شامنية
يعلـن هالل بن علي بن م�سعود الرمي�سي اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة اإ�سراقة نزوى املتميزة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1204585 ، وفقــــا التفاق 
ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/6/27م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 95555234
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�شفــي

اإبراهيم بن حممد بن خلفان الكلباين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال ال�شموخ للتجارة - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيم بن حممــد بن خلفان الكلباين اأنــه يقــــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة رمــــال ال�سمــــوخ 
للتجــــــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــــة ال�سجـــــــــل الـتجـــاري بالرقـــــــــــم 1195680 ، 
وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 96066163
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�شفــي
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علي بن خمي�ص بن عدمي ال�شقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شعاع اجلبل االأخ�شر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن علي بن خمي�س بن عدمي ال�سقري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �سعاع اجلبل االأخ�سر 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 5124034 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 616 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 92840661
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�شفــي

علي بن �شليمان بن جنيم العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عبداللـه وجنيم وعلي اأبناء �شليمان العربي للتجارة - ت�شامنية

يعلـن علـــي بن �سليمـــان بن جنيـــم العبـــري اأنــه يقــــــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة عبداللـــه وجنيـــم 
وعلي اأبناء �سليمان العربي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـــــاري 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيـــل  وحـــده  وللم�سفي   ، بالرقـــــــم 1169076 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99453181

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�شفــي
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حممد بن عبداللـه بن حممد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن حممد ال�شبلي واأوالده للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد ال�سبلي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة عبداللـه بن حممد 
ال�سبلي واأوالده للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 
8030197 ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 512 ر.ب : 512

هاتـف رقــم : 92651977
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�شفــي

عبداللـه بن حممد بن �شعيد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شنينة الوطنية �ص.م.م 
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �سعيد النعيمي اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة ال�سنينة الوطنية �س.م.م  ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1126160 ، وللم�سفي وحده حـــق متثيـــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 325 ر.ب : 188
هاتـف رقــم : 95544170

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�شفــي
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حمد بن عبداللـه بن حمد ال�شاملي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء نزوى للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
يعلـن حمد بن عبداللـه بن حمد ال�ساملي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــــة اأجـــواء نـــزوى للتجـــارة 
 ،  1792750 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �س.م.م  واملقاوالت 
وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/5/23م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99364445
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�شفــي

اأحمد بن حمفوظ بن خليفة النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي دار�ص للتجارة - ت�شامنية
يعلـن اأحمــد بن حمفـــوظ بن خليفـــة النبهانـــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة روابــــي دار�س 
  ،  5080347 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/7/28م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99233175
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�شفــي
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ر�شيد بن را�شد بن علي اله�شامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مثلث �شمائل املا�شي - ت�شامنية
يعلـن ر�سيد بن را�سد بن علي اله�سامي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مثلث �سمائل املا�سي - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1294331 ، وفقــــا التفاق 
ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/8/28م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
املدرة - والية �شمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 196 ر.ب : 620
هاتـف رقــم : 95431546

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�شفــي

خلفان بن حممد بن �شعيد احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خريات اجلل للتجارة - ت�شامنية
اجلل  خريات  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  احل�سرمي  �سعيد  بن  حممد  بن  خلفان  يعلـن 
 ،  5108519 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/7/30م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99338991
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�شفــي
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�شليمان بن �شعود بن �شامل احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر كر�شاء للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سليمان بن �سعــود بن �سالـــم احل�سرمــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة ب�سائـــر كر�ساء  
 ،  5122694 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/3/17م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 46 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 96471444

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�شفــي

جمال بن حمد بن حمود املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة خريات غاف ال�شيخ للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن جمال بن حمد بن حمود املنــذري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة خيــرات غــاف ال�سـيخ 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقــم 5120276 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 376 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99811175
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�شفــي
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خليفة بن �شامل بن �شليمان احلدادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريحانة البلدان للتجارة �ص.م.م
يعلـن خليفة بن �سامل بن �سليمــان احلـــدادي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة ريحانــة البلــــدان 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1009284 ، وفقــــا 
التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفي وحـده حـــق متثيـل ال�سركـــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية منح  - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 619 ر.ب : 78
هاتـف رقــم : 94509797

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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة خليفة بن �شامل بن �شليمان احلدادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية
يعلـن خليفة بن �سامل بن �سليمان احلدادي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة خليفة بن �سامل بن 
�سليمان احلدادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري 
بالرقـــــــم 5099226 ، وفقــــا التفاق ال�سركــــاء املـــــوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفي وحـــده حـــق 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية منح  - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 619 ر.ب : 78
هاتـف رقــم : 94509797

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�شفــي
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خليفة بن حمد بن �شعيد ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب الرافدين للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
الرافدين  �سركــة ه�ساب  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  ال�ساعدي  �سعيد  بن  بن حمد  يعلـن خليفة 
للتجارة واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجاري بالرقــم 1052469 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 140 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 91440449

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�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي قمرياء التجارية - ت�شامنية

يعلـن خليفة بن حمد بن �سعيد ال�ساعدي اأنــه يقوم بت�سفـية �سركـة وادي قمرياء التجارية - 
وللم�سفي   ،  1074794 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 140 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 91440449

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�شفــي
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�شعيد بن �شليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بريوت للتجارة - ت�شامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة بريوت للتجارة -  يعلـن �سعيد بن �سليم بن عبداللـه الكلباين 
وللم�سفي   ،  7043171 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة الربميي

�ص.ب : 164 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 99334499

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�شفــي

�شيف بن خليفة بن قا�شم العثماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة روائع اجلزيرة العربية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �سيف بن خليفة بن قا�سم العثماين اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة روائع اجلزيرة العربية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 5048443 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 912 ر.ب : 611

هاتـف رقــم : 99327685
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�شفــي
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اإبراهيم بن يو�شف بن �شلطان ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن يو�شف ال�شحي و�شريكه للتجارة �ص.م.م
يعلـن اإبراهيم بن يو�سف بن �سلطان ال�سحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ابن يو�سف ال�سحي 
و�سريكه للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1022724 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 13 ر.ب : 811

هاتـف رقــم : 98144348
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�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن را�شد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواق هدايا دبي �ص.م.م
اأ�سواق هدايا دبي  اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة  يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن را�سد البلو�سي 
، وفقـــا التفـــاق  الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1136440  اأمانـــــة ال�سجــــــل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  �س.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/29م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 714 ر.ب : 512
هاتـف رقــم : 99577922

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�شفــي
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موزة بنت حميد بن �شيف العلوية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريف ال�شوادر للتجارة - ت�شامنية
تعلن موزة بنت حميد بن �سيف العلوية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركـة ريف ال�سوادر للتجارة - 
وفقـــا التفـــاق   ،  7050968 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجــــل  اأمانــــة  لدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنية 
اأمام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 231 ر.ب : 513
هاتف رقم : 92201343

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�شفــية

منرية بنت خمي�ص بن حمد اليحيائية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شورة الالمعة للتجارة - ت�شامنية 
تعلن منيــرة بنت خميــ�س بن حمــد اليحيائيــة اأنها تقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�سـورة الالمعة 
للتجــارة - ت�سامنيــة  ، وامل�سجلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1062180 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/5م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 95664339
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�شفــية
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�شلمى بنت جمعة بن عبيد النعيمية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموع العني للتجارة - ت�شامنية
تعلن �سلمى بنت جمعة بن عبيد النعيمية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركـة �سموع العني للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1050017 ، وللم�سفـية وحدها 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 حمافظة الربميي

هاتف رقم : 99271717
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�شفــية

اإبراهيم بن �شيف بن حميد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفجر االأبي�ص ال�شاملة - تو�شية
يعلـن اإبراهيم بن �سيف بن حمــيـــد ال�سعــدي اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة الفجـــر االأبي�س 
ال�ساملة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1144536 ، وفقـــا 
التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ص.ب : 989 ر.ب : 117
هاتـف رقــم : 92212211

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�شفــي
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عبداللـه بن ها�شل بن را�شد امل�شكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز الثالثي للتطوير واخلدمات �ص.م.م
الثالثي  املركز  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  امل�سكري  را�سد  بن  ها�سل  بن  عبداللـه  يعلـن 
للتطوير واخلدمات �س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1794337 ، 
وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/25م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة 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�شيب

�ص.ب : 26 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 95210111

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�شفــي

�شيف بن �شالح بن �شيف االأغربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شالح بن �شيف بن حممد االأغربي و�شريكه للتجارة �ص.م.م

يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة �سالح بن �سيف بن  اأنــه  يعلـن �سيف بن �سالح بن �سيف االأغربي 
الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �س.م.م  للتجارة  و�سريكه  االأغربي  حممد 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيـــل  وحـــده  وللم�سفي   ، بالرقـــــــم 6078214 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة م�شقط

هاتـف رقــم : 99222184
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�شفــي
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را�شد بن �شامل بن عبيد املقيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزن العامرات للتجارة - ت�شامنية
يعلـن را�سد بن �سامل بن عبيد املقيمي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة مزن العامرات للتجارة - 
وللم�سفي   ،  1269103 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 98541004

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�شفــي

حمود بن �شعيد بن �شيف ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع م�شقط العامرة احلديثة �ص.م.م
يعلـن حمـــود بن �سعيــد بن �سيــف ال�سيابــي اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة م�ساريــع م�سقط 
العامرة احلديثة �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1023005 ، 
وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
�ص.ب : 205 ر.ب : 121 
هاتـف رقــم : 99321944

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�شفــي
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عبداللـه بن حمد بن حماد ال�شعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح املعمور للتجارة - ت�شامنية
اأنــه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركــــة �ســروح املعمـــور  يعلـن عبداللـه بن حمــد بن حمــاد ال�سعيلــي 
 ،  1177285 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وفقـــا التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/30م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
املعمور - والية بهالء - حمافظة الداخلية

هاتـف رقــم : 99382704
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�شفــي

حمود بن را�شد بن �شليمان اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حمود بن را�شد اليعقوبي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حمود بن را�ســد بن �سليمان اليعقوبــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة حمـــود بن را�ســـد 
اليعقوبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــــــم 
7048033 ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ص.ب : 662 ر.ب : 511
هاتـف رقــم : 92287062

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�شفــي
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علي بن خمي�ص بن جمعة احل�شار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأزون للتجارة �ص.م.م
يعلـن علي بن خمي�س بن جمعة احل�سار اأنــه يقـــوم بت�سفـية �سركة االأزون للتجارة �س.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1508008 ، وفقـــا التفـــــاق ال�سركــــاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفي   ، 2018/9/3م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�شقط

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�شفــي

�شامل بن اأحمد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغربية الوطنية للتجارة �ص.م.م
يعلـن �سامل بن اأحمد بن علي املعمري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الغربية الوطنية للتجارة 
، وفقـــا التفـــاق  الـتجـــــاري بالرقـــــــم 2193590  اأمانـــــة ال�سجــــــل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  �س.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/25م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99491470

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�شفــي
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عامر بن �شهيل بن �شعيد باقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موارد اجلبل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
للتجارة  اجلبل  موارد  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  باقي  �سعيد  بن  �سهيل  بن  عامر  يعلـن 
واملقاوالت �س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1168561 ، وفقـــا 
التفـــاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/15م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 96669891
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�شفــي

حممد بن خلفان التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شيلة العربية للتجارة العامة �ص.م.م
يعلـن حممد بن خلفان التوبي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة امل�سيلة العربية للتجارة العامة 
، وفقـــا التفـــاق  الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1260026  اأمانـــــة ال�سجــــــل  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  �س.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/27م ، وللم�سفي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتـف رقــم : 92225229
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�شفــي
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معاذ بن اأحمد بن زايد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العن�صر للتجارة �ش.م.م
يعلـن معاذ بن اأحمد بن زايد الهنائي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العن�سر للتجارة �ش.م.م , 
املــوؤرخ  ال�سركـــاء  , وفقا التفاق  بالرقـم 1190733  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 201٨/٨/25م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة ال�صيب - حمافـظــة م�صقط
�ش.ب : 541 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 97444447
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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن �صليمان بن علي ال�صبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البهجة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة البهجة للتجارة واملقاوالت 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 3067750 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/6/25م , 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 : 

�ش.ب : 1612 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 99318282

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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فيا�ش بن عبداللـه الببواين اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باب املراد للتجارة �ش.م.م
للتجارة  املراد  باب  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اللواتي  الببواين  يعلـن فيا�ش بن عبداللـه 

�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 16٨3446 , 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 : 
�ش.ب : 2829 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99330575

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صجاد وح�صني للتجارة �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سجاد وح�سني للتجارة  اللواتي  الببواين  يعلـن فيا�ش بن عبداللـه 

�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1652672 , 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 : 
�ش.ب : 2829 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99330575

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدراجات املميزة - تو�صية

يعلـن فيا�ش بن عبداللـه الببواين اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الدراجات املميــزة - 

تو�سيـــة , وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجاري بالرقم 17115٨0 , وللم�سفي وحـــده 
حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2829 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 99330575

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
وليد بن �صيف بن نا�صر احل�صني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواق واحة ال�صفا - ت�صامنية

ال�سفا -  اأ�سواق واحة  اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة  يعلـن وليد بن �سيف بن نا�سر احل�سني 
ت�سامنية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 10٨0٨67 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/2٨م , 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 : 

العذيبة - واليـة بو�صر - حمافـظــة م�صقط
هاتـف رقــم : 99665632

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ماجد بن حمود بن عبداللـه العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطيف لالأدوية �ش.م.م
لالأدوية  الطيف  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العرميي  عبداللـه  بن  بن حمود  يعلـن ماجد 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1272٨7٨ , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 201٨/2/15م , 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 : 

املعبيلة - واليـة ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ش.ب : 757 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 95436866
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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اأمل بنت �صعيد بن حممد اآل جمعة

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مذهلة لل�صيل والعبايات �ش.م.م

تعلـن اأمل بنت �سعيد بن حممد اآل جمعة اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة مذهلة لل�سيل والعبايات 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 109٨997 , وللم�سفـية وحدها حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99218050

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 

امل�صفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن نا�صر بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منتجع جنة اليخوت �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن عبداللـه الريامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة منتجع جنة اليخوت 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 10467٨2 , 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 : 
�ش.ب : 74 ر.ب : 101

هاتـف رقــم : 92226333
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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
نا�صر بن �صعيد بن علي العلوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صي البنف�صج الالمع للتجارة - تو�صية

الالمع  البنف�سج  �سي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العلوي  علي  بن  �سعيد  بن  نا�سر  يعلـن 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1220504 , وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 201٨/٨/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 46 ر.ب : 123
هاتـف رقــم : 99456126

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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حممد بن �صعيد بن ح�صن بيت �صعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فتح اخلري للتجارة واملقاوالت - تو�صية
يعلـن حممد بن �سعيد بن ح�سن بيت �سعيد اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فتح اخلري للتجارة 
وفقا   ,  2007290 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , تو�سية   - واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 201٨/9/17م , 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 : 
عوقد - واليـة �صاللة - حمافظة ظفار 

هاتـف رقــم : 96267127
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 علي بن نهيجل املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحور العربي املميزة للتنمية واال�صتثمار �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن نهيجل املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــــة املحور العربي املميزة 
 , بالرقـم 12٨577٨  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلـة لدى  للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م 
وللم�سفي وحـده حـــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 93666681

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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�سامل بن حممد بن بخيت عكعاك
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال رخيوت للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن حممد بن بخيت عكعاك ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة رمــال رخــيوت للتجــارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1106885 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

يا�سر بن عبد�لرحيم �ملعلم
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأولوية �ش.م.م 
يعلن يا�سر بن عبدالرحيم املعلم ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة االأولوية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى 
اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1137773 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان 

القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سامل بن عبود بن بخيت �لكثريي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جوهرة �إتني للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية 
للتجارة  اإتني  جوهرة  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  الكثريي  بخيت  بن  عبود  بن  �سامل  يعلن 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقم 2182491 ، عــن انتهاء 
املــادة )27( مــن قانــون  لل�سركـــة وفقا الأحكــام  القانونـــي  الكيــــان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

مربوك بن رم�سان بن عو�ش دهي�ش
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة مربوك رم�سان عو�ش دهي�ش و�سريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن مبــروك بن رم�ســان بن عـــو�ش دهي�ش ب�سفـتــــه امل�سفــي ل�سركـــة مبــروك رم�ســـان 
عو�ش دهي�ش و�سريكـــــه للتجـــارة واملقــــاوالت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانـة ال�سجــــل 
القانونـــي  الكيــــان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــن   ،  2073269 بالرقــم  الـتجـــاري 

لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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عمر بن حممد بن عبد�لرحمن حاج عتيق
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ظفار للدر�جات �ملائية �ش.م.م 
يعلن عمر بن حممد بن عبدالرحمن حاج عتيق ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة ظفار للدراجات 
املائيـــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1158531 ، عــن انتهـــاء 
اأعمــــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركــــــة وفقـــا الأحكــام املـــــادة )27( مــن قانـــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حممد بن �سعيد بن �سامل �جلحفلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بــان للتجــارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن �سامل اجلحفلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة بان للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 1063749 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقـــا الأحكام املــــادة )27( مـن قانـــــون ال�سركـات التجاريـة 

رقــم 74/4 .
�مل�سفــي

م�سلم بن �سهيل بن علي �لربعمي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �آنال للتجارة - تو�سية 
يعلن م�سلم بن �سهيل بن علي الربعمي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة اآنال للتجارة - تو�سية ، 
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقــم 2121662 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حامد بن حماد بن علي فا�سل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ساحل عوقد للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م 
يعلن حامــد بــن حمـــاد بـــن علـــي فا�ســـل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة �ساحـل عوقـــد للتجـــارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 2178214 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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حممد بن �سامل بن �أحمد �آل �إبر�هيم
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لربكة للخدمات �لزر�عية �لبيطرية �ش.م.م 
يعلن حممــد بن �سالــم بن اأحمــد اآل اإبراهيم ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة الربكــة للخدمــات 
الزراعية البيطرية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 2143846 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الحتاد �لزر�عية �ش.م.م 

يعلن حممــد بن �سالــم بن اأحمــد اآل اإبراهيم ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة االحتـــاد الزراعـيــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقــم 2115042 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي 

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة �سامل بن �أحمد بن حممد �إبر�هيم و�أوالده للتجارة - تو�سية 
يعلن حممــــد بن �سالــــم بن اأحمــــد اآل اإبراهيم ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــــة �سالـــم بن اأحمــــد 
بن حممد اإبراهيم واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري 
بالرقــــم 2077345 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا 

الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي 

�سليمان بن �أجهام بن علي باعوين
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بن غويلي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية 
يعلن �سليمان بـن اأجهــام بــن علـــي باعويـــن ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة بــــن غويلـــي للتجـــارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2194880 ، عــن انتهاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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ح�سن بن �سامل بن عمر باقوير
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة ح�سن بن �سامل عمر باقوير و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن ح�سن بن �سامل بن عمر باقوير ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة ح�سن بن �سامل عمر باقوير 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 10470170 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حماد بيت �سعيد
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنوم هيما للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية 
يعلن حممد بن �سعيد بن حماد بيت �سعيد ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة جنوم هيما للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 5152305 ، عــن انتهاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أحمد بن عامر بن بخيت قطن
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حجيف للخياطة و�لتطريز - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عامر بن بخيت قطن ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة حجيف للخياطة والتطريز  - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 2127180 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حممد بن عبد�لكرمي بن حاجي عمر
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة عبد�لكرمي حاجي حممد عبد�لكرمي و�أوالده للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن عبدالكرمي حاجــي عمـــر ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــــة عبدالكريــم حاجـــي 
حممد عبدالكريــم واأوالده للتجــارة - تو�سية ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجــاري 
بالرقــم 2100398 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا 

الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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�أحمد بن جمعة بن ح�سن �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �أحمد بن جمعة بن ح�سن �ملقبايل و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن جمعة بن ح�سن املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اأحمد بن جمعة بن ح�سن 
املقبايل و�سريكته للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام  1108383 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

مطر بن �سليمان بن حممد �آل مطر 
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة فاطمة بنت عبد�للـه بن علي �ملعمري وولدها للتجارة - تو�سية

يعلن مطر بن �سليمان بن حممد اآل مطر  ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـة فاطمة بنت عبداللـه بن 
علي املعمري وولدهــــــا للتجـــــارة - تو�سيــــة ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجــــــاري 
بالرقــم 3139247 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا 

الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أحمد بن �سالح بن حممد �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة و�دي �ل�سمال �حلديث للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سالح بن حممد الفار�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة وادي ال�سمال احلديث 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1127556 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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حمد بن حممد بن بريك �لكيومي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملجرة �لعربية للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمد بن حممد بن بريك الكيومي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة املجرة العربية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 3002934 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

ر��سد بن �سعيد بن نا�سر �خلالدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة خالد بن �سعيد بن نا�سر �خلالدي و�أخيه للتجارة - ت�سامنية

يعلن را�سد بن �سعيد بن نا�سر اخلالدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة خالد بن �سعيد بن نا�سر 
بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانــة  لــــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  واأخيه  اخلالدي 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام  3079333 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

خمي�ش بن خلفان بن مبارك �لرو�سدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة خمي�ش بن خلفان بن مبارك �لرو�سدي وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلن خميــــ�ش بن خلفــــان بن مبــــارك الرو�ســـدي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــة خميـــــ�ش بن 
اأمانــة ال�سجل  خلفان بن مبارك الرو�سدي وولده للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى 
الـتجـاري بالرقــم 8036390 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة 

وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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ر��سد بن عبد�للـه بن نا�سر �آل عبد�ل�سالم
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منجرة �لوالية - ت�سامنية
يعلن را�سد بن عبداللـه بن نا�سر اآل عبدال�سالم ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة منجرة الوالية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 3307611 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

علي بن �سعيد بن حمد�ن �لعلوي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع درب �لتبانة �ملتميزة - تو�سية
يعلن علي بن �سعيد بن حمــدان العلـــوي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركــــــة م�ساريــع درب التبانـــة 
املتميزة - تو�سية  ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1129075 ، عــن انتهـــاء 
اأعمــال الت�سفيــــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقـــا الأحكــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

عبد�للـه بن �أحمد بن عبد�للـه �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة عبد�للـه بن �أحمد بن عبد�للـه �ملعمري و�سريكه - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة عبداللـه بن اأحمد بن 
عبداللـه املعمري و�سريكه - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام  3187063 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

يحيـى بن عبد�للـه بن علي �لعلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سو�ء �سحار للتجارة - ت�سامنية
يعلن يحيـى بن عبداللـه بن علي العلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اأ�سواء �سحار للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 3168042 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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�أحمد بن حممد بن �سليمان �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إجناز لوى للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن �سليمان البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة اإجناز لوى للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1012635 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

فاطمة بنت علي بن عبد�للـه �لبادية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مر�يا �لب�ش للتجارة - ت�سامنية
تعلن فاطمة بنت علي بن عبداللـه البادية ب�سفـتـــها امل�سفــية ل�سركـة مرايا الب�ش للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1000476 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــية

�أحمد بن جمعة بن ح�سن �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رموز �سحار �ملتحدة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن جمعة بن ح�سن املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة رموز �سحار املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1115472 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أحمد بن نا�سر بن حممد �ملرزوقي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رموز �لهفوف �ملتحدة - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن نا�سر بن حممد املرزوقي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة رموز الهفوف املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1137572 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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خمي�ش بن خلفان بن ح�سن �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سمود �ملتحدة - تو�سية
يعلن خميـــ�ش بن خلفـــان بن ح�سن الوهيبــي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــة ال�سمود املتحدة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1750623 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سليمان بن ر��سد بن �سعيد �ل�سعدي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لو�سام �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سليمان بن را�سد بن �سعيد ال�سعدي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة الو�سام احلديثة للتجارة 
واملقــــاوالت - ت�سامنيــــــة ، وامل�سجلــــة لــــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1075466 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حممد بن �أحمد بن �سامل �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بني رو�حة �ملتحدة - ت�سامنية
يعلن حممد بن اأحمد بن �سامل الرواحي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة بني رواحة املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1083378 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حمد بن �سعيد بن علي �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سم�ش �سوقرة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
امل�سفــي ل�سركـــة �سم�ش �سوقرة للتجارة  يعلن حمد بن �سعيد بن علي الوهيبي ب�سفـتـــه 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1076682 ، عــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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�سيخة بنت علي بن م�سعود �حلجرية
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة رمال �ل�سحر�ء للخياطة و�لتطريز - ت�سامنية

تعلن �سيخة بنت علي بن م�سعــود احلجريــة ب�سفـتـــها امل�سفــيـــة ل�سركــــــة رمـــال ال�سحراء 
للخياطة والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 6057888 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــية

�سيف بن حممد بن �سامل �لرو�حي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �سيف بن حممد وبدر بن �سيف �لرو�حي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سيف بن حممد بن �سامل الرواحي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة �سيف بن حممد وبدر بن 
�سيف الرواحــــي للتجــــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام  6077200 ، عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

عبد�للـه بن �أحمد بن �سعيد �لعامري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جيدون للتجارة - تو�سية
العامري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة جيدون للتجارة -  اأحمد بن �سعيد  يعلن عبداللـه بن 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 2109808 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أ�سامة بن �سعيد بن �سامل �ل�سنفري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع �أ�سامة �لدولية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن اأ�سامة بن �سعيد بن �سامل ال�سنفري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة م�ساريع اأ�سامة الدولية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1116757 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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حممد بن �شخبوط باعمر
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لهمم �لعربية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن �شخبوط باعمر ب�شفـتـــه امل�شفــي ل�شركـــة الهمم العربية للتجارة واملقاوالت 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1121868 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 

ل�سركة �ل�سد�قة �لعمانية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممـــد بن �شخبــوط باعمـــر ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــــة ال�شداقـــة العمانيـــة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 2045788 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

حممد بن �سعيد بن �سامل �جلحفلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة �جلمري� �لعربية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �سعيــد بن �سالـــم اجلحفلـــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــــة اجلميــــرا العربية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1115102 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�أحمد بن حميد بن �سن �ل�سابقي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو مازن �ل�سابقي للتجارة و�ملقاوالت
يعلن اأحمد بن حميد بن �سن ال�سابقي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة اأبو مازن ال�سابقي للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجــاري بالرقم 1030370 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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حممد بن �سابر بن رم�سان �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتجو�ل للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن �سابر بن رم�ســان البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــــة التجــــوال للتجـــارة - 
اأعمــال  انتهـــاء  ، عــن  الـتجــاري بالرقم 4085663  اأمانـة ال�سجل  لــدى  ، وامل�سجلــة  ت�سامنية 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

ز�هر بن عبد�للـه بن �سليمان �الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �مل�سر�ت �لتجارية - ت�سامنية
يعلن زاهـــر بن عبداللـه بن �سليمــان االإ�سماعيلــــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة رمـــال امل�سرات 
التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــم 7046669 ، عــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

بدر بن �سالح بن �سامل �ل�سعيلي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحاري عربي للتجارة - ت�سامنية
يعلن بدر بن �سالح بن �سامل ال�سعيلي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة �سحاري عربي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 7042922 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

في�سل بن علي بن �سعيد �جلابري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تو�م �حلديثة - ت�سامنية
يعلن في�سل بن علي بن �سعيد اجلابري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة توام احلديثة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 8042152 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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خمي�ش بن �سعيد بن ها�سل �ملغريي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة خمي�ش بن �سعيد بن ها�سل �ملغريي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن خمي�ش بن �سعيــد بن ها�ســل املغيــري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــة خمي�ش بن �سعيد بن 
ها�سل املغيــري و�سريكــه للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري 
بالرقــم 8015694 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا 

الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

علي بن عو�ش بن �سعيد فا�سل
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة عو�ش فا�سل و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن عــو�ش بن �سعيد فا�سل ب�سفـته امل�سفــــي ل�سركة عو�ش فا�سل واأوالده للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــة لدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 2166585 ، عــن 
انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

غامن بن ظاهر بن هالل �لبطحري
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية 
ل�سركة و�حة �لرمال �لعربية خلدمات �لنفط و�لغاز - تو�سية

يعلن غامن بن ظاهر بن هالل البطحري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة واحة الرمال العربية 
خلدمات النفط والغاز - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1130114 ، 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي
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�أحمد بن �سيف بن علي �ملحاربي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرتفعات و�دي غد�ن للتجارة - تو�سية
يعلن اأحمد بن �سيف بن علي املحاربي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة مرتفعـــات وادي غـــدان 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1166409 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مر��سي �سناو للتجارة - تو�سية

يعلن اأحمد بن �سيف بن علي املحاربي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــة مرا�سي �سناو للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقـــــم 1166407 ، عــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

�سعيد بن مبارك بن �سليمان �حل�سني
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ل�سمرة �حلديثة �ش.م.م
يعلن �سعيـــد بن مبـــارك بن �سليمـــان احل�سنــي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــــة م�ساريــــع ال�سمـــرة 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1012349 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�مل�سفــي

خالد بن ر��سد بن حممد �ليحيائي
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جوهرة �ل�سام للتجارة �ش.م.م
يعلن خالــــد بن را�ســـد بن حممـــد اليحيائــــي ب�سفـتــــــه امل�سفــــي ل�سركـــــــة جوهـــرة ال�ســــام 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقــم 1770675 ، عــن انتهـــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيــــان القانونـــي لل�سركـــة وفقا الأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

�مل�سفــي
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