
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1267(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيـــــــــة

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى التفاقية  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/27 
للب�سائع مبوجب  الدويل  النقل  ب�ساأن  اجلمركية 
بطاقــات النقــل البـــري الدولــي )اتفاقيـة النقل 

الربي الدويل( .
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                              وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
�سادر فـي 2018/10/28 بتعديل القرار الوزاري  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــم 2018/308 

رقم 31/ 2009 باإعالن مناطق حجر زراعية . 
                               �سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

�ســادر فـي 2018/10/28 بتعديــل بعـــ�ض اأحكــام  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــم 2018/249 
الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�سرطة .

             بلديـــة م�سقـــط
�سادر فـي 2018/10/28 باإ�ســدار لئحــة تنظيــم  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــم 2018/171 
العامة مبحافظة  الأماكن  فـي  املهملة  املركبات 

م�سقط .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
         وزارة القـوى العاملـة

اإعالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة . 
 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفـاع .

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

اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/11 .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العار�سي الدوليــة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رايرت لتحويل و�سركاه �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركـز الأبـواب احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الريان املميزة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزان املتحدة للخدمات ال�سحية �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سدارة احلديثة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيوجن اخلليج �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلفاق للتجارة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الوليجة للتجارة - ت�سامنية .

 - واملقــاولت  للتجــارة  �سيـــالن  ل�سركــة مرتفعــــات  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤ�س�ســة العامــة لالإن�ساءات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمة و�سامل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق تدمر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور اخلالدية �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة الرثياء العاملية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركـــة املتقدمة لالإدارة العقاريــة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعاع الغربي للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما للت�شدير �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاطع الرائدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الربيع الذهبي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار احلق للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمــان للمعــدات والكيماويات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شنع النعمان للبال�شتيك �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شال�شل جبال اخلالدية للتجارة واملقاوالت - 

ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة  بيت املعبيلــة للتجــارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز �شافـي لالإنرتنت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العناية الفاخرة للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمزن الن�شيم �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباعيــة للتجــارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن ال�شفـري للتجـارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفوة �شحار للتجارة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شــدى النيل للتجـارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال عدن للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قالع ال�شاخمية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزخارف الالمعة للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأن�ش النعماين للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأميــرة احلجــري للتجارة واملقاوالت .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح مغ�شر للتجارة واملقاوالت - تو�شية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سركاء للنقل الربي والتجــارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار النجد املميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخلفان اأبناء را�سد الفزاري للتجارة - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الفور للتجارة واملقاولت  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلوت احلديثة للتجارة واملقاولت .
بــن  اأبناء را�ســد بــن خلفــان  اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ض ومتعب  اإعالن عن بدء 

عبداللـه الهنائي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العلوم للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار مراك�ض التجارية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهد للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني املا�سي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حتفة بركاء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن علي ال�ساحلي و�سركــاه للتجــارة 
واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سويحرة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عــن بــدء اأعــمال الت�سفـــية ل�سركــة نا�ســـر ومن�ســور اأبنــاء �سليمـــان الريامــي 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر املقيا�ض للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكالت الدولية لل�سحن - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الأق�سى احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز تركيا املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة اجلزيرة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور ال�سماء الوطنية �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العواقر �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان علي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخل�سراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزري والبلو�سي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإجنازات التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اجلبال للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سارات للهند�سة والتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة امليدان للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النهروان املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارثي والعمري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اجلامع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة منح للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء فرق للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اآية ال�ساعدي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املدينة ال�ساملة للمقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار لال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الو�سطى املا�سية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ب�سياء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تغريد للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الختيار الأكيد - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ال�سرق الذهبية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوحدة للكهرباء �ض.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتكاملة للهند�سة والإن�ساءات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداء م�سقط للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية الأولى للخدمات املالية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهائي الوطنية �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرف الف�سي �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سويق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما حدراء للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت دارين العاملية للتجميل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سواق التجارية املحدودة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سويق امل�ستقلة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد اخلط الأخ�سر �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل للت�سويق الدولية ال�سرق الأو�سط �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالرحمن بــن �سيــف الري�ســـي و�سريكـــه 

للمقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأوروبية للتقنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجاويد احلديثة للتجارة �ض.م.م .
اأعمال الت�سفـية ل�سركــة الإمـارات �ستــرو نغفـــور�ض ل�ســـد هياكــل  اإعالن عن انتهاء 

اخلر�سانة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للكيماويات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الور�سة اخلا�سة لل�سيارات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالع ال�سماء للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ض احل�سار واأولده �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املروج الداخلية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروي�ض بن �سالح بن ح�سن العجمي - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجر الأ�سيل لالأثاث - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الباطنة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بل�سم بو�سر للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروي�ض العجمي و�سريكته للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو جلينة العجمي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدروي�ض احلديثة - تو�سية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد للعقارات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجرة الفرح للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواحي بو�سر �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اإبراء املتحدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الديرة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأميال الردة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج الظاهر للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربجميات احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وحممود اأبــناء �سعيــد بــن �سليمــان 
احلو�سني للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجيني والكندي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرحة املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج ال�سفاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذكاء املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم وادي الهجر الوطنية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف اخل�سراء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ ال�سلوتيات للتجــارة واملقــاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الر�ستاق �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املراأة الع�سرية للتجميل - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سعيد العبـري و�سركاه للتجــارة - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حممد و�سعيد بن حممد املحروقي 
للتجارة - ت�سامنية . 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف بحر العرب �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط الطيف للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سالح اجلعفري للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وعلي اأبناء مبارك بن حمد الها�سمي - 

ت�سامنية .
بــن �سالـــم الفراجــي  بــن عامـــر  اأعمال الت�سفـية ل�سركة خميـــ�ض  اإعالن عن انتهاء 

و�سركاه - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط النطالقة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة الكا�سبي واأولده للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة اجلوابي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح الرا�سبي و�سركاه للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الفلج املميزة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري واخلرو�سي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن را�سد بن �سامل النخيلي وولده - 

ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبايا للخياطة والتطريز - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الك�سكول للتجارة واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعيان املتحدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الغوي�سة احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سحم للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة الوقيبة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع الفلوجة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن مطر بن �سامل و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبري ال�صويحرة للتجارة - تو�صية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صذا الردة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو تيمى ال�صبلي للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هيثم بن هالل بن حممد الكيومي و�صريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اإعمار �صحار الوطنية - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروابي اخل�صر للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجواء جمان للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صبح بن حميد بن �صعيد ال�صبلي و�صريكه 

للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد بن �صنني اجلرواين واأوالده للتجارة - 

تو�صية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع خط ال�صاحل املتحدة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مل�صات العا�صمة املتميزة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع عمق للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عبداللـــه وعلــي اأبنــاء حممــد بـــن �صيـــف 

املزروعي - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العني الزرقاء للعقارات - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوارج العفية للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نه�صة املزيونة للتجارة - ت�صامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مطر املعمري للتجارة �ش.م.م

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال م�صكن للتجارة - ت�صامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/27

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان 
اإلى االتفاقية اجلمركية ب�ساأن النقل الدويل للب�سائع 

مبوجب بطاقات النقل الربي الدويل )اتفاقية النقل الربي الدويل(

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

الربي  النقل  بطاقات  مبوجب  للب�سائع  الدويل  النقل  ب�ساأن  اجلمركية  التفاقية  وعلى 
الدويل )اتفاقية النقل الربي الدويل( املحررة فـي جنيف بتاريخ 14 من نوفمرب 1975م ،

وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإلى التفاقية اجلمركية ب�ساأن النقل الدولــي للب�سائــع 
مبوجــب بطاقــات النقــل البــري الدولـــي )اتفاقية النقل الربي الدويل( امل�سار اإليها وفقا 

لل�سيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة 

تتحفظ ال�سلطنة على ن�سو�س الفقرات )2( و)3( و)4( و)5( و)6( من املـادة )57( املتعلقة 
بالتحكيم من التفاقية امل�سار اإليها .

املــادة الثالثــــة 

على جهات الخت�سا�س اتخاذ اإجراءات الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها 
مع مراعاة التحفظ املن�سو�س عليه فـي املادة الثانية اأعاله .

املــادة الرابعــــة 

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

�سـدر فـي : 20 مـن �سفــــــــر �سنـة 1440هـ
املـوافـــــق : 29 مـن اأكتوبـــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

وزارة الزراعـة والثـروة ال�سمكيـة
قــرار وزاري

رقــم 2018/308
بتعديل القرار الوزاري رقم 31/ 2009 باإعالن مناطق حجر زراعية 

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ،

واإلى القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ،
واإلى تو�سية املديرية العامة للتنمية الزراعية بزوال �سبب احلجر الزراعــي من واليتي 

�سور ، وبهالء ، ونيابة �سناو ، وبتحديد والية بخا منطقة حجر زراعي ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة االأولى من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه ، الن�ص االآتي :
تعلن كل من الواليات االآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر ، و�سدور قرار 

بهذا ال�ساأن :

الوليــــةاملحافظـــة
خ�سب ، دبا ، مدحاء ، بخاحمافظة م�سندم

الربميي ، حم�سةحمافظة الربميي
�سحار ، �سنا�ص ، لوى، �سحم ، اخلابورة ، ال�سويقحمافظة �سمال الباطنة
بركاء ، الر�ستاقحمافظة جنوب الباطنة
جعالن بني بوح�سنحمافظة جنوب ال�سرقية
القابلحمافظة �سمال ال�سرقية

عربي ، ينقل ، �سنكحمافظة الظاهرة

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

�سـدر فـي : 19 /   2  / 1440هـ 
املـوافـــــق : 28  / 10 / 2018م 

  د. فــوؤاد بن جعفــر ال�ساجوانـي
وزيـر الزراعـــة والرثوة ال�سمكية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــم 2018/249

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�سرطة

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 90/35 ,
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/62 بتعديل م�سمى اأكادميية ال�سرطــة واإ�ســدار نظــام 

كلية ال�سرطة , 
واإلى الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�سرطة ال�سادرة بالقــــرار رقــم 2001/57 ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبــدل بنـــ�ص املــادة )44( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام كليــة ال�سرطــة امل�ســار اإليهــا , 
الن�ص الآتي :

" ي�سكل املجل�ص العلمي برئا�سة م�ساعد القائد لل�سوؤون الأكادميية وع�سوية كل من :
1 - العميــــــد                                                                       نائبا للرئي�ص .  

2 - املديـــــــــــــر .
3 - رئي�ص ق�سم القانون .

4 - رئي�ص ق�سم علـــــوم ال�سرطـــــة .
5 - رئي�ص ق�سم المتحانات و�سبط اجلــودة .

6 - رئي�ص ق�سم القبول والت�سجـيل                                    ع�سـوا ومقررا " .

املــادة الثانيــــة

ت�ساف فقرة جديــدة اإلــى نهايــة املـــادة )46( من الالئحة التنفيذيــة لنظــام كليـة ال�سرطة 
امل�سار اإليها , ن�سها الآتي :

اأو وجود  " ويحل نائب الرئي�ص حمل الرئي�ص فـي رئا�سة الجتماع عند غياب الرئي�ص 
مانع يحول دون ح�سوره " .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

 املــادة الثالثــــة

يلغــى البنــد )2( مـن املــادة )42( من الالئحة التنفيذية لنظام كلية ال�سرطة امل�سار اإليها , 

كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار , اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة الرابعــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سميـة , ويعمــل به من اليــوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 19 من �سفــــــــــــر 1440هـ

املوافـــــق : 28 من اأكتوبــــــــر 2018م

الفريــق / ح�ســـن بـــن حم�ســــن ال�سريقـــي

                                                                                        املفتــــ�ص العــام لل�سرطــــة واجلمــارك
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اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

بلديـــة م�سقـــط

قــــرار 

رقــــم 171/ 2018

باإ�سدار لئحة تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامة مبحافظة م�سقط 

ا�ستنادا اإلى قانون بلدية م�سقط ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2015/38 ،
واإلى الأمر املحلي رقم 2006/1 ب�ساأن وقاية ال�سحة العامة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

باأحكــام   ، العامــة مبحافظــة م�سقــط  يعمل فـي �ساأن تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن 
الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالـثــــة 

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

�سدر فـي : 19/ 2 /1440هـ
املوافـــــق : 2018/10/28م

 املهند�س/ حم�سن بن حممد ال�سيخ 

                                                                                                        رئيــــــــ�ض بلديـــــــــة م�سقــــــــط
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اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

لئحة تنظيم املركبات املهملة فـي الأماكن العامة مبحافظة م�سقط

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها : 

اأ - البلديــــة :

بلدية م�سقط .

ب - املكــان العــام : 

ال�سكـــة اأو الزقــاق اأو ال�ساحــة اأو الأر�ض الف�ســاء اأو املواقــف العامـــة اأو امليـــدان العـــام 

اأو املتنزهات اأو الأماكن اخلا�سة غري امل�سورة . 

ج - املركبــة املهملــة : 

اأي مركبــة تــم تركهــا فــي مكان عام ، ملدة جتاوز )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ و�سع 

املل�سق التنبيهي عليها ، واأ�سبحت م�سوهة للمنظر العام .

املــادة ) 2 (

يحظر على مالك املركبة تركها فـي املكان العام ب�سكل يوؤدي اإلى ت�سويه املنظر العام .

املــادة ) 3 (

العامـــة ب�ســـورة  املركبات املرتوكة فـي الأماكــن  البلدية بو�سع مل�سق تنبيهي على  تقوم 

م�سوهة للمنظر العام ، على اأن تتولى التن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانيـة ، خــالل )7( 

�سبعــة اأيــام مــن تاريــخ و�ســع املل�ســق التنبيهــي علــى املركبة ، للتاأكد من عدم وجــود بــالغ 

اأو تعميم على املركبة اأو اأي قيود اأخرى .

املــادة ) 4 (

يجوز للبلدية �سحب وحجز املركبات املهملة فـي الأماكن العامة على نفقة مالك املركبــة 

بعد انق�ساء )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ و�سع املل�سق التنبيهي عليها ، دون اأن تتحمل 

البلدية اأي م�سوؤولية عن الأ�سرار التي ت�سيب املركبة املهملة فـي اأثناء نقلهــا اإلــى مكــان 

احلجز ، وخالل مدة حجزها .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

املــادة ) 5 (

تفر�ض البلدية بعد حجز املركبة املهملة علــى مالكهــا عنــد مراجعتــه البلديــة لت�سلمهــا ، 

غرامة اإدارية على النحو الآتي :

1 - )200( مائتا ريال عماين لل�سيارات ، واحلافالت امل�سممة لنقل )15( خم�سة ع�سر 

راكبا فاأقل ، والدراجات . 

2 - )400( اأربعمائة ريال عماين لل�ساحنات ، واحلافالت امل�سممة لنقل اأكرث من )15( 

خم�سة ع�سر راكبا ، والقاطرات ، واملقطورات ، واجلرارات ، واملعدات . 

3 - )1000( األف ريال عماين للمركبة املعدة لنقل املواد اخلطرة . 

كما تفر�ض على مالك املركبة املهملة غرامة بواقع )5( خم�سة ريالت عمانية عن كل يوم 

يتاأخر فـيه عن ت�سلم املركبة املهملة من موقع احلجز .

املــادة ) 6 (

اإجراءات بيع املركبة املهملة  تتولى البلدية التن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية لتخاذ 

عن طريق املزاد العلني ، وذلك فـي حالة عدم قيام مالك املركبة املهملة مبراجعة البلدية 

لت�سلمهــا ، و�ســداد امل�ستحقــات املرتتبــة عليهــا خــالل )90( ت�سعـني يوما من تاريخ �سحبها 

وحجزها دون عذر مقبول .
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

وعمل وت�سجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان ، 

اأن عمـــال �سركـــة ) باعمــر خلدمات حقــول النفــط ( تقدمــوا اإلى املديريــة الـعامـــة للرعايـــة 

العماليـة بالوزارة بطلـــب ت�سجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكـــل مت�ســرر احلق فـــي االعــتـرا�ض 

على هذا الطلب ، على اأن يكـــون اعرتا�سه م�سببا واأن يتقدم به اإلى جلنة بحث االعرتا�ســات 

امل�سكلة بالـــوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG

65797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G á«FÉ°ùædGh á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG

 Ò`Ø°ùdG äÉcô°T äÉYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 871 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2010/5/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 AÉæÑdG »`a áeóîà°ùŸG IóMƒdG »`a AGõLCG øe áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG äÉéàæŸG Ö«côJh áYÉæ°U
. äÓ¶ŸGh ⁄Ó°ùdGh ÜGƒHC’Gh òaGƒædG πãe Òé°ûàdGh

 IQÉéàdGh äGójQƒà∏d IOƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2004 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/4/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   1 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
103106 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G , ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ôªYÉH ΩÉ°üY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 692 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

108778 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 á``ehÉ≤eh äÉ``ë°Tôe º``¶f ìÓ``°UEGh Ö``«côJ (äƒ``°U , IQGô``M , √É«e) ∫õ©dG ∫ÉªYCG Ö«côJ
 ™°Vhh  ¥ƒHÉ£dG  ¢UQh  áfÉ°SôÿG  ∫ÉªYCGh  äGAÉ°ûfE’G  πcÉ«gh  äÉ°SÉ°SC’G  ∫ÉªYCG  ,  ≥jô◊G
 øeC’Gh  ≥jô◊G  AÉØWEG  äGó©eh  äGhOCG  ™«H  ,  √ÒZh ¥ƒ°ùdG  á«£¨Jh  ä’É≤°ùdGh  QÉéMC’G

. É¡àfÉ«°Uh áeÓ°ùdGh

 Ω.Ω.¢T ºgÉcô°Th â°ùjG Ö«c ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 414 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   2 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110323 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äÓfi äGhOCGh äGó©e Ö«côJh ™«H

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG iô°ûH ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢†ØîŸG »FÉHô¡µdG ó¡÷G äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J áª¶fCG , IAÉ°VE’Gh AÉHô¡µdG , AÉæÑdG OGƒe ™«H
. ábÉ£dG ôjhóJ IOÉYEGh

 
 Ω.Ω.¢T §°ShC’G ¥ô°ûdG º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   3 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112680 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG ™«H

 á«æeÉ°†J - ¬µjô°Th »ªé©dG ø°ùM øH Ú°ùM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1665 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113159 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 áãjó◊G Ú©dG áª‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 237 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   4 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114029 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQÉŒ ∫ÉªYCG

 Ω.Ω.¢T äÉ«Lƒdƒæµà∏d AÓeõdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áXƒÑdG äÓfih ô°UÉ©ŸG

 åjó◊G áª°UÉ©dG ÅWÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 43 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   5 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÒJGƒØdG π«°ü– , ¿ƒjódG π«°ü– á£°ûfCG

 á«ŸÉ©dG »bGôdG ±ó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 392 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117576 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°S’Gh …QGOEG Öàµe , AÉ°†YC’G Ëƒ≤J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOC’G

 Ω.Ω.¢T äGÈàîŸGh á«ë°üdG äGhOCÓd QÉë°U ≥fhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 250 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   6 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117855 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh IQÉéà∏d ‹É©dG §ÿG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118216 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

.  äÉ«dó«°üdG

 IQÉéà∏d …ôµ°ùŸG ÒªY øH ¢SÉÑY øH ºã«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   7 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118259 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe Qƒ£©∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q  861 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

119260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’G äÓfi , »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG ¿Éé°TCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , äGôeÉ©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   8 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒªàdGh áLRÉ£dG ¬cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »MGhôdGh …QƒNÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH , ôjƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

 äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd øjÉÑàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 728 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   9 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¬«µàdG …hÉ°ûeh ºYÉ£e

 IQÉéà∏d ¿Ó©L QÉëH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 412 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

 á«æWƒdG AÓ¡H ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alama43.indd   10 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120427 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ´ƒª°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120446 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa ºë∏dG äÉ°UÓNh ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 Ö```«∏◊Gh  ¢†```«ÑdG  ô```µ°ùdÉH  á``NƒÑ£e ¬```cGƒah äÉ``«Hôeh »``∏«L ΩÓg Iƒ¡£eh áØØ›h
 ¬cGƒØdGh ÉWÉ£ÑdG ≥FÉbQ »¡£dG â`jR πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG Ö«∏◊G äÉéàæeh
 á÷É©ŸG QhòÑdG á÷É©ŸGh áØØéŸGh á``Ñ∏©ŸG ∫ƒ``≤ÑdG ô``°†fi ¥ó``æH äÓ∏``fl äGhGô``°†ÿGh

. Iô°†ëŸGh

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ºgÉcô°Th ΩG ∑ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 963 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   11 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 ábô°ûŸG ô°TƒH QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH
 á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉ°ThôØŸGh ôFÉà°ùdGh OÉé°ùdG ∞«¶æJ QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   12 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. π°ù©dG ™«H

 π«ªéàdGh ÜÉ°ûYCÓd QÉØX õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. áWÉ«ÿG ΩRGƒd
 

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á©æ°üŸG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 26870750 : ºbQ ∞JÉg 314 : Ü.Q 471 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   13 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ÚjQÉ°ûà°S’G AGÈÿG á£°ûfCG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IGƒædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«fÉãdG á∏MôŸG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG , ≈dhC’G á∏MôŸG »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 IQÉéà∏d á«dÉÑ≤ŸG íÑ°üe øH »∏Y âæH πeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   14 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121189 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

 áãjó◊G …QƒgÓdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121247 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áWÉ«Nh π«°üØJ , É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG

 …ôgõdG ôjô◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   15 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ó«æL ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ™fÉ°üŸG äGó©e áfÉ«°U

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   16 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121541 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh •ÓÑ∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 
 ΩÉNô∏d ¿É«c : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121549 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ( äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe πª°ûJ) äÉÑcôŸG äGQGƒ°ù°ùcGh áæjR ™«H

 á«ÑgòdG Ò≤©dG ¿ƒ°üM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   17 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121692 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉjƒ∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdG ™«H äÓfi

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d IôµàÑŸG êPÉªædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ádÉ≤ÑdG äÓfi
. QƒªàdGh

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ódÉN ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   18 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. (»MÉ«°S Öàµe )á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G ƒ∏¨°ûe

 Ω.Ω.¢T ¢ùª°T πÑL á∏©°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 796 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájòMC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T »ÑgòdG â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 349 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   19 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121857 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGôH , ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG , á«cÓ¡à°S’G OGƒŸG , ôFÉ°ü©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ihõf ∞«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ‹ÉLQ ¥ÓM , ∫ÉLô∏d ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb äÉeóN

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th …ôØ«°ûŸG º«°T ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1087 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   20 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ™``«H  ,  Ö``©∏dGh  ÜÉ``©dC’G  ™«H  ,  É``¡YGƒfCÉH  á°ûªbC’Gh  äÉLƒ°ùæŸG  ™«H  ,  Iõ`gÉ÷G ¢ùHÓŸG  ™«H

. äÉ«dÉªµdG ™«H , ájòMC’G

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÊÉéæ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªYáæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 117 : Ü.Q 793 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áæjõdG QÉéMCG ™«H
 

 Iõ«ªàŸG ™jQÉ°ûª∏d è«∏ÿG ôéM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama43.indd   21 10/31/18   9:01 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjQ ádÉ°U

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd IóëàŸG ìƒØ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 630 : Ü. ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdGh á«cÓ¡à°S’G äÉ«fhÎµdE’G ä’É› »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , ájô°üÑ©ª°ùdG äGó©ŸG h áÑbGôŸGh øeC’G äGó©eh áeÉ©dG

 . øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™FÉ°†ÑdG øe á©°SGh áYƒª› º°†J »àdG

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alama43.indd   22 10/31/18   9:05 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
79608 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äƒ«Hh Üƒ°T »`aƒµdGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG ºYÉ£eh ÉjÒàaÉµdGh »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN
 äÉ```eóN , á```«LQÉÿG äÉ```Ñ∏£dG º```YÉ£eh á```«LQÉÿG äÉ``ÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóN , »gÉ≤ŸG
 Ò°†– äÉeóN , ΩÉ©£dG Oƒ≤Y äÉeóN , ÖJÉµª∏d Iƒ¡≤dG ójhõJ äÉeóN , ÜGô°ûdGh á°TÉYE’G

 . á«LQÉÿG äÉÑ∏£dG äÉHhô°ûeh áª©WCG ™«Hh Ò°†– äÉeóN , ΩÉ©£dG

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

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

2013/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109643 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 (ájhÉª«chô¡µdG)  á«fÉØ∏¨dG  ÉjÓÿGh  á«FÉHô¡µdG  äÉªcGôŸGh  á«FÉHô¡µdG  äÉjQÉ£ÑdGh  äÉjQÉ£ÑdG
 äÉjQÉ£Hh á∏¨°ûŸG äÉjQÉ£ÑdGh Ωƒ«ã«∏dG ¿ƒjG äÉªcGôeh á«°UÉ°UôdG á«°†ª◊G äÉªcGôŸGh
 ójóëàdÉHh ájQÉ£ÑdG AGõLCG , áaÉ÷G ÉjÓÿGh áaÉ÷G äÉjQÉ£ÑdGh á«FÉHô¡µdG äÉÑcôª∏d
 íFÉØ°Uh äÉjQÉ£ÑdG »`a ∂HÉ°ûŸGh äÉªcGôŸGh äÉjQÉ£ÑdGh äÉjQÉ£Ñ∏d äGQƒ°ü≤ŸGh á«£ZC’G
 ójóëàdÉHh  äÉjQÉ£ÑdG  äGQGƒ``°ù°ùcGh  äÉ``jQÉ£ÑdG  íFÉØ°Uh  äÉjQÉ£ÑdG  äÉµÑ°Th  äÉªcGôŸG
 ∂∏``°ùdGh  »``fGƒ°üdGh  »``ZGÈdGh  äÓ``HÉµdGh  äÉjQÉ£ÑdG  äGRõ©e  äÓHÉc  π«°UƒJ  äÉ«`aôW

alamat40.indd   1 10/29/18   8:58 AM
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÜÉ£bC’G) äGOhÎµdGh äÉjhÉMh á«YhCG ójóëàdÉHh É¡FGõLCGh øjõîàdG äÉjQÉ£H , »°ù«FôdG
 ¢ùHGƒbh  π«°UƒàdG  äÉ«`aôW  äÓ°Uhh  äÉjhÉMh  π°UGƒah  á«£ZCGh  íFÉØ°Uh  (á«FÉHô¡µdG
 ábÉ£dG  øjõîJ  Iõ¡LCG  ójóëàdÉHh  á«FÉHô¡µdG  á```bÉ£dG  á```ª¶fCG  ,  ¢ù```«`ØæàdGh  ∞jô°üàdG
 á«YÉæ°Uh ájQÉŒ äÉ≤«Ñ£J ≈dEG  ábÉ£dG π«°UƒàH Ωƒ≤``J »àdG AÉHô¡µdG áµÑ°T ™e á∏eÉµàŸG
 á∏ãªàŸG ábÉ£dG äÉ«fhÎµdEGh á«Fƒ°†dG äÉMƒ∏dG ójóëàdÉHh á«Fƒ°†dG áª¶fC’G , áØ∏àfl
 äÉjQÉ£ÑdG , óMGh ΩÉ¶æc áeó≤ŸG ájQÉ£ÑdG ¿hõflh øë°ûdÉH ºµëàdG äGóMhh äÉ°ùcÉ©dÉH
 áaÉ°VE’ ¢ùHÉ≤eh π÷G øe AÉHô¡µdG ¢ùHÉ≤e ójóëàdÉHh áàHÉãdG äÉjQÉ£Ñ∏d AGõLC’G , áàHÉãdG
 ∫ƒ∏ëŸG iƒà°ùe ¢SÉ«b ô°TDƒeh ó«°SC’G  áaÉãc ¢SÉ``«b äGhOCGh  AÉ``ŸG  áaÉ°VE’ äGó```©eh AÉ```ŸG
 É¡FGõLCGh äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG , ¢ùHÉ≤ŸGh π«°UƒàdG äÓHÉch (âj’hÎµdG) »FÉHô¡µdG
 äÉjQÉ£ÑdG äÉ°üMÉah øë°ûdG äÓHÉch øë°ûdG äÉ«eõjQGƒNh øë°ûdG íFÉØ°U ójóëàdÉHh
 áÑbGôe Iõ¡LCGh äÉjQÉ£ÑdG IQGOEG áª¶fCG , ¢ü«î°ûàdG Iõ¡LCGh äÉjQÉ£ÑdG áÑbGôe Iõ¡LCGh
 »FÉHô¡µdG QÉ«àdG äÉeƒ≤e , äÉjQÉ£ÑdG ≠jôØJh øë°T äÉ«∏ª©d á°UÉN äÉªcGôeh äÉjQÉ£ÑdG
  , á«FÉHô¡µdG ájƒ≤àdG Iõ¡LCG , äÉjQÉ£ÑdG äÉæMÉ°Th áFQÉ£dG AÉHô¡µdG äÉÑ«cÎd äÉ°ùcÉYh
 á÷É©e äÉÑ«côJh äÉfÉ«H äÓeÉëH Iõ¡éŸG èeGÈ∏d äÉfÉ«ÑdG øeCGh äÉfÉ«ÑdG ßØM äGó©e

. äÉjQÉ£ÑdG QÉ«J áfÉ«°U äGó©e , äÉªcGôŸG »`a É¡∏c áeóîà°ùŸGh Ö«°SGƒ◊Gh äÉfÉ«ÑdG
 

 õ«LƒdƒæµJ ójÉ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 30004 É«LQƒL , ¿ƒà∏«e , 200≠æjó∏«H , …GƒcQÉH ó∏«`aôjO 13000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/4/26 : 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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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116119 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh π≤æd Üƒ°SÉM èeGôH , ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG iƒàfi Ëó≤àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 äÉ```Ø∏ŸGh  äÉ````fÉ«ÑdGh  á```«HOC’G  ∫É```ªYC’Gh  ¢Uƒ```°üædGh  iƒ```àëŸG  π```jƒ–h ¢Vô``Yh  π``jõæJh
 Iõ¡LCGh  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ`¡LC’G  ≥``jôW  ø``Y  á``«fhÎµdE’G  ∫É```ªYC’Gh  äGó``æà°ùŸGh
 âfÎfE’G ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG hCG ¬«`aÎdG §HGhQ Ò`aƒàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ádƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG
 äÉéàæŸG hCG ±Éæ°UCÓd …ô°üÑdG õ««ªàdG èeGôH , Oófi »Fôe hCG »©ª°S iƒàëŸ áHÉéà°SÓd
 ´ÉÑJ äÉfƒµŸ äGõ«‡ , Éjô°üH ¬«∏Y ±ô©àdG øµÁ èàæe hCG ∞æ°U …CG øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh
 ≈∏Y πª`©J »``àdG ó``«dÉH π``ª– »``àdGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ø`e CGõ``éàj ’ Aõéc
 ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædG πjƒ–h ¢VôYh πjõæJh ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh π≤f
 ,  á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh á«FôŸG  á«©ª°ùdG
 »Mƒ∏dG Üƒ°SÉë∏d á«æ«H Iõ¡LCGh Üƒ°SÉë∏d á«æ«H Iõ¡LCG á°UÉîHh Ωóîà°ùª∏d á«æ«H Iõ¡LCG
 á«£«£îàdG á«æ«ÑdG Ωóîà°ùŸG Iõ¡LCGh ó«dÉH πª– »àdG ádÉ≤ædG Iõ¡LCÓd á«æ«H Iõ¡LCGh
 ádÉ≤ædG Iõ¡LC’Gh »Mƒ∏dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCÉH ™e Ωóîà°ùJ »àdG èeGÈdGh
 èeGôH , äÉéàæŸGh ±Éæ°UCÓd »FôŸGh »©ª°ùdG õ««ªàdG πjƒëàd É¡©«ªLh ó«dÉH πª– »àdG
 …ô°ûÑdG  •É°ûædG  øY  äÉeƒ∏©ŸG  π«é°ùJh  •É≤àd’  ácôë∏d  Ö«éà°ùJh  á«∏YÉØJ  Üƒ°SÉM
 Qƒ°üdGh ±hôë∏d …ô°üÑdG õ««ªàdG èeGôH , äÉéàæŸGh ±Éæ°UCÓd »FôŸGh »©ª°ùdG õ««ªàdGh
 π≤æd ó«dÉH πª–h ádƒªfi á``«fhÎµdEG Iõ``¡LCG , ô```Jƒ«ÑªµdG äGó```©e , á```≤HÉ£ŸG è``eGôHh
 ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædG  ¢VGô©à°SGh  ¢VôYh  π«é°ùJh  á÷É©eh  øjõîJh
 á«fhÎµdE’G  á«∏µ«¡dG  AGõLC’Gh  á«µ∏°SÓdGh  á«``µ∏°ùdG  äÉµÑ°ûdG  ™e  áeóîà°ùŸG  äÉfÉ«ÑdGh
 Ö```àµdG äÉ```FQÉbh á«```Mƒ∏dG Üƒ```°SÉ◊G Iõ```¡LCGh Üƒ°SÉ◊G Iõ``¡LCG , É```¡eRGƒdh á```«µ«fÉµ«ŸGh
 á``«fhÎµdE’G  äÉ``ª¶æŸGh  »```ªbôdG  ≥```°ùædG  äGP  ƒ``jó«`ØdGh  äƒ°üdG  äÓ¨°ûeh á«fhÎµdE’G
 AGõLC’Gh á«`ŸÉ©dG  ™```bGƒŸG  ó``jó– á```ª¶fCGh  á```«°üî°ûdG  á```«ªbôdG  äGó```YÉ°ùŸGh  á«°üî°ûdG
 ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh π≤æd Üƒ°SÉ◊G äGó©e , É¡eRGƒdh á``«µ«fÉµ«ŸGh á```«fhÎµdE’G á«∏µ«¡dG
 á```«©ª°ùdG  ∫Éª```YC’Gh  á```«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  äÉjƒàëŸG  πjƒ–h ¢VôYh  πjõæJh
 øY á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh
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 ácQÉ°ûe π≤æd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ≥jôW
 èeGôH ,  á«FôŸG  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G  πjƒ–h ¢VôYh πjõæJh ∫ÉÑ≤à°SGh
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG πjõæàH íª°ùJ »àdG ôJƒ«ÑªµdG
 ∫ƒ°UƒdGh  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  á«FôŸG
 ´ÉÑJ  äÉfƒµŸ  äGõ«‡  ,  ôNBG  ∫ƒªfi  ÊhÎµdEG  RÉ¡L  hCG  ôJƒ«Ñªc  RÉ¡L  ∫ÓN  øe  É¡«dEG
 åÑJh ≥aóàJ »àdG ó«dÉH πª– »àdGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe CGõéàj ’ Aõéc
 äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  á«FôŸGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædG
 á«∏YÉØJ Üƒ°SÉ◊G äÉ≤ë∏eh Üƒ°SÉ◊G äGó©e , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh
 »©ª°ùdG õ««ªàdGh …ô°ûÑdG •É°û`ædG ø```Y äÉ```eƒ∏©ŸG π«é°ùJh •É≤àd’ ácôë∏d Ö«éà°ùJh

. ¢ùª∏dG ≥jôW øY πª©J áª°ù›h á«°VGÎaG äÉ°TÉ°T , äÉéàæŸGh ±Éæ°UCÓd »FôŸGh
 

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

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

2018/1/18 : 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

117586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 QOÉ``°üÃ á``fÉ©à°S’ÉH á``≤∏©àŸG äÉ``eóÿG Ò`aƒàd ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôHh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 , É¡H á≤∏©àŸG äGQÉ``°ûà°S’Gh (SaaS) áeóN É¡fƒµH äÉ«›ÈdGh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh á«LQÉN
 á°ü°üîàe ∫ƒ∏M Ò`aƒàd ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôHh Ö∏£dG Ö°ùM áªª°üŸG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 ,  ádÉ≤ædG  äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôHh  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  ,  äÉYÉæ°üdG  ∞∏àîŸ
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôHh  OÉàY  øe  áYƒª›  øe  ∞dCÉàJ  »àdG  ôJƒ«ÑªµdG  º¶fh  äÉ«›ôH
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 ,  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ  äGó©eh  Iõ¡LCG  ,  ¬JÉ≤ë∏eh  ôJƒ«ÑªµdG  OÉàYh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG
 DVD ¢UGô``bCGh á``›óŸG ¢UGô``bC’G , π«`é°ùàdG ¢UGô`bCGh á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉM

 . äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , á«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh

  óàª«d ∂«JƒØfEG …BG 3 : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°TÉa ±ƒHCG Òf , ∑QÉH ∂«JƒØfEG ∫Éfƒ°TÉfÎfEG , QhÉJ åØa , Qƒ∏a åØa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGôgÉe , 400703 , …ÉÑeƒe »`aÉf »°TÉa , ø°û«à°S …Gƒ∏jQ

2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdG IQGOEG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôHh ôJƒ«ÑªµdG IóYÉ°ùÃ IQGOE’G äÉeóN
 , ∫ÉªYC’G IQGOEG  ,  á«LQÉN QOÉ°üÃ áfÉ©à°S’G äÉeóN , AÓª©dG äÉbÓY IQGOEG  ,  áÑ°SƒëŸG
 Iõ¡LCG ™«ÑH á∏°üàŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ , ∫ÉªYC’G ∫É› »`a IóYÉ°ùŸG
 äGó```©eh  Iõ```¡LCGh  ô```Jƒ«ÑªµdG  º``¶fh  ôJƒ«ÑªµdG  OÉàYh  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôHh  ôJƒ«ÑªµdG

 . ôcòdG áØfBG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

  óàª«d ∂«JƒØfEG …BG 3 : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°TÉa ±ƒHCG Òf , ∑QÉH ∂«JƒØfEG ∫Éfƒ°TÉfÎfEG , QhÉJ åØa , Qƒ∏a åØa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGôgÉe , 400703 , …ÉÑeƒe »`aÉf »°TÉa , ø°û«à°S …Gƒ∏jQ

2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ÈH á≤∏©àŸG åëÑdGh áfÉ«°üdGh Ö«cÎdGh ôjƒ£àdGh º«ª°üàdG äÉeóN
 á``fÉ«°üdGh  ô```jƒ£àdGh  º```«ª°üàdG  äÉ```eóN  ,  É```¡H  á``≤∏©àŸG  äGQÉ`°ûà°S’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  º¶fh
 É¡fƒµH äÉ«›ÈdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh ôJƒ«ÑªµdG OÉà©H á≤∏©àŸG åëÑdGh
 , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµàH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh åëÑdGh á°Sóæ¡dG äÉeóN , (SaaS) áeóN

 . É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdGh á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG

  óàª«d ∂«JƒØfEG …BG 3 : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°TÉa ±ƒHCG Òf , ∑QÉH ∂«JƒØfEG ∫Éfƒ°TÉfÎfEG , QhÉJ åØa , Qƒ∏a åØa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGôgÉe , 400703 , …ÉÑeƒe »`aÉf »°TÉa , ø°û«à°S …Gƒ∏jQ

2018/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ¥É£æà°SG IOÉYEGh á÷É©eh ∫É°SQEGh π«é°ùàdÉH á°UÉÿG Oó©dG , á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG
 , ôjƒ°üàdG äGÒeÉc , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG äÓ¨°ûe , äÉfÉ«ÑdG hCG ƒjó«`ØdGh IQƒ°üdGh äƒ°üdG

. Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ¬jG ƒ«∏HO , π«à°S çQƒf ƒ«æ«`aG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/11/29 : á`````jƒdhC’G ï`````jQÉJ , 87701011 : á```````jƒdhC’G º`````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G Ió``ëàŸG äÉ``j’ƒdG : á````jƒdhC’G ó``∏H
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119421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 É«LƒdƒæµJ äÉeóN , ¬«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , É«LƒdƒæµàdG äÉeóN

. áeóîc Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉeƒ∏©ŸG
 

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

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

2018/5/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/11/29 : á```````jƒdhC’G ï``````jQÉJ , 87701011 : á``````````jƒdhC’G º`bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G Ió``ëàŸG äÉ``j’ƒdG : á````jƒdhC’G ó``∏H

119532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 Üƒ```°SÉ◊G  è```eGôH  ,  è``eGÈdG  ô°ûfh  ôjƒ£àd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  èeGôH
 IQGOEG  »`a  É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ΩOÉÿG áMÉ°ùe ΩGó```îà°SG  á```©°S  IQGOEGh  π«∏ëàd
 èeGôH , äÉfÉ«ÑdG äÉjhÉM IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ΩOGƒN ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG
 èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ô°ûf IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á∏àµdG áMÉ°ùe ∫Éª©à°SG Ú°ùëàd Üƒ°SÉ◊G
 ≈∏Y AÉæH ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh

. ∫Éª©à°S’G
 

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

 äÉj’ƒdG , 98109 ¬```jG ƒ```«∏HO , π```«à°S , çQƒ````f ƒ«```æ«`aG …ô````«J 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/5/22 : 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
 , 2017/11/29 : á````````jƒdhC’G ï``````jQÉJ , 87701006 : á``````````jƒdhC’G º`````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```jƒdhC’G ó∏H
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119533 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 åjó– , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äÉeóN , ∫ÉªYC’G äÉfÉ«H π«∏–
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG  , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉfÉ«ÑdG áfÉ«°Uh

 . øjôNBÓd

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

 äÉj’ƒdG , 98109 ¬```jG ƒ```«∏HO , π```«à°S , çQƒ````f ƒ«```æ«`aG …ô````«J 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/5/22 : 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
 , 2017/11/29 : á````````jƒdhC’G ï``````jQÉJ , 87701006 : á``````````jƒdhC’G º````````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```jƒdhC’G ó∏H

119534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN 
 áªFÉ≤dG äÉ«›ÈdGh äÉ≤«Ñ£àdG π«¨°ûàd èeGôH ôjƒ£àd èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc
 á©°S IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ≈∏Y
 áYƒª› ΩÉ¶f IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ΩOÉÿG ΩGóîà°SGh
 , äÉfÉ«ÑdG IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ΩOÉÿG áMÉ°ùeh ΩOÉÿG
 äÉeóN , äÉ``fÉ«ÑdG äÉ``jhÉM IQGOE’ è``eGôH á```æª°†àe (SaaS) á```eóîc è```eGÈdG äÉ```eóN
 áYƒª› ΩÉ¶f äÉfÉ«Hh äÉfÉ«ÑdG äÉjhÉM IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 ô°ûf IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ∫Éª©à°S’G ≈∏Y AÉæH ΩOÉÿG
 áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J
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 á°üæŸG  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒë∏d  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  ∫Éª©à°S’G  ≈∏Y  AÉæH  ¢SÉ«≤dGh
 ôjƒ£J äGhOCGh »HÉë°ùdG øjõîàdG ≈∏Y áªFÉb äÉfÉ«H ΩOGƒN áæª°†àe (PAAS) áeóîc
 á©°S  IQGOE’  èeGÈdGh  ΩOÉÿG  ΩGóîà°SG  IQGOE’  èeGôHh  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  èeGôHh  èeGÈdG
 AGôLEGh  ádƒª◊G  áfRGƒe IQGOEGh  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J ô°ûf  IQGOE’ èeGôHh ΩOÉÿG ΩGóîà°SGh
 äGQÉ°ûà°S’G  ,  ∫Éª©à°S’G  ≈∏Y  AÉæH  ¢SÉ«≤dGh  áeóÿG  øY  ∞°ûµdGh  áë°üdG  äÉ°Uƒëa
 ójóëàdÉHh »æØdG ºYódG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a
 áeóîc á°üæŸG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG äÉjhÉM hCG Qƒ°üdG äÉjhÉ◊ á«àëàdG á«æÑdG IQGOEG äÉeóN
 (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóNh  (IaaS)  áeóîc  á«àëàdG  á«æÑdG  äÉeóNh  (PAAS)
 äÉfÉ«H  ≈∏Y …ƒà– »àdG  äÉjhÉ◊G  hCG  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  π«∏ëàd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG
 á«æØdGh  á«æ≤àdG  IQGOE’ÉH  á∏ãªàŸG  äÉfÉ«Ñ∏d  ÊhÎµdE’G  øjõîàdG  äÉeóN  ,  ΩOGƒÿG  ≈∏Y

 . ájOƒ≤æ©dG äÉfÉ«Ñ∏d

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

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

2018/5/22 : 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
 , 2017/11/29 : á```````jƒdhC’G ï``````jQÉJ , 87701006 : á````````jƒdhC’G º``````bQ : á`````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```jƒdhC’G ó∏H

119673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdG Iõ¡LCÉH ∫É°üJÓd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G èeGôH 
 èeGôH  AÉ£NCG  ±É°ûµà°SGh  AÉ£NC’G  í«ë°üJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ó©H  øY
 èeGôH , π«¨°ûàdG ΩÉ¶f èeGôH AGOCG º««≤J »`a É¡eGóî°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , π«¨°ûàdG ΩÉ¶f
 . Üƒ°SÉ◊G π«¨°ûJ áª¶fCG , π«¨°ûàdG ΩÉ¶f èeGôH , π«¨°ûàdG ΩÉ¶f èeGôH Ú°ùëàd Üƒ°SÉ◊G
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 ∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 äÉj’ƒdG , 98109 ¬```jG ƒ```«∏HO , π```«à°S , çQƒ````f ƒ«```æ«`aG …ô````«J 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2017/11/29 : á`````````jƒdhC’G ï```jQÉJ , 97700997 : á````````jƒdhC’G º````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G ó∏H

119674 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ∫É› »`a âfÎfE’G ≈∏Y äÉfÉ«Ñ∏d ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ 
 áaÉ°†à°ùŸG π«¨°ûàdG áª¶fC’ ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ó©H øY ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ≈dEG
 ≈∏Y á«fhÎµdE’G  äGô°ûædG  äÉMƒd Ò`aƒJ  ,  âfÎfE’G  ÈY Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh ó©H  øY
 á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  ∫É›  »`a  πFÉ°SôdG  ∫É°SQE’  äÉjóàæŸGh  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG

 . π«¨°ûàdG áª¶fCGh

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

 äÉj’ƒdG , 98109 ¬```jG ƒ```«∏HO , π```«à°S , çQƒ````f ƒ«```æ«`aG …ô````«J 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/11/29 : á````````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 97700997 : á````````jƒdhC’G º````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G ó∏H
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119675 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 ∫É°üJ’G ÈY hCG É«°üî°T áeó≤ŸG π«¨°ûàdG áª¶fCG Ö«côJh πªY ∫É› »`a º«∏©àdG Ò`aƒJ

 . ƒjó«`ØdG ÈY ô“DƒŸG á£°SGƒH

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

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

2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/11/29 : á````````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 97700997 : á````````jƒdhC’G º````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G ó∏H

119676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 π«``¨°ûàdG  á``ª¶fC’  Ió``YÉ°ùŸG  Ö``àµe  äÉ`eóN ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉë∏d  »æØdG  ºYódG  äÉeóN
 , π«¨°ûàdG áª¶fCGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› »`a äGQÉ``°ûà°S’G , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G á``ª¶fCGh

 . ÊhÎµdEG ™bƒe ÈY π«¨°ûàdG áª¶fCGh Üƒ°SÉ◊G á«æ≤J ÈY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ

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

 äÉj’ƒdG , 98109 ¬```jG ƒ```«∏HO , π```«à°S , çQƒ````f ƒ«```æ«`aG …ô````«J 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2017/11/29 : á````````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 97700997 : á````````jƒdhC’G º````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G ó∏H
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119794 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 (äô°û«J)  á«FÉ£dG  ¿É°üª≤dGh  ¿É°üª≤dG  ójóëàdÉHh  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  ájòMC’Gh  ¢ùHÓŸG
 (äQƒ°ûdG)  IÒ°ü≤dG  πjhGô°ùdGh  á≤«°†dG  πjhGô°ùdGh  πjhGô°ùdGh  á°VÉØ°†ØdG  äGRƒ∏ÑdGh
 äGÎ°ùdGh ÚJÉ°ùØdGh ΩÉªcC’G ¿hóH ájƒ∏©dG ¢ùHÓŸG ™£bh á∏jƒ£dG äGÎ°ùdGh ÒfÉæàdGh
 ∞WÉ©ŸGh äÉà«cÉ÷Gh áë°ThC’Gh á«°VÉjôdG ä’óÑdGh (ôaƒ∏ÑdG) ájƒà°ûdG äGõæµdGh ábô©ŸG
 á«∏NGódG  ¢ùHÓŸGh  Ú«°VÉjô∏d  á≤«°†dG  πjhGô°ùdGh  äÉ©Ñ≤dGh  ábÉfCÓd  ¢SCGôdG  äÉHÉ°üYh

  . ÜQGƒ÷Gh ΩƒædG ¢ùHÓeh (…ô‚ÓdG) AÉ°ùæ∏d

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

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , π``JÉ«°S , ¿G ƒ«```æ«`aG …ô````«J 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G
2018/6/4 : 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

119913 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ∞WÉ©ŸGh  á«°VÉjôdG  äGÎ°ùdGh  ä’óÑdG  ójóëàdÉHh  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  ájòMC’Gh  ¢ùHÓŸG
 á«ª°SôdG  ¿É`°üª≤dGh  (hó```«°ùcƒàdG)  ∫É```Lô∏d  á```«ª°SôdG  ä’ó```ÑdGh  äGÎ°ùdGh  á«°VÉjôdG
 äÉ©Ñ≤dGh ∞WÉ©ŸGh äÉà«cÉ÷Gh ≥æ©dG  äÉ£HQh ábô©ŸG  äGÎ°ùdGh π«WÉæÑdGh πjhGô°ùdGh

 . á«∏NGódG ¢ùHÓŸGh äGRÉØ≤dGh áeõMC’Gh á«ª°SôdG ÜQGƒ÷Gh

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

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

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119914 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 (äô°û«J) á«FÉ£dG ¿É°üª≤dGh ¿É°üª≤dG ójóëàdÉHh ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG
 ájƒ∏©dG ¢ùHÓŸG ™£bh (äQƒ°ûdG) IÒ°ü≤dG πjhGô°ùdGh πjhGô°ùdGh á°VÉØ°†ØdG äGRƒ∏ÑdGh
 äÉà```«cÉ÷Gh  á```ë°ThC’Gh  (ôaƒ∏ÑdG)  á```jƒà°ûdG  äGõ``æµdGh  ábô©ŸG  äGÎ°ùdGh  ΩÉªcC’G  ¿hóH

 . äGRÉØ≤dGh ÜQGƒ÷Gh ΩƒædG ¢ùHÓeh äÉ©Ñ≤dGh ô£ŸG øe á«bGƒdG ∞WÉ©ŸGh ∞WÉ©ŸGh

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

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

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 á```«FÉ£dG  ¿É°ü```ª≤dGh  ¿É```°üª≤dG  ó```jóëàdÉHh  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  ájòMC’Gh  ∫ÉLôdG  ¢ùHÓe
 IÒ°ü≤dG  πjhGô°ùdGh  á≤``«°†dG  π```jhGô°ùdGh  πjhGô°ùdGh  á°VÉØ°†ØdG  äGRƒ∏ÑdGh  (äô°û«J)
 ä’óÑdGh (ôaƒ∏ÑdG) á```jƒà°ûdG äGõæµdGh ΩÉªcC’G ¿hóH ájƒ∏©dG ¢ùHÓŸG ™£bh (äQƒ°ûdG)
 á≤«°†dG πjhGô°ùdGh äÉ©Ñ≤dGh ô£ŸG øe á«bGƒdG ∞WÉ©ŸGh ∞WÉ©ŸGh äÉà«cÉ÷Gh á«°VÉjôdG

 . äGRÉØ≤dGh ÜQGƒ÷Gh Ú«°VÉjô∏d

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

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

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 á«FÉ£dG  ¿É°üª≤dGh  ¿É°üª≤dG  ójóëàdÉHh  ¢SCGôdG  á«£ZCGh  ájòMC’Gh  ∫ÉLôdG  ¢ùHÓe
 IÒ°ü≤dG  πjhGô°ùdGh  á≤«°†dG  πjhGô°ùdGh  πjhGô°ùdGh  á°VÉØ°†ØdG  äGRƒ∏ÑdGh  (äô°û«J)
 ä’ó```ÑdGh (ô```aƒ∏ÑdG) á```jƒà°ûdG äGõæµdGh ΩÉªcC’G ¿hóH ájƒ∏©dG ¢ùHÓŸG ™£bh (äQƒ°ûdG)
 á≤«°†dG πjhGô°ùdGh äÉ©Ñ≤dGh ô£ŸG øe á«bGƒdG ∞WÉ©ŸGh ∞WÉ©ŸGh äÉà«cÉ÷Gh á«°VÉjôdG

 . äGRÉØ≤dGh ÜQGƒ÷Gh Ú«°VÉjô∏d

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

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

2018/6/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120028 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH ºµëàdGh ∫É°üJ’G á«∏ªY »```a ΩGó`îà°SÓd è```eGôHh Iõ```¡LCG
 Oó©dGh  ,  ‹B’G  π«¨```°ûàdGh  ºµëàdGh  »Ä«ÑdGh  »```dõæŸG  (áÑbGôŸG)  ó°Uô∏d  Iõ¡LCG  ,  (IoT)
 í«àJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôHh Iõ¡LCG , QGòfE’G RÉ¡L áÑbGôe áª¶fCG , øeC’G áÑbGôÃ á°UÉÿG
 (áÑbGôŸG) ó°UôdG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ ±ó¡H Iõ¡LC’G ÚH É¡àcQÉ°ûeh äÉfÉ«ÑdG ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ,  »∏NGódG  ∫É°üJ’G  OóYh  äÉfÉ«ÑdG  π«∏– Iõ¡LCG  ,  ‹B’G  π«¨°ûàdGh  ºµëàdGh  »Ä«ÑdGh  ‹õæŸG
 ºµëàdG  ÈY  πª©J  äÉeƒ∏©ª∏d  É¡JGòH  áªFÉb  Iõ```¡LCG  ,  ∫õ```æª∏d  »```dB’G  π```«¨°ûàdG  Iõ```¡LCG
 , ábô°ùdG ó°V áª¶fCG Ö«côJ , ábô°ùdGh äÉbGÎN’G ó°V äGQGòfEG OóYh Iõ¡LCG , äƒ°üdÉH
 Iõ¡LC’G , ájô°üÑdG Oó©dGh Iõ¡LC’G , á«`aGôZƒJƒØdG Oó©dGh Iõ¡LC’G , øeC’G áÑbGôe OóY
 Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh , IQƒ°üdGh äƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉYEG h ∫É°SQEG h π«é°ùàdÉH á°UÉÿG Oó©dGh
 ∫É°SQEGh π«ª–h πjõæJh º«¶æJh π«é°ùJh áæeGõeh á∏eÉ©Ÿ Üƒ°SÉ◊G èeGôHh á«∏«¨°ûàdG
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∫É°üJ’G Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG äÉØ∏eh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdG ¢VôYh Ö©dh ∫ÉÑ≤à°SGh ≥aóJh
 èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdGh  äƒ°üdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQEG  Iõ¡LCG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  Qƒ°üdGh  äƒ°üdG  ∫É°SQE’
 äGQGòfE’G Iõ¡LCGh ácô◊G  QÉ©°ûà°SG Iõ¡LCG  ,  á«fhÎµdE’G ∫ÉØbC’G ,  ¢SGôLC’G ,  Üƒ°SÉ◊G
 ,  äƒ°üdG  äGÈµeh  äÉØ°TÉµdGh  QÉ©°ûà°S’G  Iõ¡LCGh  QGòfE’G  Iõ¡LCGh  QÉ©°ûà°S’G  äGQGòfEGh
 øe øcÉ°ùŸG áÑbGôŸ ƒjó«`a äGÒeÉc , øeC’G äGÒeÉc , ƒjó«`ØdG π«é°ùàH áÑbGôŸG Iõ¡LCG
 ºµëàdGh áÑbGôª∏d ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájQÉéàdG ÊÉÑŸGh êQÉÿGh πNGódG
 Iõ¡LCG  ,  ÖjƒdG  äGÒeÉc ,  äGÒeÉµdG  ,  ƒjó«`ØdG  ≥aóJ Iõ¡LCG  ,  ó©H  øY ‹B’G  π«¨°ûàdGh
 á«Ä«ÑdG ôWÉîŸG äÉØ°TÉc , GÒeÉµdG IóYÉbh  ádÉªMh QGòfE’G RÉ¡L , á«∏«∏dG ájDhô∏d OóYh
 QGÎME’G äÉLQOh áHƒWôdG iƒà°ùeh √É«ŸG OƒLh πé°ùJh ∞°ûµJ »àdG Iõ¡LC’G ójóëàdÉHh
 á≤∏¨ŸG  á«fƒjõ`Ø∏àdG  ôFGhódG  äGÒeÉch  OóY  ,  äGƒ°UC’Gh  π≤æàdGh  ácô◊Gh  IQGô◊Gh
 IógÉ°ûe äGóMhh áØ«dC’G äÉfGƒ«◊Gh ∫ÉØWC’G áÑbGôe Iõ¡LCG , øeC’G AGƒ°VCG , (CCTV)
 , áÑbGôŸG èeGôH , ÉgôcP ≥HÉ°ùdG ™FÉ°†Ñ∏d äGQGƒ°ù°ùcG äGõ«¡Œh ™£b , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G
 , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh »Ä«ÑdGh ‹õæŸG (áÑbGôŸG) ó°Uô∏d äÉ≤«Ñ£àdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 ,  º¡H ∫É°üJ’Gh øjôFGõdG  ≈∏Y ±ô©àdG  Úeóîà°ùª∏d í``«àJ  äÉ≤«Ñ£àdG  è```eGôHh è```eGôH
 ΩGóîà°SGh ôjƒ£àd ôJƒ«ÑªµdG èeGôH øe áØdDƒŸG (SDKs) è```eGÈdG ô```jƒ£J äÉ```Yƒª›
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  É¡eóîà°ùJ  »àdG  (APIs)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  äÉ¡LGh  á«≤aGƒJh
 π°üàj …òdGh âfÎfE’Gh ∫É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàJ »àdG äÉ©WÉ≤àdGh áª¶fC’Gh
 äGhOCG º°†J (SDKs) èeGÈdG ôjƒ£J äÉYƒª› , ∫OÉÑàdG äÉeóNh »HÉë°ùdG øjõîàdG ™e
 (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J
 äÉYƒª›  ,  âfÎfE’ÉH  á∏°üàŸG  Ωóîà°ùŸG  Iõ¡LCÉH  á≤∏©àŸG  äÉ≤«Ñ£àdGh  èeGÈdG  AÉ°ûfE’
 ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôHh Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG º°†J (SDKs) èeGÈdG ôjƒ£J
 ábô°ùdG ó°V ájÉª◊ÉH á≤∏©àe äÉ≤«Ñ£Jh èeGôH AÉ°ûfE’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGƒc
 ôeC’Gh »°üî°ûdG  ±ô©àdG  èeGôH ,  πª©dG õcGôeh ∫RÉæŸG  áÑbGôe áª¶fCGh øeC’G áª¶fCGh
 πª©J äÉeƒ∏©ª∏d É¡JGòH áªFÉb Iõ¡LCG áÑbGôe »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »Jƒ°üdG
 π«∏ëàdGh áÑbGôª∏d ôJƒ«Ñªc èeGôH ,  á«°üî°ûdG  IóYÉ°ùŸG  Iõ¡LCGh äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY

 . ó©H øY
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC’G
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
           ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H , 2017/12/29 : á```````````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 53556 : á```````````jƒdhC’G º````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G

120029 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 ä’É°üJ’ÉH  ºµëàdGh  áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ä’B’G  »`a  ÊhÎµdE’G  ºµëàdG  áª¶fCG  
 ƒjó«`ØdÉH  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  äÉéàæe  ,  ä’BÓd  á«∏«¨°ûàdG  áª¶fC’Gh  Ö«°SGƒ◊G  ÚH
 äÉÑcôŸG ™e ΩGó`îà°SÓd áMÓŸG èeGôH , øeC’G áª¶fC’ á«fhÎµdE’G äÉfƒµŸG ójóëàdÉHh
 AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH ≥∏©àŸG ΩGó`îà°SÓd á∏≤æàŸG ä’B’Gh á∏≤à°ùŸG äÉÑcôŸGh á«còdG
 á«còdG  äÉÑcôŸG  ¥É£fh  ™°Vh  áÑbGôeh  ™ÑàJ  »`a  ΩGó`îà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  (IoT)
 á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH áªYóŸG Iõ¡LC’G ™e ΩGó`îà°SÓd á∏≤æàŸG ä’B’Gh á∏≤à°ùŸG äÉÑcôŸGh
 ∑ôëŸG AGOCG èeGôH ójóëàdÉHh Iõ¡LC’Gh äGó©ŸGh á«fhÎµdE’G áª¶fC’G , (IoT) AÉ«°TCÓd
 Iõ¡LC’G ™e ΩGó`îà°SÓd á«cP á«ª«cÉæjO äGQÉ©°ûà°SGh èeGôHh äGQÉ©°ûà°S’G ™°Vh èeGôHh
 á«fhÎµdE’G  áÑbGôª∏d  á«dB’G  Iõ¡LC’G  ,  (IoT) AÉ````«°TCÓd  á```«JÉeƒ∏©ŸG  áµ```Ñ°ûdÉH  áª```YóŸG
 ácô◊G äÉ©Ñààe , ájô°ùdG äGQÉÑîà°S’Gh ádOC’G ™ªL ±ó¡H ∞XƒJ »àdG É¡JGòH áªFÉ≤dG
 ≈∏Y  AGóJQÓd  á∏HÉ≤dG  Ö«°SGƒ◊G  ,  AGóJQÓd  á∏HÉ≤dG  ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  AGóJQÓd  á∏HÉ≤dG
 äÉ°TÉ°T , á«còdG äGQÉ¶ædG πµ°T ≈∏Y AGóJQÓd á∏HÉ≤dG Ö«°SGƒ◊G , á«còdG äÉYÉ°ùdG πµ°T
 ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG ™e ΩGóîà°SÓd ä’É°üJ’G äÉYÉª°S , AGóJQÓd á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdG ¢VôY
 ä’É°üJ’G áµÑ°T ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG Iõ¡LCG hCG »∏NGódG ∫É°üJ’G áª¶fCGh ƒjOGôdG ä’É°üJGh

 . iôNC’G
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fEG , õ«Lƒ∏æµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC’G
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
           ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H , 2018/4/19 : á``````````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 53970 : á```````````jƒdhC’G º````````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G

120030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 äGOGóeEGh ájƒ¡àdGh ∞«`ØéàdGh ójÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG
 , ¿GQó÷G ≈∏Y ≥∏©J »àdG AGƒ°VC’Gh AGƒ°VC’Gh áØ°TÉµdG AGƒ°VC’G , á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG
 (LED) Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG äÉeÉª°ü∏d á``«FÉHô¡µdG í``«HÉ°üŸG , á```«FÉHô¡µdG í```«HÉ°üŸG
 ≈∏Y πª©J »àdG IAÉ°VE’G äGóMh , ácôë∏d ∞°TÉc ™e IAÉ°VE’G äGóMh , IAÉ°VE’G äGóMh
 ´É£≤JEG óæY ¿ÉeCÓd á∏jóÑdG IAÉ°VE’G ójóëàdÉHh á«FÉHô¡µdG IAÉ°VE’G äGóMh , ájQÉ£ÑdG
 í«JÉØe  ,  ¿GQó÷G  ≈∏Y  ≥∏©ŸG  ìÉÑ°üª∏d  á∏eÉ◊G  IAÉ```°VE’G  äGó```Mh  ,  »```FÉHô¡µdG  QÉ```«àdG
 á«FÉæãdG  äÉeÉª°ü∏d  äGóMƒdG  ójóëàdÉHh  IAÉ°VE’G  áª¶fCG  ,  IAÉ°VE’ÉH  ºµëàdG  ,  IAÉ°VE’G
 äÉÑ«côJ ójóëàdÉHh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG , ∑Ó°SC’Gh ábÉ£dG äGOGóeEGh (LED) Aƒ°†∏d áãYÉÑdG
 äGóMh ,  á«∏«∏dG  á«FÉHô¡µdG  AGƒ°VC’G  ,  ∞≤°SC’G  AGƒ°VCG  ™£b ,  ∞≤°SC’G  AGƒ°VCG  ,  IAÉ°VE’G
 IAÉ°VE’G  äÉ≤«Ñ£J  »`a  ΩGó`îà°SÓd  (LED)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG  IAÉ°VE’G  äÉeÉª°U
 IAÉ°VE’G  äÉeÉª°U  äGóMh  ,  ájQÉª©ŸG  á°Sóæ¡dGh  øµ°ùdGh  áYÉæ°üdGh  IQÉéàdGh  ¢Vô©∏d
 áeóîà°ùŸG  AGƒ°VC’G  ,  á«LQÉÿGh á«∏NGódG  IAÉ°VEÓd (LED) Aƒ```°†∏d á```ãYÉÑdG  á```«FÉæãdG
 πª©J  »àdG  ádƒªëŸG  í«HÉ°üŸG  ,  »æ``ÉÑŸG  ø```e  iô```NCG  ΩÉ``°ùbCGh  ÜGƒHC’Gh  êGQOC’G  IAÉ°VEG  »`a
 , iôNCG IAÉ°VEG  QOÉ°üe ôaƒàJ ’ å«M í£°SC’G ≈∏Y É¡©°Vh øµÁ »àdGh äÉjQÉ£ÑdG ≈∏Y
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈∏Y πª©J »àdG IAÉ°VE’G äGóMh , IóY äÉeGó`îà°SÓd ádƒªëŸG AGƒ°VC’G
 , É¡JGõ«¡Œh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈∏Y πª©J á«LQÉÿGh á«∏NGódG IAÉ°VE’G äGóMh ójóëàdÉHh
 ,  áégƒàŸG  á«FÉHô¡µdG  í«HÉ°üŸG  äGóMh ,  ¿GQó÷G ≈∏Y ≥``∏©J »``àdG  AGƒ```°VC’G  ,  AGƒ```°VC’G
 äGóMh , IóY äÉjƒà°ùe ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh ÖFGôŸG »`a ΩGó`îà°SÓd IAÉ°VE’G äGóMh
 äGóMh , á«FÉæãdG Aƒ°†dG äÉeÉª°U , äGôªŸGh äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe »`a ΩGó`îà°SÓd IAÉ°VE’G
 IAÉ°VEGh »©«Ñ£dG QÉ¡ædG Aƒ°V ™e èeóæJ »àdG IAÉ°VE’G äGóMh , IÈµŸG á«FÉHô¡µdG AGƒ°VC’G
 ±ƒaôdGh (ôFÉ¶◊G) áØ«≤°ùdGh πª©dG äÉMÉ°ùeh ¿RÉîŸGh øFGõî∏d IAÉ°VE’G , âæ°SQƒ∏ØdG

 . »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ´É£≤fG óæY ΩGó`îà°SÓd IAÉ°VE’G áª¶fCG , øFGõÿGh

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 2018/4/19 : á````````````jƒdhC’G ï``````````jQÉJ , 53970 : á``````````````jƒdhC’G º```````````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G ó∏H

120031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 ôjƒ°üàdG ä’BG IóYÉb , IôµàÑŸG á«dB’G äÉÑcôŸG ójóëàdÉHh á«dB’G äÉÑcôŸG , ájÈdG äÉÑcôŸG 
 ´QPCGh  (äÉfRGƒŸG)  ä’OÉ©ŸG  ójóëàdÉHh  ájÈdG  äÉÑcôŸG  äGQGƒ°ù°ùcGh  ™£b  ,  äÉÑcôª∏d
 ôjhóàdG  ¢ShôJh  QhÉëŸGh  ∫õjódG  ÒZh  ∫õjódG  äÉcôfih  äÉcôëŸG  áeõMCGh  π«°UƒàdG
 π°SÓ°Sh äÓé©dGh Ú£dG äÉ«bGhh ÜGƒHC’G äÉ°SGhOh »eÉeC’G êÉLõdGh ¬«LƒàdG äGóMhh

 . ¥ƒ°ùàdG äÉHôY , ácô◊G πbGƒfh äGó°üŸGh äGQÉWE’G
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(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC’G
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 , 2018/4/19 : á````````````jƒdhC’G ï``````````jQÉJ , 53970 : á``````````````jƒdhC’G º```````````bQ : á````````jƒdhC’G ≥``````M
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G ó∏H

120033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 IQGOEG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e , Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y øjôNBÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi äÉeóN
 ™«ªŒh ï°ùfh π«é°ùJ áæª°†àe äÉeóN , äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdG IQGOEG , äÉfÉ«ÑdG ™ªL , äÉfÉ«ÑdG
 á«∏ªY , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJh ™«ªŒ , äƒ°üdGh ƒjó«`ØdG π«∏–h
 äÉfÉ«H  óYGƒ≤H  ∑GÎ°T’G  äÉeóN ,  øjôNBÓd áÑ°SƒëŸG  äÉØ∏ŸG  »`a  äÉfÉ«ÑdG  øY åëÑdG

 . ºFGô÷G ™æeh áeÓ°ùdG ∫ƒM Úeóîà°ùŸG á«YƒJ õjõ©J , ∫É°üJ’G

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 äƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdG πjƒ– , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉeóN , ó©H øY ä’É°üJ’G äÉeóN
 ƒjó«`ØdGh äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdGh π```FÉ°SôdG πjƒ– , §````FÉ°SƒdG IOó```©àŸG  äÉ````Ø∏ŸGh ƒ``jó«`ØdGh
 äÉeóN , åÑdG äÉeóN , ä’É°üJ’G äÉeóN , á«ŸÉY ä’É°üJG áµÑ°T ∫ÓN øe Qƒ```°üdGh
 ä’É°üJG äÉeóN , ∞JÉ¡dG ÈY ƒjó«`ØdÉH ∫É°üJ’G äÉeóN , ƒjó«`ØdG á£°SGƒH ä’É°üJ’G
 , âfÎfE’G ÈY äƒ``°üdÉH ∫É``°üJ’G äÉ```eóN ô```«`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG ≥aóJ , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG

. ôcòdG á≤HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG Ëó≤J

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  ,  2017/12/19 :  á````````jƒdhC’G  ïjQÉJ  ,  53556 :  á````````jƒdhC’G  ºbQ  :  á````````jƒdhC’G  ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G

120036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 ,  ∑GÎ°T’ÉH  ƒjó«`ØdG  π«é°ùJ  äÉeóN  ,  ƒ``jó«`ØdG  π``«é°ùJh  »``Jƒ°üdG  π«é°ùàdG  äÉeóN
 (∞«°TQC’G äÉeƒ∏©e É¡«`a ÉÃ) á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒàd á«fhÎµdE’G áÑàµŸG äÉeóN
 á≤∏©àŸG  äGQÉ°ûà``°S’Gh  í```°üædG  äÉ```eóN  ,  ƒjó«`ØdG  ÈY  hCG  á«Jƒ°U  äÉeƒ∏©e  π```µ°T  ≈```∏Y

 . ÉgôcP ≥Ñ°S »àdG äÉeóÿÉH
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 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC’G
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H  ,  2017/12/19 :  á````````jƒdhC’G  ïjQÉJ  ,  53556 :  á````````jƒdhC’G  ºbQ  :  á````````jƒdhC’G  ≥``````M
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G

120037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ™e É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe º°†J  »àdG  (PaaS) áeóîc äÉ°üæŸG  äÉeóN
 áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  ‹B’G  π«¨°ûàdGh  ºµëàdGh  á«Ä«ÑdGh  á«dõæŸG  áÑbGôŸG  áª¶fCG
 ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fCG ™e ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS)
 äÉ≤«Ñ£àdG  á›ôH  á¡LGh  èeGôH  º°†J  »àdG  áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  ,  ‹B’G  π«¨°ûàdGh
 áeóîc äÉ°üæŸG äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fC’ (API)
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áÑbGôeh π«°UƒJ »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (PaaS)
 èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (IOT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d
 á∏°üàŸG á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉM
 »`a  ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH º```°†J »àdG  (PaaS) áeóîc äÉ°üæŸG  äÉeóN ,  áµÑ°ûdÉH
 äÉeóN , (IOT) AÉ«```°TCÓd á```«JÉeƒ∏©ŸG á```µÑ°û∏d á```«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áÑbGôeh π«°UƒJ
 IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  äÉeóN  ,  áµÑ°ûdÉH  á∏°üàŸG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
 »àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Iõ¡LCG  IQGOEGh  π«°UƒJh π«¨°ûJh èeOh áÑbGôŸ èeGôH º°†J »àdGh (ASP)
 á∏°üàŸG  á«còdG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ójóëàdÉHh  »Jƒ°üdG  ºµëàdÉH  πª©J
 ,  äÉbô°ùdG  áëaÉµeh  á«æeC’G  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  É«Jƒ°U É¡H  ºµëàdG  øµ‡ »àdGh  É«HÉë°S
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 º¡©e π°UGƒàdGh  ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y ±ô©àdÉH  Úeóîà°ùª∏d  íª°ùJ  »àdG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J
 Ò`aƒJ  ójóëàdÉH  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  á«Jƒ°üdG  ôeGhÓd èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  ÜÉÑdG  ≈∏Y
 ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG  áÑbGôŸG  áª¶fCG  »`a É¡eGóîà°S’ á«æ≤J º°†j ÊhÎµdEG  ™bƒe
 øµ“ á«æ≤J º°†J á«fhÎµdEG áHGƒH Ò`aƒJ ójóëàdÉH Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh
 π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fCG ™e ó©H øY πYÉØàdG øe Úeóîà°ùŸG
 QÉ¡XEGh  π«é°ùàd  πjõæà∏d  á∏HÉb  èeGôH  (â```fÎfE’G)  Iô``°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  Ò`aƒJ  ,  ‹B’G
 âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ ,  âfÎfE’G ≈∏Y ƒjó«`ØdGh â``ƒ°üdG  π«∏–h ácQÉ°ûeh øjõîJh
 º«ª°üJ , äÉfÉ«ÑdG π≤fh IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGÈd (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 øjõîàd ÊhÎµdEG ™bƒe áaÉ°†à°SG , Üƒ°SÉ◊G èeGôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG ôjƒ£Jh
 áª¶fCG áÑbGôe , ó©H øY ∫É°üJ’G ≥jôW øY Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG áÑbGôe , É«fhÎµdEG äÉfÉ«ÑdG
 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ìÓ°UEGh áfÉ«°Uh Ö«côJ , ó©H øY ∫É°üJ’G á£°SGƒH GÒeÉµdG
 ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G §FÉ°Sƒ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG ,  »HÉë°ùdG π«é°ùàdGh øjõîàdG
 ºFÉb  ≥«Ñ£J  Iô°TÉÑe  §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG  äÉfÉ«Hh  äƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdG
 Ò`aƒJ  ,  ƒ``jó«`ØdG  á``cQÉ`°ûe øe Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  πjõæà∏d  πHÉb  ÒZh âfÎfE’G  ≈∏Y
 , äÉfÉ«ÑdG á```cQÉ°ûe ø``e Úeóîà°ùŸG øµ“ á«æ≤J º°†J Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«µÑ°T áÄ«H
 QÉ¡XEGh π«é°ùàd πjõæà∏d á∏HÉb ÒZh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y èeGôH , âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ
 , »æØdG ºYódG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ºYO äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG π«∏–h ácQÉ°ûeh øjõîJh

 . ôcòdG á≤HÉ°S äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóN

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  ,  2017/12/19 :  á````````jƒdhC’G  ïjQÉJ  ,  53556 :  á````````jƒdhC’G  ºbQ  :  á````````jƒdhC’G  ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G
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120038 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 , ∫RÉæŸG øeCGh áÑbGôŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG äÉeóNh ∫RÉæŸG øeCGh áÑbGôŸG äÉeóN
 äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG  äGQÉ≤©∏d á«æeC’G  äÉeóÿGh á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG
 äÉeóN , á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædGh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ºFGô÷G ™æeh øeC’ÉH á≤∏©àŸG
 . ºFGô÷G ™æeh øeC’ÉH á≤∏©àe äÉeƒ∏©e º°†j ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , ∫RÉæŸG øeCGh áÑbGôŸG

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H  ,  2017/12/19 :  á````````jƒdhC’G  ïjQÉJ  ,  53556 :  á````````jƒdhC’G  ºbQ  :  á````````jƒdhC’G  ≥``````M

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á````````jƒdhC’G

120039 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ¬Ñ≤©Jh  èàæŸG  ™Ñààd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 èàæŸÉH åÑ©dG ó°V ájÉªë∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , É¡JQGOEGh äGOGóeE’G
 ¬Ñ≤©Jh èàæŸG ™ÑàJ É«LƒdƒæµJ ≥«Ñ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , √Ò«¨J hCG

 ¢VôYh π«∏–h øjõîàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Úµ∏¡à°ùŸG ™FÉ°†H ∞«∏¨Jh áÄÑ©J ¢üîj Ée »`a
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ¬©«æ°üJh ¬«`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG π°UCG  ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG
 øe èàæŸG ™ÑàJ äÉª°S ∫ƒM èàæŸG äÉfÉ«H áfQÉ≤eh øjõîJh π«¨°ûJh ó«dƒJ »`a áeóîà°ùŸG
 øe  ≥≤ëà∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  äÉ«∏ªY  »`a  (áXƒë∏ŸG)  IRQÉÑdG  äGõ«ŸG
 Oƒ``cQÉÑdG  õ```eôd  »```Fƒ°†dG  í```°ùŸGh  áYÉÑ£∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  äÉéàæŸÉH  ájÉæ©dG  á∏°ù∏°S
 äÉë°SÉŸG  ,  á«```∏«¨°ûàdG  Üƒ```°SÉ◊G  AGõ````LCG  ,  ¬````JÉbÉ£Hh ¬JÉ≤°ü∏eh èàæŸG  á«ª°ùJ  äÉbÉ£Hh
 á«ª°ùàdG  äÉbÉ£Hh  OƒcQÉÑdG  RƒeQh  äGó`æà°ùŸG  äÉ©HÉW  ójóëàdÉHh  äÉ©HÉ£dG  ,  á«Fƒ°†dG
 äÉfÉ«H  ,  OÉ``©HC’G  á«``KÓãdG  Qƒ°ü``dG  Iõ```¡LCG  ,  ¬JÉFQÉbh  OƒcQÉÑdG  õeQ  äÉ©HÉW ,  äÉbÉ£ÑdGh

alamat40.indd   23 10/29/18   8:58 AM

-158-



(1267) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 äÉFQÉbh äÉbÉ£H ójóëàdÉHh (RFID) ƒjOGôdG äÉLƒe ΩGóîà°SÉH ájƒ¡dG ójó– OÉª```àYG
 »àdG á«ª°ùàdG äÉbÉ£H , (RFID) ƒjOGôdG äÉLƒe ΩGóîà°SÉH ájƒ¡dG ójó– OÉª```àYG äÉfÉ«H
 äÉbÉ£H ójóëàdÉHh É«fhÎµdEG hCG Éjô°üH hCG É«°ù«WÉæ¨e IôØ°ûŸG hCG á∏é°ùŸG äÉeƒ∏©ŸG πª–
 äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh É¡Ñ≤©Jh É¡©ÑàJh ™FÉ°†ÑdG π°ù∏°ùJ »`a ΩGó`îà°SÓd äÉ≤°ü∏ŸGh á«ª°ùàdG

  . ¬©«æ°üJh ¬«`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG π°UCG ∫ƒM

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120040 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«bQƒdG á«ª°ùàdG äÉbÉ£H , á≤°UÓdG á«ª°ùàdG äÉbÉ£H , á«bQƒdG á«ª°ùàdG äÉbÉ£H , ¥QƒdG 
 õ««“h Ió∏≤ŸG äÉéàæŸG õ««“h »∏°UC’G èàæŸG ójó– »`a ΩGó`îà°SÓd á«bQƒdG äÉ≤°ü∏ŸGh
 π°UCG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤Jh É¡Ñ≤©Jh É¡©ÑàJh ™FÉ°†ÑdG π°ù∏°ùJh ájOÉeôdG ¥ƒ°ùdG äÉéàæe

 . áYƒÑ£ŸG OÉ©HC’G á«KÓãdG Qƒ°üdG , ¬©«æ°üJh ¬«`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120041 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 OÉª```àYG  äÉ```fÉ«H äÉbÉ£Hh Üƒ```°SÉ◊G  è```eGôH á``æª°†àŸG  á``FõéàdÉH ™``«ÑdG  ô```LÉàe äÉ``eóN
 äÉ≤°ü∏ŸGh á«ª°ùàdG äÉbÉ£Hh ¥QƒdGh (RFID) ƒjOGôdG äÉLƒe ΩGóîà°SÉH ájƒ¡dG ójó–
 ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , øjôNBÓd Úµ∏¡à°ùŸG ™FÉ°†H øe á©°SGh áYƒª›h
 ΩGóîà°SÉH ájƒ¡dG ójó– OÉª```àYG äÉfÉ«H äÉbÉ£Hh Üƒ°SÉ◊G èeGôH áæª°†àe Iô°TÉÑe §ÿG
 øe  á©°SGh  áYƒª›h  äÉ≤°ü∏ŸGh  á«ª°ùàdG  äÉbÉ£Hh  ¥QƒdGh  (RFID)  ƒ``jOGôdG  äÉ``Lƒe
 ™«ªŒ , ¬Ñ≤©Jh èàæŸG ™ÑàJ ∫É› »`a ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , øjôNBÓd Úµ∏¡à°ùŸG ™FÉ°†H
 ¬JÉfƒµeh èàæŸG π°UCG ™ÑàJh Ö≤©J ¢VGôZC’ Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG º«¶æJh
 ™FÉ°†H  ™ÑàJh  áÑbGôe ,  ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  IQGOEGh  áÑbGôŸh  ¬©«æ°üJh  ¬«`a  áeóîà°ùŸG  OGƒŸGh
 π°UCG Ö≤©Jh ™ÑàJ ¢VGôZC’ ójóëàdÉHh IQÉéàdGh ∫ÉªYC’G ¢VGôZC’ øjôNBÓd Úµ∏¡à°ùŸG

 . ójQƒàdG á∏°ù∏°S IQGOEGh áÑbGôŸh ¬©«æ°üJh ¬«`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG

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

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

2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 Ö≤©àdGh ™ÑààdG OGƒeh Iõ¡LCGh èàæŸG ábOÉ°üe Úª°†Jh â«ÑãJ ójóëàdÉHh OGƒŸG á÷É©e 
 äÉbÉ£ÑdGh  äÉ≤°ü∏ŸG  â«ÑãJ  ó``jóëàdÉHh  OGƒ```ŸG  á```÷É©e  ,  äÉéàæŸG  øe  á©°SGh  áYƒªéŸ

 . øjôNBÓd ™FÉ°†ÑdGh ∞«∏¨àdÉH
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 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC’G
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120043 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 Ö```≤©Jh ™````ÑàJh á«YGPE’Gh ájô°üÑdGh á«°ù«WÉæ¨ŸGh á«fhÎµdE’G áÑbGôŸG
 ø``jôNBÓd ™``FÉ°†ÑdG ™``«æ°üJh OGƒŸGh äÉfƒµŸGh Qó°üŸGh á```dÉ◊Gh ™```bƒŸG

 äÉfÉ«Hh QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCGh OƒcQÉÑdG õeQ äÉFQÉbh á«Fƒ°†dG äÉë°SÉŸGh Ö«°SGƒ◊G ΩGóîà°SÉH
 è``eGôH ò```«`ØæJh º```«ª°üJ , (RFID) á```jƒjOGôdG äGOOô``àdG á``jƒg ó``jó– äÉ``bÉ£H OÉ``ªàYG
 É```«LƒdƒæµàdG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  Ò````aƒJ  ,  äÉéàæŸG  Ö≤©Jh  ™``ÑàJ  ¢Vô``¨H  á`«æ≤àdG  ∫ƒ``∏◊Gh
 Ö``≤©Jh  äÉ``éàæŸG  ™``ÑàJ  º``°†j  ÊhÎµdEG  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  ™FÉ°†ÑdG  Ö``≤©Jh  ™ÑàJh  áÑbGôŸ
 á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd â`bDƒŸG ΩGó``îà°S’G ô``«`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ÒLCÉJ , äÉfÉ«ÑdG
 ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉ``fÉ«ÑdG Ö≤©Jh äÉéàæŸG ™Ñààd πjõæà∏d
 Üƒ`°SÉ◊G  è``eGÈd â``bDƒŸG  ΩGó`îà°S’G Ò``aƒJ ,  äGOGó`eE’G IQGOEGh  áÑbGôŸ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , É¡∏«∏°†Jh É¡«`a ÖYÓàdG øe äÉéàæŸG á``jÉª◊ π```jõæà∏d á``∏HÉ≤dG Ò```Z
 ™∏°ùdG ≈∏Y Ö≤©àdGh ™ÑààdG äÉ«æ≤J ≥«Ñ£àd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG
 á``∏HÉ≤dG ô``«Z Üƒ``°SÉ◊G è``eGÈd â```bDƒŸG ΩGó``îà°S’G ô``«`aƒJ , äÉéàæŸG ∞«∏¨Jh á«cÓ¡à°S’G
 OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG π°UCG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ¢VôYh π«∏–h ø``jõîàdh ∫ƒ``°üë∏d π```jõæà∏d
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ¬©«æ°üJh ¬«`a áeóîà°ùŸG
 øe èàæŸG  ™ÑàJ  äÉª°S  ∫ƒM äÉfÉ«ÑdG  áfQÉ≤eh øjõîJh  π«¨°ûJh  ó«dƒJ  »`a  É¡eGóîà°S’
 èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ójQƒàdG á∏°ù∏°S äÉ«∏ªY »`a (áXƒë∏ŸG) IRQÉÑdG äGõ«ŸG
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉéàæŸÉH ájÉæ©dG á∏°ù∏°S øe ≥≤ëà∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G
 Oƒ``cQÉÑdG õ``eôd »``Fƒ°†dG í`°ùŸGh á`YÉÑ£∏d π``jõæà∏d á``∏HÉ≤dG Ò`Z Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG

 . ¬JÉbÉ£Hh ¬JÉ≤°ü∏eh è``àæŸG á``«ª°ùJ äÉ``bÉ£Hh
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 ∂fEG , õ«LƒdƒæµJ ¿hRÉeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

á«µjôeC’G
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 á©LGôeh π«é°ùJh πjó©Jh øjõîJh π≤æd ádÉ≤ædGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 äÉµÑ°T  ÈY  ¿ƒµj  Ée  ∂dP  πª°ûjh  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædG
 QÉ«¨dG  ™£bh  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG
 äÉFQÉbh á«Mƒ∏dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG  , É¡eRGƒdh á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’G
 á«fhÎµdE’G  á«°üî°ûdG  äÉª¶æŸGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  äÓ¨°ûeh  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG
 QÉ«¨dG  ™£bh  ™bGƒŸG  ójóëàd  »ŸÉ©dG  ΩÉ¶ædG  Iõ¡LCGh  á«°üî°ûdG  á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸGh
 äÉfƒµeh á«`aô£dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , É¡H á°UÉÿG á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’G äGõ«¡éàdGh
 äÉ©HÉ£dGh  ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°Th  äÉ°TÉ°ûdG  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 »àdG äÓ°UƒŸGh äÓHÉµdG äÓ°Uƒeh ä’ƒëŸG äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G äÉcôfih
 , äÉcôëŸGh â«ÑãàdG óYGƒb äÉ£fih á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÓ°Uƒeh äÉfƒµŸG »`a πNóJ
 äÉYÉª°S , IôcGòdG äÉbÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£H , äÉjQÉ£ÑdG ΩõM , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T
 ßaÉëŸG  ,  ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  äÉfƒahôµ«ŸGh  äƒ°üdG  äGÈµeh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG
 ,  ádÉ≤ædGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LC’ πeÉëŸGh á«£ZC’Gh
 ádÉ≤ædG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG
 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«ª∏©dG  Oó©dGh  Iõ¡LC’G  ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh
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 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 ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCGh á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äGó©e  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh  øe  ÉgÒZh
 äƒ°üdG äÓ¨°ûeh á«fhÎµdE’G ÖàµdG äÉFQÉbh á«Mƒ∏dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G äGQGƒ°ù°ùcG , á«`aô£dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdGh
 äÉ©HÉ£dGh ΩOƒŸG Iõ¡LCGh äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’Gh ¢Vô©dG Iõ¡LCGh äÉ°TÉ°ûdG ójóëàdÉHh ó«dÉH
 äÓ```HÉµdG  äÓ````°Uƒeh  ä’ƒ````ëŸG  äÉ```bÉ£Hh  IÒ¨°üdG  ä’ƒ```ëŸGh  ¢UGô``bC’G  äÉ`côfih
 ÉÃ â```«ÑãàdG óYGƒbh á«FÉHô¡µdG á``bÉ£dG äÓ°Uƒeh äÉfƒµŸG »`a πNóJ »`àdG äÓ°UƒŸGh
 , øë°ûdG óYGƒb , äÉcôëŸGh ¿PC’G äÉYÉª°Sh äÉYÉª°ùdGh á«fhÎµdE’G â«ÑãàdG óYGƒb É¡«`a
 ójóëàdÉHh É«fhÎµdEG IQƒ°ûæŸG OGƒŸG ¢Vô©d Iõ¡LC’G , äÉjQÉ£ÑdG ΩõM , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T
 ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ¢Vhô©dGh  äÓéŸGh  ∞ë°üdGh  äÉjQhódGh  ÖàµdG
 ôjƒ£J  èeGôHh  äÉfÉ«ÑdG  áæeGõe  èeGôH  ,  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°S  ,  ΩÓaC’Gh
 áHÉàµH á°UÉÿG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ó«dÉH ádƒªëŸGh á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ äÉ≤«Ñ£àdG
 øjõîJh  ¢VôYh  Ò`Ø°ûàdG  ∂ah  Ò`Ø°ûàdGh  êGôîà°SGh  πjó©Jh  ΩÓà°SGh  åHh  πjõæJh
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ÈY  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  Qƒ°üdGh  äÉeƒ°SôdGh  ¢üædG  º«¶æJh
 É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ájô°üÑ©ª°ùdGh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸG , Ö«°SGƒ◊Gh ádÉ≤ædG
 äGô°ûædGh äÉjQhódGh äÓéŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ÖàµdG , äÉ≤«∏©àdGh äÉeƒ∏©ŸGh
 ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  èeGôH  ,  äÉ```YƒÑ£ŸG  øe  ÉgÒZh  äÓ``éŸGh  ∞ë°üdGh  ájQÉÑNE’G
 πFÉ°SôdGh  ójÈdG  èeGôH  ,  »``Jƒ°üdG  ±ô```©àdG  è```eGôH  ,  ±hô```◊G  ≈```∏Y ±ô```©àdG  è```eGôHh
 äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  »`a  åëÑdGh  íØ°üJh  ∫ƒ°UƒdÉH  á°UÉÿG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«fhÎµdE’G
 ôjƒ£J  èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  áæeGõe  èeGôH  ,  á«fhÎµdE’G  äÉMƒ∏dG  äGô°ûf  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y
 ¢UGôbC’Gh  á«fhÎµdE’G  äGQGódG  ,  ∂∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  äGhOC’  èeGôH  ,  äÉ≤«Ñ£àdG
 äÉbÉ£Hh á£æ¨ªŸG áWô°TC’Gh  á£æ¨ªŸG ájô°üÑdG ¢UGôbC’Gh ájô°üÑdG ¢UGôbC’Gh á£æ¨ªŸG
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 äGôcGPh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP  øjõîJ  äÉaÉØdh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP
 øjõîJ  èeGôHh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGòH  á«ªbQ  ƒjó«`a  ¢UGôbCGh  èeóe  ¢UGôbCG
 , á«cÓ¡à°S’G ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOC’ (ROM) §≤a IAGô≤∏d IôcGòH á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCG
 á£æ¨ªŸG ¢UGôbC’Gh á«fhÎµdE’G äGQGódG ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  Ö«°SGƒë∏d ÜÉ©dC’G èeGôH
 IôcGP  äÉbÉ£Hh á£æ¨ªŸG  áWô°TC’Gh  á£æ¨ªŸG  ájô°üÑdG  ¢UGôbC’Gh  ájô°üÑdG  ¢UGôbC’Gh
 ¢UGôbCG  äGôcGPh (ROM) §≤a IAGô≤∏d IôcGP øjõîJ äÉaÉØdh (ROM) §≤a IAGô≤∏d
 øjõîJ §FÉ°Sh øjõîJh (ROM) §≤a IAGô``≤∏d Iô``cGòH á``«ªbQ ƒ``jó«`a ¢UGôbCGh á›óe
 ó©H øY ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  Ö``«°SGƒ◊G  äÉ``°TÉ°T  ,  á```dƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G  ,  Ö«°SGƒ◊G  èeGôH
 IGOCG) IQCÉØdG , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG ¢Vô```©d á```dƒªëŸG π```«°UƒàdG â``É«`aôW , Ö«°SGƒë∏d
 Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG)  äÉ```°TÉ°ûdG  ,  Ö```«°SGƒ◊G  ™e ΩGóîà°SÓd äÉ©HÉ£dG  ,  (äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e
 ¢Vô©dG  äGóMh)  á«fhÎµdE’G  ΩÓbC’G  ,  (äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  IGOCG)  äÉë°SÉŸG  ,  (á«∏«¨°ûàdG
 ájô°üH ¢UGôbCG , IôcGòdG äGóMh , ¢TÓa IôcGP äÉbÉ£H , á«fhÎµdE’G äGóæLC’G , (»FôŸG
 á£æ¨ªŸG  äÉbÉ£ÑdGh  (áZQÉa)  áWƒ¨°†e  ¢UGôbCGh  (áZQÉa)  á£æ¨‡  ¢UGôbCGh  (áZQÉa)
 äGhOCG , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓé°ùe , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûe , (áZQÉa)
 ó©H øY ºµëàdG äGhOCG , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûeh äÓé°ùÃ ó©H øY ºµëàdG
 äÓ¨°ûe , π«é°ùàdG Iõ¡LC’ ó©H øY ºµëàdG äGhOCG , ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûeh äÓé°ùÃ
 ádƒªëŸG Iõ¡LC’G , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG äÓ¨°ûe , á«Jƒ°üdG äÓé°ùŸG , á«ªbôdG äÉ«Jƒ°üdG
 ™WÉ≤e ¥É£æà°SG IOÉYEGh π«é°ùàd ádƒªëŸG Iõ¡LC’G , ≈≤«°SƒŸG ¥É£æà°SG IOÉYEGh π«é°ùàd
 Iõ¡LC’ äÉ°TÉ°ûdG , ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ¥É£æà°SG IOÉYEGh π«é°ùàd iôNC’G Iõ¡LC’G , ƒjó«`ØdG
 Iõ¡LCG  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ∫É°SQEGh  (¿ƒ```jõØ∏àdG  Iõ¡```LCG) ∫É```Ñ≤à°SG  Iõ``¡LCG  ,  ¿ƒ``jõØ∏àdG  ∫ÉÑ≤à°SG
 ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , (¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCG) ¿ƒjõØ∏àdG ∫ÉÑ≤à°SG RÉ¡éH ó©H øY ºµëàdG
 äÉfGƒ£°SG , á∏é°ùŸG á›óŸG ¢UGôbC’G , ó©H øY ä’É°üJ’G ä’BGh Iõ¡LCG , ƒjOGôdG Iõ¡LCÉH
 ™e á∏é°ùŸG èeóŸG ¢Uô≤dG äGôcGPh á«fhÎµdE’G äGQGódG , ´É≤jE’G ¢UÉbQ , ±GôZƒfƒØdG
 , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«≤«°SƒŸG äÉØ∏ŸG , á«fhÎµdE’G á«≤«°SƒŸG ä’BÓd »FÉ≤∏àdG AGOB’G èeGôH
 íFGô°T  äÉ°üæe  ,  áaƒ°ûµŸG  ΩÓaC’G  íFGô°T  ,  áaƒ°ûµŸG  á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG  ôjƒ°üàdG  ΩÓaCG
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 äGQƒ°ûæŸG , á``∏é°ùŸG ƒjó«`ØdG áWô°TCGh ¢UGôbCG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG Qƒ°üdG äÉØ∏e , ΩÓaC’G
 Iõ```¡LC’Gh  ä’B’G  ,  á`````«`aGôZƒJƒØdG  Iõ`````¡LC’Gh  ä’B’G  ,  ô`````jƒ°üàdG  ä’BG  ,  á````«fhÎµdE’G
 á∏HÉ≤dG äÉjQÉ£ÑdG , ÉjÓÿGh äÉjQÉ£ÑdG , ájô°üÑdG Iõ¡LC’Gh ä’B’G , á``«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG
 Iõ¡LC’ ¿PC’G äÉYÉª°S , ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’ á«FÉHô¡µdG ä’ƒëŸG , øë°û∏d
 äÉ°TÉ°ûdG  ,  ∂∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’  äÉfƒahôµ«ŸG  ,  ∂∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG
 , ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’ IôcGòdG äÉbÉ£H , ∂∏¡à°ùª∏d ƒ`jó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’
 πFÉ°ùdG …Qƒ∏ÑdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°ûd á«bGƒdG á«£ZC’G , ójÉcQBG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ä’B’ äÉ°TÉ°ûdG
 Iõ¡LC’G , πFÉ°ùdG …Qƒ∏ÑdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T ™e ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G Iõ¡LC’
 , Qƒ°üdGh äƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉYEGh π≤fh π«é°ùà∏d Iõ¡LC’Gh äƒ°üdGh Qƒ°üdG Qƒ°üJh áØ°TQC’
 äƒ°üdG áæª°†àŸG äÉfÉ«ÑdG äÓ«é°ùJ , ôcòdG á≤HÉ°ùdG Iõ¡LCÓd èeGÈdGh IÒ¨°üdG ™£≤dG
 è```eGôH  á```æª°†àŸG  Üƒ```°SÉ◊G  è```eGôH  ,  ¢Uƒ```°üædGh  á``àHÉãdGh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh
 Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  º«¶æJh  ¥É£æà°SG  IOÉ```YEGh  ø``jõîJh  π```jõæJ  »```a  ΩGó`îà°SÓd
 ÜÉ©dCG äGó©eh èeGôH , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , äÉfÉ«ÑdGh áàHÉãdGh ácôëàŸG
 á«ª«∏©àdG á«fhÎµdE’G äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCGh Üƒ°SÉ◊G
 Iõ¡LCG  ,  äÉfƒjõØ∏àdG  ,  ¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  äGQÉ°TEG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQEG  Iõ¡LCG  ,  ájƒHÎdGh
 Iõ¡LCG , á```æë°ûdG ™jRƒJh ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , ÜÉ`©dC’ÉH ºµëàdG Iõ¡LCG , ¿ƒjõØ∏àdG §Ñ°V
 á«fhÎµdE’G  ºµëàdG  Iõ```¡LCG  ,  á«fhÎµdE’G  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  ∫É°SQEGh  ∫ÉÑ≤à°SG
 á`°Sƒ°ùfi ¿ƒ``µJ  »``àdG  äGRGõ```àg’Gh  äGƒ```°UC’G  ó```jóëàdÉHh  á```«°ù◊G  π```©ØdG  OhOQ  π````≤æd
 ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ áeóîà°ùŸGh ácô◊G á°SÉ°ùM ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG äGóMh , Ωóîà°ùª∏d
 á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á«∏YÉØàdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG äGóMh , á«∏YÉØàdG
 á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dC’  ó«dÉH  ádƒªëŸGh  ádÉ≤ædG
 É¡eGóîà°S’h á«∏YÉØàdG  á«fƒjõØ∏àdG  á›È∏d  á°ü°üîŸG  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh  èeGÈdGh
 ¢Uƒ°üædGh á«◊G Qƒ°üdGh »°VGÎa’G ™bGƒ∏d á«cÉfi πFÉ°Sh ÖYÓJh ¢VôYh ó«dƒJ »`a
 ƒjó«`ØdG ™WÉ≤eh á«ªbôdG ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh á«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh
 á«µ∏°SÓdG  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏dh  á«Jƒ°üdG  äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh
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 É°üY  ,  ó©H  øY  ºµëàdG  Iõ```¡LCG  ,  iô```NC’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  πª©H  ºµëàdGh  áÑbGôŸ
 ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , ¢ùª∏dÉH πª©J »àdG Üƒ°SÉ◊G äÉ°TÉ°T , Ö©∏dÉH ºµëàdG
 ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , á«LQÉN ¢VôY Iõ¡LCG hCG  äÉ°TÉ°T ™e ΩGóîà°SÓd GÒeÉµH IOhõŸG
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G ,  á«LQÉN ¢VôY Iõ¡LCG  hCG  äÉ°TÉ°T ™e ΩGóîà°SÓd Ió©ŸG á«cÓ¡à°S’G
 ,  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  á``jô°üÑ©ª°ùdG  ∫É```ªYC’Gh  á```jô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG
 èeGôH ôjƒ£J º≤WCG »`a á∏ãªàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G »`a á``eóîà°ùŸG Üƒ``°SÉ◊G è```eGôH
 áeóÿGh iƒàëŸG π«°UƒJ ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ôjƒ£J äGhOCG  øe áØdDƒŸG  Üƒ°SÉ◊G
 ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY
 ,  É¡©e  áYRƒe  äÉÑ«àc  ™e  á«∏YÉØàdGh  á«°üî°ûdG  ¿ƒjõØ∏àdG  á›Èd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 Qƒ°üdGh  ájô°üÑdG  §FÉ°SƒdÉH  ÖYÓJh  ¢VôYh  ó«dƒJ  »`a  áeóîà°ùŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á«ªbôdG  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  á«ë«°VƒàdG  Ωƒ°SôdGh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£J èeGôH äÉ«›ôH , á«©ª°ùdG äÉfÉ«ÑdGh ΩÓaC’G äÉ£≤dh
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh iƒàëŸG áMÉJE’
 É¡∏jõæJ  ºàj  »àdG  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh
 ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ∂∏¡à°ùª∏d  Iõ¡LC’G  øe  ÉgÒZ  hCG  Üƒ°SÉ◊G  ≈∏Y  É¡«dEG  ∫ƒNódGh
 á«LQÉÿG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T ™e áeóîà°ùŸG ä’B’Gh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh Üƒ°SÉ◊G èeGôHh
 Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Ö«°SGƒë∏d ádÉ≤f äÉ≤«Ñ£àH πãªàJ πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH , äÉ°TÉ°ûdGh
 äGhOCG , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸÉH π°üàj Éª«`a áeóîà°ùŸG èeGÈdG , ∂∏¡à°ùª∏d á«fhÎµdE’G
 ójó–h åëÑ∏d Üƒ°SÉ◊G  èeGôH , ÖàµdG ±É°ûµà°SG π«dO /äGQƒ°ûæe πµ°T ≈∏Y èeGÈdG
 π«¨°ûJh Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh ∫ÉÑ≤à°SGh π«ª–h ∫ƒ°ü◊Gh π≤æàdGh §HQh á°Sô¡ah ™ªLh
 ≈∏Y ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG äÉeƒ°SôdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG º«¶æJh ßØMh
 ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædG  Ö``«°SGƒ◊G  ,  â```fÎfE’G  íØ°üàe èeGôH ,  á```«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T
 ≈∏Y π```jõæàdGh ∫ƒ```°UƒdG äGQó```b Ú``°ùëàd á``dÉ≤ædG Iõ``¡LC’Gh Üƒ``°SÉ◊G èeGôH , ádÉ≤ædG
 iƒàëŸG áMÉJE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ádÉ≤ædG ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ádÉ≤ædG Ö«°SGƒ◊Gh Ö«°SGƒ◊G
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh
 ∫ƒNódGh  É¡∏jõæJ  ºàj  »àdG  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G
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 èeGôHh  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  á«cÓ¡à°S’G  Iõ¡LC’G  øe  ÉgÒZ  hCG  Üƒ°SÉ◊G  ≈∏Y  É¡«dEG
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á``«Jƒ°üdG  ∫É``ªYC’Gh  ô``°ûædG  è```eGôHh  á```«fhÎµdE’G  ÜÉ```©dC’Gh  Üƒ```°SÉ◊G
 Ö``àµdG  º``°†J  »```àdG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«Jƒ°üdG  ∫ÉªYC’Gh
 äGQÉÑàN’Gh  äÉ``≤HÉ°ùŸGh  á```dOC’Gh  á```jQÉÑNE’G  äGô```°ûædGh  äÉ````jQhódGh  ∞ë°üdGh  äÓéŸGh
 èeGÈdG , ∫ÉØWC’G º¡J »àdG ∂∏J É¡æ«H øe ™«°VGƒŸG øe áYƒª› ∫ƒM ∫Éª©à°S’G äÉÑ«àch
 ádƒØ£dG  á«ªæJh  á«HôJ  ∫É›  »`a  ∫É≤ædG  ∞JÉ¡dG  äÉ≤«Ñ£J  πµ°T  ≈∏Y  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG
 á¨∏dGh ‹É«ÿG Ö©∏dGh á≤«bódG á«cô◊G äGQÉ¡ŸGh ó©dG äGQÉ¡eh á«`aô©ŸG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£àd
 á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£Jh èeGôHh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG , »YGóHE’G ÒÑ©àdGh
 åÑd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ádƒªëŸG ∂∏¡à°ùª∏d á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉë∏d
 ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢üædGh  äÉjƒàëŸG  π≤fh  ¢VôYh  ≥aóJh  πjõæJh  ∫ÉÑ≤à°SGh  ácQÉ°ûeh
 ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh
 Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th  Ö«°SGƒ◊Gh  ádƒªfi  á«fhÎµdEG  Iõ¡LCG  ÈY  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh
 ,  á«fƒjõØ∏àdG  äGôjÉ©ŸG  ä’ƒfi  ,  ø```jódGƒdG  áHÉbQ  èeGôH  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«ŸÉ©dG
 ,  »```∏YÉØàdG  ¿ƒ```jõØ∏àdG  äÉ``£fi  äÉ``Yƒª›  ,  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG  Ò`Ø°ûJ  ∂a  Iõ¡LCG
 Iõ```¡LCG  ,  â```fÎfE’ÉH  á∏°üàŸG  á«∏YÉØàdG  äÉfƒjõØ∏àdG  ,  á«∏YÉØàdG  äÉfƒjõØ∏à∏d  èeGÈdG
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  âfÎfE’ÉH  á∏°üàŸG  á«∏YÉØàdG  äÉfƒjõØ∏à∏d  áæë°ûdG  ™jRƒJh ∫ÉÑ≤à°S’G
 äGõ«¡Œh QÉ«Z ™£bh AGõLCGh á«∏YÉØàdG äÉ≤HÉ°ùŸG hCG/h ÜÉ©dC’Gh á«∏YÉØàdG äÉfƒjõØ∏à∏d

 . É≤HÉ°S IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG ™«ª÷

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

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

2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120701 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ádÉ≤ædGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G º°†J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
 äÉfÉ«ÑdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG á©LGôeh π«é°ùJh πjó©Jh øjõîJh π≤æd
 äÉµÑ°Th á«µ∏°SÓdG äÉ```µÑ°ûdGh á```«ŸÉ©dG ô``Jƒ«ÑªµdG äÉ```µÑ°T ô```ÑY ¿ƒ``µj É`e ∂dP »```a É``Ã
 Öà``µdG  äÉ```FQÉbh  á```«Mƒ∏dG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  á«fhÎµdE’G  ä’É`°üJ’G
 äGóYÉ°ùŸGh á``«fhÎµdE’G á«°üî°ûdG äÉª¶æŸGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûeh á«fhÎµdE’G
 á«fhÎµdE’G  QÉ«¨dG  ™£bh  ™bGƒŸG  ójóëàd  »ŸÉ©dG  ΩÉ¶ædG  Iõ¡LCGh  á```«°üî°ûdG  á«ªbôdG
 ôJƒ«ÑªµdG  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  É¡JGõ«¡Œh  É¡H  á``°UÉÿG  á«µ«fÉµ«ŸGh
 äÉcôfih  äÉ©HÉ£dGh  ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  ¢Vô©```dG  äÉ``°TÉ°Th  äÉ°TÉ°ûdGh
 »`a πNóJ »àdG äÓ°UƒŸGh äÓHÉµdG äÓ°Uƒeh ä’ƒëŸG äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G
 øMGƒ°Th  äÉcôëŸGh  âÑ«ãàdG  óYGƒb  äÉ£fih  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  äÓ°Uƒeh  äÉfƒµŸG
 ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh IôcGòdG äÉbÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£Hh äÉjQÉ£ÑdG ΩõMh äÉjQÉ£ÑdG
 á«£ZC’Gh  ßaÉëŸGh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  äÉfƒahôµ«eh  äƒ°üdG  äGÈµeh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh
 ºµëàdG Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádÉ≤ædGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd πeÉëŸGh
 äGQƒ°ûæŸGh  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd  ó©H  øY
 äGQƒ```°ûæŸGh  äÉ````°SGôµdGh  äÉ````Ñ«àµdGh  äGô°ûædGh  äÓ````éŸGh  Ö```àµdGh  äÉ```jQhódGh  áYƒÑ£ŸG
 á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G π«¨°ûàd ó«dÉH πª– »àdG äGóMƒdGh  äÉ≤°ü∏ŸGh äÉLƒdÉàµdGh äÓéŸGh
 ÜÉ©dCGh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’G Iõ¡LCGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh
 ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G º°†J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , ƒjó«`ØdG
 ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG á©LGôeh π«é°ùJh πjó©Jh øjõîJh π≤æd ádÉ≤ædGh
 äÉµÑ°Th á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh á«ŸÉ©dG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ÈY ƒg Ée ∂dP πª°ûjh äÉfÉ«ÑdGh
 ÖàµdG  äÉFQÉbh  á«Mƒ∏dG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G
 äGóYÉ°ùŸGh  á«fhÎµdE’G  á«°üî°ûdG  äÉª¶æŸGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  äÓ¨°ûeh á«fhÎµdE’G
 á``«fhÎµdE’G  QÉ```«¨dG  ™``£bh ™bGƒŸG  ójóëàd »ŸÉ©dG  ΩÉ¶ædG  Iõ```¡LCGh  á``«°üî°ûdG  á«ªbôdG
 äÉ°TÉ°Th  äÉ°TÉ°ûdGh  ô``Jƒ«ÑªµdG  è``eGôHh  Iõ``¡LCGh  É```¡JGõ«¡Œh  É``¡H  á``°UÉÿG  á«µ«fÉµ«ŸGh
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 ä’ƒëŸGh  ¢UGôbC’G  äÉcôfih  äÉ©HÉ£dGh  ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  ¢Vô©dG
 á``bÉ£dG  äÓ```°Uƒeh  äÉ```fƒµŸG  »`a  äÓ````°UƒŸGh  äÓ``HÉµdG  äÓ°Uƒeh  ä’ƒëŸG  äÉbÉ£Hh
 äÉjQÉ£ÑdG  ΩõMh  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°Th  äÉcôëŸGh  â``«ÑãàdG  ó``YGƒb  äÉ£fih  á«FÉHô¡µdG
 äGÈµeh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  IôcGòdG  äÉ`bÉ£H  äÉFQÉbh  IôcGòdG  äÉbÉ£Hh
 Iõ¡LC’Gh πeÉëŸGh á«£ZC’Gh ßaÉëŸGh ¢SCGôdG äÉYÉª°S äGóMhh äÉfƒahôµ«ŸGh äƒ°üdG
 Iõ¡LCÓd ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCGh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádÉ≤ædGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G
 ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádÉ≤ædGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G
 äGô°ûædGh  á°ü°üîàŸG  äÓéŸGh  ÖàµdGh  äÉjQhódGh  áYƒÑ£ŸG  äGQƒ°ûæŸGh  ádÉ≤ædGh  ó«dÉH
 äÉ≤°ü∏ŸGh  äÉLƒdÉàµdGh  ÖàµdGh  óFGô÷Gh  πF’ódGh  äÉÑ«àµdGh  äGQƒ°ûæŸGh  äÉÑ«àµdGh
 ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  π«¨°ûàd  ó«dÉH  ádƒªëŸG  äGóMƒdGh
 äÉeƒ∏©ŸG  π«dO  Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCGh  á«fhÎµdE’G  Ö©∏dGh  ÜÉ©dC’G  Iõ¡LCGh  ó«dÉH
 Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y øjôNBÓd äÉjÉYódG ô°ûf , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ájQÉéàdG
 äÉfÓYE’G »`a åëÑ∏d π«dO Öàc Ò`aƒJ á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G áµÑ°T á£°SGƒH (âfÎfE’G)
 ,  áÑ°SƒëŸG  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  IQGOEG  äÉeóN  ,  øjôNB’G  äÉeóNh  ™∏°S  øY  âfÎfE’G  ≈∏Y
 ™«ÑdG  äÉeóN ,  áFõéàdÉH ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóN ,  âfÎfE’G ≈∏Y AGô°ûdG  äÉ«Ñ∏W äÉeóN
 ±Gô°TE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH
 (ájÉYôdG) á``dÉØµdG ô``«`aƒàH á``≤∏©àŸG ∫É```ªYC’G äÉ```eóN , á``«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G , ∫ÉªYC’G ≈∏Y
 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóNh áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóN ,  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈ∏d
 á«`aGôZƒJƒØdGh  á«ª∏©dG  Oó©dGh  Iõ¡LC’G  º°†J  »àdG  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y
 AÉ£YEGh ¢SÉ«≤dGh ¿RƒdG äÉ«∏ª©H á°UÉÿG Oó©dGh Iõ¡LC’Gh ájô°üÑdGh á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdGh
 ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh (áÑbGôŸG) §Ñ°†dGh äGQÉ°TE’G
 ¥É£æà°SG  IOÉYEGh  π≤fh  π«é°ùàd  Iõ¡LC’G  ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  »`a  ºµëàdG  hCG  º«¶æJ  hCG
 ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCGh á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdGh äƒ°üdG
 , Ö«°SGƒ◊Gh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e IGOCG , á«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh á«ªbQ ájƒjó«`a
 πjó©Jh øjõîJh π≤æd  ó«dÉH  ádƒªëŸGh  ádÉ≤ædG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 äÉµÑ°T  ≥jôW  øY  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædG  á©LGôeh  π«é°ùJh
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 QÉ«¨dG  ™£bh  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ,  á«fhÎµdE’Gh  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G
 ÖàµdG  äÉ``FQÉbh  á``«Mƒ∏dG  Ö```«°SGƒ◊G  ,  Ö«°SGƒ◊G  ,  É¡eRGƒdh  á«µ«fÉµ«ŸGh  á«fhÎµdE’G
 Üƒ°SÉ◊G äÉ≤ë∏e , á«`aô£dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG äÓ¨°ûeh á«fhÎµdE’G
 ¢Vô©dG  Iõ¡LCGh  äÉ°TÉ°ûdG  ójóëàdÉHh  ó«dÉH  ádƒªëŸGh  ádÉ≤ædG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh
 äÓ¨°ûeh  äÉ©HÉ£dGh  äÉeOƒŸGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  Üƒ°SÉ◊G  IQCÉah  í«JÉØŸG  äÉMƒdh
 äÓ°Uƒeh äÓ°UƒŸG á°ùHÉbh äÓHÉµdG äÓ°Uƒeh ∫ƒëŸG äÉbÉ£Hh ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G
 äÓ¨°ûŸGh á``«fhÎµdE’G ø``ë°ûdG ó``YGƒb á```æª°†àe ø```ë°ûdG ó```YGƒbh á```«FÉHô¡µdG á```bÉ£dG
 , äÉjQÉ£ÑdG ΩõM , ájQÉ£ÑdG äÉæMÉ°Th øë°ûdG äÉ£fi , ¿PC’G äÉYÉª°Sh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh
 , äÉYÉª°ùdGh äÉfƒahôµ«ŸGh äƒ°üdG äGÈµe , IôcGòdG äÉbÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£H
 ¢Vô©d Iõ¡LCGh , Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd óYGƒ≤dGh á«£ZC’Gh Ö∏©dG
 IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh óFGô÷Gh ∞ë°üdGh äÓéŸGh ÖàµdÉH á∏ãªàŸG É«fhÎµdEG IQƒ°ûæŸG OGƒŸG
 äÉfÉ«ÑdG  áæeGõe èeGôH  ,  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°S  ,  ΩÓaC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ó«dÉH ádƒªëŸGh á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£J èeGôHh
 Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûJh êGôîà°SGh πjó©Jh ΩÓà°SGh ácQÉ°ûeh åHh πjõæJh áHÉàµH á°UÉÿG
 á```«©ª°ùdG  ∫É```ªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫É```ªYC’Gh  ¢Uƒ``°üædGh  iƒàëŸG  π≤fh  ÖYÓàdGh  ¢Vô```Yh
 ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh  äÉ```Ø∏ŸGh  äÉ```fÉ«ÑdGh  á```«HOC’G  ∫É```ªYC’Gh  á```jô°üÑ©ª°ùdG  ∫É```ªYC’Gh
 á```«fhÎµdE’G  Iõ```¡LC’G  ô```ÑY  á```«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  Qƒ°üdGh  äÉeƒ°SôdGh  á«fhÎµdE’G
 É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ájô°üÑ©ª°ùdGh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸG , ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh
 äGô°ûædGh äÉjQhódGh äÓéŸGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ÖàµdG , äÉ≤«∏©àdGh äÉeƒ∏©ŸGh
 èeGôH , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG èeGôH , äÉYƒÑ£ŸG øe ÉgÒZh äÓéŸGh ∞ë°üdGh ájQÉÑNE’G
 , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdGh ójÈdG èeGôH , »Jƒ°üdG ±ô©àdG èeGôH , ±hô◊G ≈∏Y ±ô©àdG
 §```ÿG  ≈````∏Y  äÉ```fÉ«ÑdG  ó````YGƒb  »````a  å```ëÑdGh  í```Ø°üJh  ∫ƒ```°Uƒ∏d  Üƒ````°SÉ◊G  è````eGôH
 ôjƒ£J èeGôH , äÉfÉ«ÑdG áæeGõe èeGôH , á«fhÎµdE’G äGô°ûædG äÉMƒd , (âfÎfE’G)Iô°TÉÑe
 ¢UGôbC’Gh á«fhÎµdE’G äGQGódG ,  ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’ èeGôH , äÉ≤«Ñ£àdG
 äÉbÉ£Hh á£æ¨ªŸG áWô°TC’Gh á£æ¨ªŸG ájô°üÑdG ¢UGôbC’Gh ájô°üÑdG ¢UGôbC’Gh á£æ¨ªŸG
 äGôcGPh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP  øjõîJ  äÉaÉØdh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP
 á∏HÉb Üƒ°SÉM èeGôH (ROM) §≤a IAGô≤∏d IôcGòH á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCGh èeóe ¢UGôbCG
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لأجهزة   )ROM( فقط  للقراءة  بذاكرة  رقمية  فـيديو  اأقرا�ص  تخزين  وبرامج  للتنزيل 
الإلكرتونية  للدارات  للتنزيل  القابلة  احلا�ســوب  برامـــج   ، للم�ستهـــلك  الفـيديـــو  األعـــاب 
والأ�ســـرطة  املمغنطـــة  الب�سريـــة  والأقــرا�ص  الب�سرية  والأقرا�ص  املمغنطة  والأقرا�ص 
فقط  للقراءة  ذاكرة  تخزين  ولفافات   )ROM( فقط  للقراءة  ذاكرة  وبطاقات  املمغنطة 
 )ROM( وذاكرات اأقرا�ص مدجمة واأقرا�ص فـيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط )ROM(
برامج حا�سوب قابلة للتنزيل وبرامج تخزين اأقرا�ص فـيديو رقمية بذاكرة للقراءة فقط 
للدارات  للحا�سوب  برامج   ، احلا�سوب  برامج   ، للحا�سوب  الألعاب  برامج   ،  )ROM(
املمغنطة  الب�سرية  والأقرا�ص  الب�سرية  والأقرا�ص  املمغنطة  والأقرا�ص  الإلكرتونية 
والأ�سرطة املمغنطة وبطاقات ذاكرة للقراءة فقط )ROM( ولفافات تخزين ذاكرة للقراءة 
فقط  للقراءة  بذاكرة  رقمية  فـيديو  واأقرا�ص  مدجمة  اأقـــرا�ص  وذاكرات   )ROM( فقط 
)ROM( ، احلوا�سيب املحمولة ، �سا�ســـات احلوا�سيب ، اأجهزة التحكم عن بعد للحوا�سيــب ، 
معاجلــة  )اأداة  الفـــاأرة   ، الإلكرتونية  املن�سورات  لعر�ص  املحمولة  التو�سيل  طرفـيــات 
البيانات( ، الطابعات لال�ستخدام مـــع احلوا�ســـيب ، اأجهـــزة احلا�ســوب الطرفـيـــة ، ال�سا�سات 
الإلكرتونية  الأقالم   ، البيانات(  معاجلة  )اأداة  املا�سحات   ، الت�سغيلية(  احلا�سوب  )اأجزاء 
)وحدات العر�ص املرئي( ، الأجندات الإلكرتونية ، بطاقات ذاكرة فال�ص ، وحدات الذاكرة ، 
)فارغة(  م�سغـــوطة  واأقـــرا�ص  )فارغــــة(  ممغنطة  واأقـــرا�ص  )فارغة(  ب�سرية  اأقرا�ص 
والبطاقات املمغنطة )فارغة( ، م�سغالت اأقرا�ص الفـيديو الرقميـــة ، م�سجـــالت اأقـــرا�ص 
الفـيديـــو الرقمية ، اأدوات التحكم عن بعد مب�سجالت وم�سغالت اأقرا�ص الفـيديو الرقمية ، 
اأدوات التحكــم عــن بعــد مب�سجــالت وم�سغــالت اأقــرا�ص الفـيديــو ، اأدوات التحكــم عن بعد 
لأجهزة الت�سجيل ، م�سغالت ال�سوتيات الرقمية ، امل�سجالت ال�سوتية ، م�سغالت الفـيديو 
املحمولة  الأجهزة   ، املو�سيقى  ا�ستنطاق  واإعادة  لت�سجيل  املحمولة  الأجهزة   ، الرقمية 
ا�ستنطاق  واإعادة  لت�سجيل  الأخرى  الأجهزة   ، الفـيديو  ا�ستنطاق مقاطع  واإعادة  لت�سجيل 
مقاطع الفـيديو ، ال�سا�سات لأجهزة ا�ستقبال التلفزيون ، اأجهزة ا�ستقبال )اأجهزة التلفزيون( 
واإر�سال التلفزيون ، اأجهزة التحكم عن بعد بجهاز ا�ستقبال التلفزيون )اأجهزة التلفزيون( ، 
الأقرا�ص   ، بعد  عن  الت�سالت  واآلت  اأجهزة   ، الراديو  باأجهزة  بعد  عن  التحكم  اأجهزة 
املدجمة امل�سجلة ، ا�سطوانات الفونوغراف ، رقا�ص الإيقاع ، الدارات الإلكرتونية وذاكرات 
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 äÉØ∏ŸG , á«fhÎµdE’G á«≤«°SƒŸG ä’BÓd »FÉ≤∏àdG AGOB’G èeGôH ™e á∏é°ùŸG èeóŸG ¢Uô≤dG
 ΩÓaC’G íFGô°T , áaƒ°ûµŸG á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG ôjƒ°üàdG ΩÓaCG ,  πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«≤«°SƒŸG
 äGQƒ°ûæŸG  ,  á∏é°ùŸG  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  ¢UGôbCG  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  Qƒ°üdG  äÉØ∏e ,  áaƒ°ûµŸG
 Iõ¡LC’Gh  ä’B’G  ,  á«````aGôZƒJƒØdG  Iõ¡```LC’Gh  ä’B’G  ,  ô```jƒ°üàdG  ä’BG  ,  á«fhÎµdE’G
 á∏HÉb  äÉjQÉ£H  ,  ÉjÓÿGh  äÉjQÉ£ÑdG  ,  ájô°üÑdG  Iõ¡LC’Gh  ä’B’G  ,  á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG
 Iõ¡LC’ ¿PC’G äÉYÉª°S , ∂∏¡à°ùª∏dƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’ á«FÉHô¡µdG ä’ƒëŸG , øë°û∏d
 äÉ°TÉ°ûdG  ,  ∂∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’  äÉfƒahôµ«ŸG  ,  ∂∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG
 , ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’ IôcGòdG äÉbÉ£H , ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’
 πFÉ°ùdG …Qƒ∏ÑdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°ûd á«bGƒdG á«°ûZC’G , ójÉcQBG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ä’B’ äÉ°TÉ°ûdG
 Iõ¡LC’G , πFÉ°ùdG …Qƒ∏ÑdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T ™e ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G Iõ¡LC’
 Qƒ°üdGh äƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉYEGh π≤fh π«é°ùà∏d Iõ¡LC’Gh äƒ°üdGh Qƒ°üdG Qƒ°üJh áØ°TQC’
 äƒ°üdG áæª°†àŸG äÉfÉ«ÑdG äÓ«é°ùJ , ôcòdG á≤HÉ°ùdG Iõ¡LCÓd èeGÈdGh IÒ¨°üdG ™£≤dG ,
 èeGôH  áæª°†àŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ¢Uƒ°üædGh  áàHÉãdGh  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh
 Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  º«¶æJh  ¥É£æà°SG  IOÉYEGh  øjõîJh  πjõæJ  »`a  ΩGó`îà°SÓd
 ÜÉ©dCG äGó©eh èeGôH , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , äÉfÉ«ÑdGh áàHÉãdGh ácôëàŸG
 á«ª«∏©àdG á«fhÎµdE’G äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCGh Üƒ°SÉ◊G
 Iõ¡LCG ,  äÉfƒjõØ∏àdG ,  ¿ƒ```jõØ∏àdGh ƒ```jOGôdG äGQÉ°TEG  ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQEG  Iõ¡LCG ,  ájƒHÎdGh
 Iõ¡LCG  ,  áæë°ûdG  ™jRƒJh ∫ÉÑ`≤à°S’G Iõ¡LCG  ,  ÜÉ©dC’ÉH  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  ¿ƒjõØ∏àdG  §Ñ°V
 á«fhÎµdE’G ºµëàdG Iõ````¡LCG , á````«fhÎµdE’G ºµ```ëàdG Iõ¡LCG , ¿ƒjõØ∏àdG ∫É°SQEGh ∫ÉÑ≤à°SG
 á°Sƒ°ùfi  ¿ƒµJ  »àdG  äGRGõ```àg’Gh  äGƒ°UC’G  ójóëàdÉHh  á«°ù◊G  π©ØdG  OhOQ  π≤æd
 , ácô◊G á°SÉ°ù◊G á«∏YÉØàdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG äGóMh , Ωóîà°ùª∏d
 ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á«∏YÉØàdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG äGóMh
 èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dC’  ó«dÉH  ádƒªëŸGh
 ΩGó`îà°SÓdh  ¿ƒjõØ∏à∏d  á«∏YÉØàdGh  á«°üî°ûdG  á›È∏d  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh  Üƒ°SÉ◊G
 Ωƒ°SôdGh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG  Qƒ°üdGh  ájô°üÑdG  §FÉ°SƒdÉH  ÖYÓàdGh  ¢VôYh  ó«dƒJ  »`a
 äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒjó«`ØdG  ™WÉ≤eh  á«ªbôdG  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  á«ë«°VƒàdG
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 Iõ¡LC’G πª©H ºµëàdGh áÑbGôŸ á«µ∏°SÓdG ºµëàdG Iõ¡LCG , »YÉªàL’G π°UGƒà∏dh á«©ª°ùdG
 ¢ùª∏dG  äÉ°TÉ°T  ,  Ö©∏dÉH  ºµëàdG  É°üY  ,  ó©H  øY  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  iôNC’G  á«fhÎµdE’G
 Iõ¡LCG ™e ΩGó`îà°SÓd Ió©e äGÒeÉµH IOhõŸG ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ä’BG , Üƒ°SÉë∏d
 hCG Iõ¡LCG ™e ΩGó`îà°SÓd Ió©e ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ä’BG , á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG
 ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G  ,  á«LQÉN  ¢VôY  äÉ°TÉ°T
 Iõ¡LC’G  »`a  ΩGó`îà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh
 èeGôH ôjƒ£J äGhOCG øe ¿ƒµàJ »àdG Üƒ°SÉM èeGôH ôjƒ£J º≤WCG ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G
 á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY  á````eóÿGh  iƒà``ëŸG  π«```°UƒJ  á```eóN  ô```jƒ£àd  Üƒ```°SÉ◊G
 ¿ƒjõØ∏àdG á›Èd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh
 áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G  èeGôH , É¡©e áYRƒe ∫Éª©à°S’G äÉÑ«àc ™e á«∏YÉØàdGh á«°üî°ûdG
 Ωƒ°SôdGh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG  Qƒ°üdGh  ájô°üÑdG  §FÉ°SƒdÉH  ÖYÓàdGh  ¢VôYh  ó«dƒJ  »`a
 äÉfÉ«ÑdGh  ΩÓaC’G  äÉ£≤dh  ƒ``jó«`ØdG  ™```WÉ≤eh  á````«ªbôdG  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  á«ë«°VƒàdG
 πjƒ–h ≥«°ùæàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ«›ôH ôjƒ£J äÉ≤«Ñ£J , á«©ª°ùdG
 ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢üædGh äÉjƒàëŸG
 Iõ¡LC’G ™e á≤HÉ£àe á¨«°U ≈dEG á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G
 ∫ÉªYC’Gh ¢üædGh iƒàëŸG  Úµªàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  Ö«°SGƒ◊Gh  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G
 äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG
 øe ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉM ∫ÓN øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh É¡∏jõæàd á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh
 á«Hƒ°SÉ◊Gh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  èeGôHh  ádƒªëŸG  ∂∏¡à°ùª∏d  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG , á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG Iõ¡LCG ™e ΩGó`îà°SÓd Ió©ŸG ä’B’Gh
 ∂∏¡à°ùª∏d á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZh Ö«°SGƒë∏d ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J πµ°T ≈∏Y
 ó«dÉH  ádƒªëŸGh  ádÉ```≤ædG  á«```fhÎµdE’G  Iõ```¡LCÓd  ó``©H  ø``Y  º``µëàdG  Iõ````¡LCG  ,  á```dƒªëŸG
 ≈∏Y èeGÈdG  äGhOCG  ,  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸÉH  ≥∏©àŸG  ΩGóîà°SÓd èeGÈdG  ,  Ö«°SGƒ◊Gh
 á°Sô¡ah ™ªLh ójó–h åëÑ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ÖàµdG ±É°ûµà°SG π«dO /äGQƒ°ûæe πµ°T
 º«¶æJh ßØMh π«¨°ûJh Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJh ∫ÉÑ≤à°SGh πjõæJh ∫ƒ°ü◊Gh π≤æàdGh §HQh
 Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈∏Y ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG äÉeƒ°SôdGh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædG
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 èeGôH  ,  ádÉ≤ædG  ∫É°üJ’G  Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒ◊G  ,  âfÎfE’G  íØ°üàe èeGôH  ,  á«ŸÉY
 Ö«°SGƒë∏d πjõæàdGh π«ªëàdG äGQób Ú°ùëàd ádÉ≤ædG ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ádÉ≤ædG Ö«°SGƒ◊G
 ¢üædGh iƒàëŸG Úµªàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ádÉ≤ædG ∫É°üJ’G Iõ¡LCGh ádÉ≤ædG Ö«°SGƒ◊Gh
 äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 hCG Üƒ°SÉM ∫ÓN øe É¡«dEG ∫ƒ°UƒdGh É¡∏jõæàd á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh
 á«fhÎµdE’G  ÜÉ```©dC’G  è````eGôHh  á````dƒªëŸG  ∂∏````¡à°ùª∏d  á```«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  øe  ÉgÒZ
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G , ô°ûædG èeGôHh á«Hƒ°SÉ◊Gh
 äÉjQhódGh ∞ë°üdGh äÓéŸGh ÖàµdG º°†J »àdG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh
 áYƒª› ∫ƒM ∫Éª©à°S’G äÉÑ«àch äGQÉÑàN’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh ádOC’Gh ájQÉÑNE’G äGô°ûædGh
 äÉ≤«Ñ£J πµ°T ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG , ∫ÉØWC’G º¡J »àdG ∂∏J É¡æ«H øe ™«°VGƒŸG øe
 ó©dG äGQÉ¡eh á«`aô©ŸG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£àd ádƒØ£dG á«ªæJh á«HôJ ∫É› »`a ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG
 ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  ,  »YGóHE’G  ÒÑ©àdGh  á¨∏dGh  ‹É«ÿG  Ö©∏dGh  á≤«bódG  á«cô◊G  äGQÉ¡ŸGh
 Iõ¡LC’G  øe  ÉgÒZ  hCG  Üƒ°SÉë∏d  á«∏YÉØàdG  ÜÉ©dC’G  äÉ≤«Ñ£Jh  èeGôHh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG
 πjõæJh ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh πjƒëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á`dƒªëŸG ∂∏¡à°ùª∏d á«fhÎµdE’G
 á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á```jô°üÑdG  ∫É```ªYC’Gh  ¢Uƒ```°üædGh  iƒ```àëŸG  πjƒ–h  ¢VôYh  ≥aóJh
 á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh
 , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’Gh Ö«°SGƒ◊G äÉµÑ°Th Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ÈY
 èeGÈdG Ò`Ø°ûJ ∂a Iõ¡LCG , á``«fƒjõØ∏àdG äGô``jÉ©ŸG ä’ƒ```fi , ø```jódGƒdG á```HÉbQ è```eGôH
 , á«∏YÉØàdG äÉfƒjõØ∏à∏d èeGÈdG , »∏YÉØàdG ¿ƒjõØ∏àdG äÉ£fi äÉYƒª› , á«fƒjõØ∏àdG
 äÉfƒjõØ∏à∏d áæë°ûdG ™jRƒJh ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , âfÎfE’ÉH á∏°üàŸG á«∏YÉØàdG äÉfƒjõØ∏àdG
 hCG/h  ÜÉ©dC’Gh  á«∏YÉØàdG  äÉfƒjõØ∏à∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  âfÎfE’ÉH  á∏°üàŸG  á«∏YÉØàdG
 ¥GQhC’Gh É≤HÉ°S IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG ™«ª÷ äGõ«¡Œh QÉ«Z ™£bh AGõLCG , á«∏YÉØàdG äÉ≤HÉ°ùŸG
 ÖàµdG ó«∏Œ OGƒeh äÉYƒÑ£e πµ°T ≈∏Y OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh
 Ö«°SGƒ◊Gh Ö«°SGƒ◊G ∫É› »`a áYƒÑ£ŸG OGƒŸGh áYÉÑ£dG ÖdGƒbh á«°SÉWô≤dGh Qƒ°üdGh
 á«∏YÉØàdG  äÉéàæŸGh  §FÉ°SƒdG  IOó©àŸG  äÉéàæŸG  ∫É›  »`a  áYƒÑ£ŸG  OGƒŸGh  á«Mƒ∏dG
 äGô°ûfh äÓéŸGh ÖàµdGh áYƒÑ£ŸG äGQƒ°ûæŸGh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉeóÿGh
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 óFGô÷Gh  ájOÉ°TQE’G  äÉÑ«àµdGh  äÉ``°SGôµdGh  äÉ```Ñ«àµdGh  äÉ```jƒ£ŸGh  äÉ```jQhódGh  QÉ````ÑNC’G
 äÉLƒdÉàµdGh èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh á``jÉYódG äÉLƒdÉàc OGƒeh OÉ«YC’G äÉbÉ£Hh äGQƒ°ûæŸGh
 äGQƒ°ûæeh  Üƒ°SÉ◊G  ∫Éª©à°SG  äÉÑ«àch  Üƒ°SÉ◊G  äÉjƒ£eh  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈH  á≤∏©àŸG
 í«°VƒJ äÉÑ«àch á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG ∫Éª©à°SG äÉÑ«àch á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG
 ∫ƒM  Úeóîà°ùª∏d  ∫Éª©à°SG  äÉÑ«àch  á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ∫ƒ```M  Ú```eóîà°ùª∏d
 äÉLƒdÉàµdGh äGhOC’Gh á«ªbôdG É«LƒdƒæµàdGh É«LƒdƒæµàdÉH á≤∏©àŸG äGQƒ°ûæŸGh Üƒ°SÉ◊G
 ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh ¿ƒjõØ∏àdÉH á≤∏©àŸG äÉLƒdÉàµdGh á«≤«°SƒŸG äGhOC’Gh Iõ¡LC’ÉH á≤∏©àŸG
 á«`ØJÉ¡dG äÉŸÉµŸG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ ádÉ≤ædGh ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ó©H øY
 ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh  ájQƒØdG  πFÉ°SôdGh  ƒjó«`ØdGh  ÊhÎµdE’G  ójÈdGh  ¢ùcÉØdGh
 º«`∏©J  äÉ``Ñ«àch  á«≤«°SƒŸG  ÖàµdGh  á«ªbôdG  äÉfÉ«ÑdG  øe  ÉgÒZh  §FÉ°SƒdG  IOó©àŸGh
 øjhóJ ôJÉaOh äGóæLC’Gh øjhÉæ©dG Öàch ÖàµŸG äÉ≤ë∏eh á«≤«°SƒŸG äÓéŸGh ≈≤«°SƒŸG
 ¢Vô©dG  OGƒeh áÑcôŸG  ÒZh áÑcôŸG  Qƒ°üdGh äÉfÓYE’G äÉ≤°ü∏eh ËhÉ≤àdGh äÉ¶MÓŸG
 ÜÉ©dC’Gh É≤HÉ°S IQƒcòŸG äÉéàæª∏d ™£≤dGh AGõLC’Gh äƒ°üdG áWô°TCG ™e ™«Ñ∏d äÉÑ«àµdGh
 äÉÄØdÉH IOQGh ÒZ (RÉÑª÷G) á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCGh á°VÉjôdG äGhOCG , Ö©∏dG ¢VGôZCGh
 Ió©ŸG  äGóMƒdG  ÒZ  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’ÉH  Ö©∏d  ó«dÉH  ádƒªëŸG  äGóMƒdG  ,  iôNC’G
 ádÉ≤ædG Iõ¡LC’G ≈∏Y áLQóæŸG ÜÉ©dC’G , á«LQÉN ¢VôY äÉ°TÉ°T hCG Iõ¡LCG ™e ΩGó`îà°SÓd
 ÜÉ```©dC’Gh  ÜÉ```©dC’G  ,  ó```«dÉH  á```dƒªëŸG  á```«fhÎµdE’G  ÜÉ``©dC’Gh  Iõ```¡LC’G  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG
 ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’ , ÜÉ©dCÓd ºµëàdG äGóMƒH ºµëàdG Iõ¡LCG  ,  ƒ``jó«`ØdG ÜÉ©dCGh á«fhÎµdE’G
 Ö«°SGƒ◊Gh ó«dÉH ádƒªëŸG ÜÉ©dC’G äGóMƒd É°ü«°üN Ió©e πªM äÉ``¶aÉM ,  Üƒ``°SÉ◊G
 ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ä’BÉH ºµëàdG Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ä’BG , á«Mƒ∏dG
 É°üYh  ºµëàdG  Iõ¡LCG  ,  ∂∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LCG  ,  GÒeÉµH  IOhõŸG  ∂∏¡à°ùª∏d
 ÜÉ©dCG Iõ¡LCÉH ºµëàdG Iõ¡LC’ á«bGƒdG á«°ûZC’G , ∂∏¡à°ùª∏d ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCÉH ºµëàdG
 ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°T  ™e  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  Iõ```¡LCG  ,  ∂```∏¡à°ùª∏d  ƒjó«`ØdG
 äÉ≤ë∏eh ™£b ,  ÜÉ©dC’G  Iõ¡LCGh ä’BG  ,  É¡JÉ≤ë∏eh ¥QƒdG  ÜÉ©dCG  Ö©d ,  πFÉ°ùdG  …Qƒ∏ÑdG
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ∂∏¡à°ùª∏d äÉ«fhÎµdE’Gh ôcòdG á≤HÉ°ùdG ™FÉ°†Ñ∏d á«°VÉjôdG äGó©ŸG
 AGõLCGh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh
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 ∞ë°üdGh äÓéŸGh ÖàµdG áæª°†àŸG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh ÜÉ©dC’Gh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G
 äÉµÑ°T ÈY áeó≤e IóY ™«°VGƒe ∫ƒM ∫Éª©à°S’G äÉÑ«àch QÉÑNC’G  äGô°ûfh äÉjQhódGh
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉ``µÑ°Th á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  ÜÉ©dC’Gh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh
 QÉ``ÑNC’G  äGô`°ûfh  äÉ``jQhódGh  ∞ë°üdGh  äÓ``éŸGh  ÖàµdG  áæª°†àŸG  äGQƒ°ûæŸGh  ÜÉ©dC’Gh
 äÉéàæŸGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ≈``∏Y ΩGó`îà°SÓd IóY ™«°VGƒe ∫ƒ``M ∫Éª©à°S’G äÉÑ«àch
 ÜÉ©dCGh  ΩÓaC’Gh  ≈``≤«°SƒŸGh  á```«fhÎµdE’G  äGQƒ````°ûæŸGh  Ö````àµdGh  ∂∏```¡à°ùª∏d  á«fhÎµdE’G
 ¢ù``HÓŸGh ÜÉ```©dC’Gh Ö```©∏dG , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG iƒàfi øe ÉgÒZh äÉjQhódGh ƒjó«`ØdG
 á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’ÉH Ö©∏d ó«dÉH ádƒªëŸG äGóMƒdGh á«°VÉjôdG äÉéàæŸGh äGQGƒ°ù°ùc’Gh
 ÜÉ©dCGh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ÜÉ©dC’Gh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  Iõ¡LC’Gh
 AÉ°ûfEG  , §FÉ°SƒdG Oó©àŸG iƒàëŸGh á«fhÎµdE’G äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdGh ƒjó«`ØdG
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y áMÉàŸG iôNC’G OQGƒŸGh ™bGƒŸGh âfÎfE’G ≈∏Y äÉeƒ∏©ª∏d ¢SQÉ¡a
 (â```fÎfE’G) Iô```°TÉÑe §```ÿG ≈```∏Y å``Ñ∏d á``∏HÉb äÉfÉ«H IóYÉb Ò`aƒJ , øjôNBÓd á«ŸÉ©dG
 ∂∏¡à°ùª∏d  äÉ«fhÎµdE’Gh  ÖàµdÉH  á≤∏©àŸG  ∂∏¡à°ùª∏d  äÉéàæŸG  ∫ƒM äÉeƒ∏©e áæª°†àe
 ¢ùHÓŸGh ÜÉ©dC’Gh Ö©∏dGh á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh á›óŸG ¢UGôbC’Gh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCGh
 Ò`aƒJ , äGQÉ«°ùdG ΩRGƒdh ΩRGƒ∏dGh ∫õæŸG Ú°ù– äGhOCGh á«°VÉjôdG ™FÉ°†ÑdGh äGQGƒ°ù°ùc’Gh
 äÉeóÿGh ™∏°ùdG øª°†àe åëÑ∏d πHÉb (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÓYEÓd π«dO

 . (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y øjôNB’G ¿ƒ©FÉÑdG Égôaƒj »àdG

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

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

2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 áYƒª°ùŸG ∫ÉªYC’Gh á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh äÓéŸGh Ö```àµdG ô```°ûf
 á∏é°ùŸG á«FôŸG áYƒª°ùŸGh á«FôŸGh áYƒª°ùŸG ∫ÉªYC’G Ò`aƒJ , á«FôŸG áYƒª°ùŸG äÉ``Øæ°üŸGh
 ∫Éª```YC’Gh á```«FôŸG  ∫É```ªYC’G  Ò```aƒJ ,  á«µ∏°S’ äÉµÑ°T  ÈY πjõæà∏d á∏HÉ≤dG  ÒZh É≤Ñ°ùe
 »àdG  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdGh á«FôŸG  áYƒª°ùŸG  äÉØæ°üŸGh áYƒª°ùŸG  ∫ÉªYC’G á«FôŸG  áYƒª°ùŸG
 ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh  á«FôŸG  áYƒª°ùŸG  äÉØæ°üŸGh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’Gh  ¬«`aÎdG  º°†J
 á«¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh  á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  áYƒª°ùŸG
 äÉª«∏©àdGh ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG äÉ«Mô°ùŸGh ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh á«∏°ùàdG á£°ûfCGh
 Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh á«FôŸG  ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh  É``jó«eƒµdGh á```YGPE’Gh …OGƒædGh á«°VÉjôdG
 ô````°ûædGh  á```«≤«°SƒŸG  äÓ```Ø◊Gh  á```«`aÉ≤ãdG  äÉ```«dÉ©ØdGh  ≥FGó◊Gh  ∞MÉàŸGh  äÉfÉLô¡ŸGh
 ÈY IOó©``àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh  AÉjRC’G  ¢VhôYh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh
 ôJƒ«ÑªµdG  ÜÉ©dCG  Ò`aƒJ  ,  iôNC’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  hCG  ô```Jƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  hCG  âfÎfE’G
 äGô°ûædG Ëó≤J , âfÎfE’G ≈``∏Y á```«∏YÉØàdG ¢ü```°ü≤dGh (â``fÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y
 ΩÓaC’G  ¬«`aÎdG  º°†J  »àdGh  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  äÉfhóŸG  h  ájQÉÑNE’G
 ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  áYƒª°ùŸG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh   á«FôŸG  áYƒª°ùŸG  äÉØæ°üŸGh  ¿ƒjõØ∏àdGh
 ä’ƒ£ÑdGh ¬«∏°ùàdG á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh
 áYGPE’Gh ájófC’Gh á«°VÉjôdG äÉª«∏©àdGh ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG äÉ«Mô°ùŸGh ¢übôdGh øØdGh
 ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh  á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh
 ájQÉ÷G çGóMC’Gh ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh ÖàµdG øe äÉØ£à≤e ô°ûf , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh AÉjRC’G ¢VhôYh
 ¬«`aÎdG πLCG øe πYÉØàdG øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG á«°VGÎa’G äÉÄ«ÑdG Ò`aƒJh á«HOC’G
 äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ÆGôØdG âbh AÉ°†b ¢VGôZC’ hCG á«∏°ùàdGh
 ≈≤«°SƒŸGh á«FôŸG áYƒª°ùŸG äÉØæ°üŸGh ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’G ∂dP »`a ÉÃ ¬«`aÎdG ∫É› »`a
 á£°ûfC’Gh  á«``°VÉjôdG  çGó```MC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  áYƒª°ùŸG  ∫É`ªYC’Gh
 ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG äÉ«Mô°ùŸG ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh ¬«∏°ùàdG á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG
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 ÜÉ©dC’Gh  á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh áYGPE’Gh ájófC’Gh á«°VÉjôdG äÉª«∏©àdGh
 ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG äÉ«dÉ©ØdGh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh
 ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh  AÉjRC’G  ¢VhôYh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh
 , á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh º«∏©àdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 ø```Y º````«∏©àdGh á```«°SGQódG ∫ƒ`°üØdG »`a ¢ùjQóàdG ΩÉ¶f áÄ«g πµ°T ≈```∏Y º```«∏©àdG äÉ```eóN
 á¨∏dGh ïjQÉàdGh º«∏©àdGh ájQÉ÷G çGóMC’ÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG »`a âfÎfE’G á£°SGƒH ó©H
 É«LƒdƒæµàdGh  äÉjGƒ¡dGh  Ωƒ∏©dGh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh  äÉ«°VÉjôdGh  á«dGÈ«∏dG  ¿ƒæØdGh
 ≈∏Y á«∏YÉØàdG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG º∏Yh ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh
 á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG ∫ƒM ôJƒ«ÑªµdG IóYÉ°ùÃ º«∏©àdGh Üƒ°SÉ◊G ≈∏Y áªFÉb äÉª«∏©J πµ°T
 äÉ«°VÉjôdGh  ÜOC’Gh  á«dGÈ«∏dG  ¿ƒæØdGh  á¨∏dGh  ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh  ájQÉ÷G  çGóMC’ÉH
 º∏Yh  ¿ƒæØdGh  á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdGh  É«LƒdƒæµàdGh  äÉjGƒ¡dGh  Ωƒ∏©dGh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh
 â°SÉcOƒÑdG åH äÉeóN ≈∏Y óæà°ùJ »àdG á«¡«`aÎdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG
 ≈∏Y áYƒª°ùŸG OGƒª∏d ÊhÎµdE’G åÑdG äÉeóNh (á«Fôeh á«Jƒ°U IOó©àe §FÉ°Sh á∏°ù∏°S)
 èeGÈdGh ΩÓaC’G ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’G º°†J »àdG Iôªà°ùŸG èeGÈdGh âfÎfE’G
 ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  áYƒª°ùŸG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh   á«FôŸG  áYƒª°ùŸG  ∫ÉªYC’Gh  á«fƒjõØ∏àdG
 ä’ƒ£ÑdGh á«∏°ùàdG á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh
 áYGPE’Gh ájófC’Gh á«°VÉjôdG äÉª«∏©àdGh ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG äÉ«Mô°ùŸGh ¢übôdGh øØdGh
 ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh  á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh
 ájQÉ÷G çGóMC’Gh ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 hCG  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  ø```µÁ »``àdG  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh  AÉjRC’Gh
 ójóëàdÉHh  ¬«```aÎdG  äÉ``eóN  ,  ä’É```°üJ’G  äÉ```µÑ°T  ≈```∏Y  iô```NC’G  ô```Jƒ«ÑªµdG  Iõ```¡LCG
 ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉHGƒH  Ò`aƒJ
 á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh ìô°ùŸGh  ÖàµdGh á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸGh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 ¢übôdGh ¿ƒæØdGh äÉjQÉÑŸGh ΩÉªéà°S’G á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh
 Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh
 ≥``FGó◊Gh  ∞```MÉàŸGh  äÉ```fÉLô¡ŸGh  Ö```©∏dGh  ÜÉ```©dC’Gh  á```jô°üÑdG  ∫É````ªYC’Gh  äÉ```≤HÉ°ùŸGh
 ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh
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 á£°ûfC’G  ,  Ö```jQóàdG  Ò````aƒJ  ,  º```«∏©àdG  ,  IOó````©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢Vhô``Yh  AÉ`jRC’G  ¢VhôYh
 §FÉ°SƒdG IOó©àe ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G Ò`aƒJ , á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG
 ≈≤«°SƒŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdG º°†Jh É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG
 á£°ûfC’Gh  á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh  ¢übôdGh  ¿ƒæØdGh  äÉjQÉÑŸGh  ΩÉªéà°S’G  á£°ûfCGh  á«¡«`aÎdG
 ∫ÉªYC’Gh  äÉ≤HÉ°ùŸGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh
 äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG
 §FÉ°SƒdG ¢VhôYh AÉjRC’G ¢VhôYh ájQÉ÷G çGóMC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG
 ÜÉ©dC’G äÉeóN Ò`aƒJ , iôNC’G ä’É°üJ’G hCG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T hCG âfÎfE’G ÈY IOó©àŸG
 ΩÉªéà°S’Gh º«∏©àdGh ¬«`aÎdG Ò`aƒJ , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T hCG âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G
 áàHÉãdG Qƒ°üdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdG ™jRƒJh ¢VôYh êÉàfEG , ÖjQóàdGh äGô°VÉëŸGh ¬«LƒàdGh
 äÉ```jóàæŸG ô``«`aƒJ , á«fhÎµdE’G ô°ûædG äÉeóN áæª°†àŸG ô°ûædG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdGh ácôëàŸGh
 ¢Vhô©dG ¢VôYh êÉàfEGh º«¶æJ , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ô``«Z á``«fhÎµdE’G äGQƒ```°ûæŸG , á`````«°TÉ≤ædG
 äÉeóNh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh , çGóMC’Gh ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG äÓØ◊Gh ÜÉ©dC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh
 Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdGh º«∏©àdG äÉeóN , ôcòdG á≤HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG í°üædG
 IóY  ™«°VGƒe  ∫ƒM  É≤Ñ°ùe  á∏é°ùŸG  §FÉ°SƒdG  IOó©àŸGh  ájô°üÑ©ª°ùdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G
 ,  á«ŸÉ©dG  ä’É°üJ’G  hCG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  øe ÉgÒZ hCG  âfÎfE’G  ÈY ΩÉ©dG  ΩÉªàg’ÉH  ≥∏©àJ
 äÉeóN  ÈY  …ô°üÑ©ª°ùdG  iƒàëŸG  øe  ÉgÒZh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ΩÓaC’G  Ò`aƒJ
 , ¿ƒjõØ∏àdG Égôaƒj »àdG ¬«`aÎdG äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdG ó«YGƒe ádhóL , Ö∏£dG â– ƒjó«`ØdG

 . ¿ƒjõØ∏àdÉH πãªàŸG ¬«`aÎdG êÉàfEG äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdG ¬«`aôJ äÉeóN

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

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

2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat40.indd   44 10/29/18   8:58 AM

-179-
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120703 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ∫ÉªYC’G h á«fhÎµdE’G ™bGƒŸGh äÉfÉ«Hh ¢Uƒ°üfh äÉgƒjó«`ah Qƒ°Uh äÉjƒàfi áaÉ°†à°SG
 åëÑdG äÉ°üæe Ò`aƒJ , åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ , øjôNB’ÉH á°UÉÿG iôNC’G á«fhÎµdE’G
 äÉ```fÉ«ÑdGh ¢Uƒ``°üædGh ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG ΩÓà°SGh »≤∏Jh Ö``∏W ø``e Úeóîà°ùŸG Úµªàd
 ø```µ“ »```àdG á```«∏YÉØàdG á````aÉ°†à°S’G äÉ````eóN º````jó≤J , á``«fhÎµdE’G ∫É```ªYC’Gh Qƒ``°üdGh
 äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  äÉgƒjó«`ØdGh  º¡H  á°UÉÿG  Qƒ°üdG  ∫OÉÑJh  ô°ûf  øe  Úeóîà°ùŸG
 øjƒµJ  ójóëàdÉH h ôJƒ«ÑªµdG äÉeóN Ëó≤J , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Qƒ°üdGh
 ∫ƒ°ü◊Gh  äÉ°ûbÉæŸG  »`a  ácQÉ°ûª∏d  Úeóîà°ùª∏d  ™bGƒ∏d  á«cÉfi  á«°VGÎaG  äÉ©ªà›
 •Gôîf’Gh ™bGƒ∏d á«cÉëŸG á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG π«µ°ûJ , º¡fGôbCG øe π©ØdG OhOQ ≈∏Y
 âfÎfE’Gh ôJƒ«ÑªµdÉH á≤∏©àŸG èeGÈdG åjó–h áfÉ«°U , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T »`a
 Ò`aƒJ , ôWÉîŸG øe QhôŸG áª∏ch âfÎfE’Gh ôJƒ«ÑªµdG ájÉbhh QhôŸG äÉª∏c ájÉªMh øeCGh
 Iõ¡LCGh É«LƒdƒæµàdGh »∏NGódG º«ª°üàdGh áÄ«ÑdGh ƒ÷Gh ∂∏ØdG º∏Y ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
 äÉ≤ÑW  º∏Yh  á«∏«¨°ûàdG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  á«`aô£dG  Iõ¡LC’Gh  èeGÈdGh  ôJƒ«ÑªµdG
 ÈY  äGQÉÑàN’G  AGôLEGh  äÉéàæŸG  çƒëHh  á«Ñ£dG  çƒëÑdGh  IQÉª©dGh  á°Sóæ¡dGh  ¢VQC’G
 èeGôH  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  hCG  iôNC’G  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  hCG  âfÎfE’G
 º°†j âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒJ ,  ôJƒ«ÑªµdG èeGôH áfÉ«°Uh Ö«côJ ,  ôJƒ«ÑªµdG
 Iõ¡LCGh Iõ¡LC’G »`a á``jQÉ°ûà°S’G äÉ```eóÿG , ô```Jƒ«ÑªµdG èeGÈH ≥∏©àJ á«æ≤J äÉeƒ∏©e
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  ä’É›  »`a  äGQÉ°ûà°S’G  ,  äÉ`µÑ°ûdG  »```a  äÉ```≤«Ñ£àdGh  èeGÈdGh  Üƒ°SÉ◊G
 ,  á«∏«¨°ûàdG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  »`a  É¡MÓ°UEGh  Üƒ«©dG  øY å``ëÑ∏d  »```æØdG  ºYódG  Ëó≤J
 πµ°T  ≈dEG  ôJƒ«Ñªc  RÉ¡L »`a  Ú©e πµ°T  øe ≥FÉKƒdG  äÉfÉ«H  π``≤f  ,  ô```Jƒ«ÑªµdG  á```›ôH
 á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ≈∏Y  »ªbôdG  iƒàëŸG  áaÉ°†à°SGh  ôNBG
 Ö∏W øe Úeóîà°ùŸG øµ«ªàd åëÑdG äÉ°üæe Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th
 áYƒª°ùŸG äÉØæ°üŸGh áYƒª°ùŸG ∫ÉªYC’Gh  á«FôŸG ∫ÉªYC’Gh ¢Uƒ°üædGh äÉjƒàëŸG ΩÓà°SGh
 Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  ≥FÉKƒdGh  äÉØ∏ŸGh  äÉfÉ«ÑdGh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  á«FôŸG
 IOƒLƒŸG iôNC’G äÓ«¡°ùàdGh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ôJƒ«ÑªµdG èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G
 Ò`aƒJ  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  πjõæJh  ∫ƒ°UƒdG  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  âfÎfE’G  ≈∏Y
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 …òdG âfÎfE’G ≈∏Y IOƒLƒŸG πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ ôJƒ«ÑªµdG èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G
 , Ωóîà°ùŸG äÓ«°†ØJ ≈dEG óæà°ùJ äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£àd É¡°ü«°üîJ øµÁ äÉ«°UƒJ Å°ûæj
 Ò`aƒJ , ájÉbƒdGh øeC’G ¢VGôZC’ äÉµÑ°ûdGh ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCGh áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG ó```°UQ
 iƒàëŸG ácQÉ°ûe Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áµÑ°ûdG äÉeóN
 á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’G  øe É``gÒZh Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  äÉgƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdGh
 ≈``≤«°SƒŸGh  á```jô°üÑ©ª°ùdG  ∫É```ªYC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’G  áæª°†àŸG  ¬«`aÎdÉH  á≤∏©àŸG
 á£°ûfC’Gh  á«```°VÉjôdG  çGó```MC’Gh  á```«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh  ¢übôdGh  ¿ƒæØdGh  äÉjQÉÑŸGh  ΩÉªéà°S’G  á£°ûfCGh  á«¡«`aÎdG
 ∫ÉªYC’Gh  äÉ≤HÉ°ùŸGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh
 äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG
 ¢VhôYh  AÉjRC’G  ¢VhôYh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG
 Ωƒ∏©dGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh Iô◊G ¿ƒæØdGh á¨∏dGh ïjQÉàdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG
 , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG º∏Yh ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh áaÉ≤ãdGh äÉjGƒ¡dG h É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh
 åHh πjõæJh ΩÓà°SGh øjõîJh π≤f  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùŸ  í«àj  ÊhÎµdEG  ™```bƒe ô```«`aƒJ
 äÉfÉ«```ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh  äÉgƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdG  ácQÉ°ûeh  π≤fh  º«ª°üJh  ¢VôYh  ≥aóJh
 , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ¢VGôZC’ ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh
 §ÿG ≈∏Y äÉ`fÉ«H óYGƒbh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJ
 »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a åëÑ∏d á∏HÉb (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe

 . »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É›

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

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

2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , OGôaC’Gh äGQÉ≤©dG ájÉª◊ øeC’G äÉeóN , á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG
 ≈∏Y Ò`aƒJ , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ¢VGôZC’ ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , âfÎfE’G áµÑ°T ÈY
 §ÿG ≈∏Y åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒbh Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 π°UGƒàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe
 ∑GÎ°TÓd Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ™ªà› AÉ°†YCG AÉ°ûfEG , »YÉªàL’G
 •Gôîf’Gh á«°VGÎaG äÉ©ªà› π«µ°ûJh º¡FÓeR øe AGQB’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a
 äÉeóN  ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’ÉH  á≤∏©àe  á«YÉªàLG  äÉµÑ°T  »`a
 á°UÉÿG Qƒ°üdGh iƒàëŸG ácQÉ°ûeh ô°ûf øe Ωóîà°ùª∏d í«àJ »àdG á«∏YÉØàdG áaÉ°†à°SE’G
 ∫ƒîJ É«LƒdƒæµJ øª°†àe ÊhÎµdEG  ™bƒe Ò`aƒJ ,  (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ¬H
 äÉfÉ«ÑdGh  äÉeƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdGh  äÉgƒjó«`ØdG  ácQÉ°ûeh  π«ª–  Úeóîà°ùŸG
 §ÿG  ≈∏Y  Úeóîà°ùŸG  ∫ƒîJ  É«LƒdƒæµJ  øª°†àe  ÊhÎµdEG  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  äƒ°üdGh
 ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeƒ∏©e áæª°†àŸG  á«°üî°ûdG  äÉØ∏ŸG  AÉ°ûfEG  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe
 IQGOEG , π≤ædG ¥ƒ≤M ∑É¡àfG , ΩÓaC’Gh ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh á«YGPE’G èeGÈdG ¥ƒ≤M ∑É¡àfG
 ¥ƒ≤◊G ∑É¡àfG ¢üîj Éª«`a IQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«YÉæ°üdG á«µ∏ŸGh ájôµØdG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
 á≤∏©àŸG  IQÉ°ûà°S’G  äÉeóN  ,  ΩÓaC’Gh  ¿ƒjõØ∏àdG  èeGôHh  á«YGPE’G  èeGÈdG  ¢üîj  Éª«`a
 ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh á«YGPE’G èeGÈdG ¢ü«NôJ , ô°ûædG ¥ƒ≤M ÖLƒÃ á«ªëŸG OGƒŸG ∑É¡àfÉH
 hCG/h  »©ª°ùdG  iƒàfih É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG  ƒjó«`ØdG  á``Wô°TCGh  á```côëàŸG  Qƒ```°üdGh  ΩÓ```aC’Gh
 ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh á›óŸG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCGh É``≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG ƒjó«`ØdG áWô°TCG , …ô```°üÑdG
 á«µ∏ŸG hCG  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉªMh ¢ü«NÎH á≤∏©àŸG IQÉ°ûà°S’G äÉeóN , É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG
 π°UGƒàdG äÉeóNh á«°üî°ûdG äÉbÓ©dGh ∞jô©àdG , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ¢ü«NôJ , á«YÉæ°üdG
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 äÉeóN , ä’É°üJ’G hCG Üƒ`°SÉ◊G äÉµÑ°T øe ÉgÒZ hCG âfÎfE’G ÈY IôaƒŸG »YÉªàL’G
 π«¡°ùJ ójóëàdÉHh (â`fÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , IóYGƒŸG
 ≈∏Y  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  äÉeóN  ,  OGô````aC’G  Ú```H  á«YÉªàL’G  äÓYÉØàdG  hCG  äÉØjô©àdG
 ¢UÉî°TC’G AÉ≤∏H á``cÎ°ûŸG á```ÑZôdG …hP ¢UÉ````î°TCÓd áªª°üe (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th áª¶fCGh áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG áÑbGôe , É¡JGP äÉeÉªàg’G ¿ƒcQÉ°ûàj øjòdG
 Ò`aƒJ , á«∏°ùàdG ¢VGôZC’ »YÉªàL’G π°UGƒà∏d ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , øeC’G ¢VGôZC’

 . »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb

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

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

2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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�إعــــــالن

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 74497
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  1014 فـي 2013/5/26م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : موؤ�س�سة �سلمى وعائ�سة احلجري للتجارة �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : زاف للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 2857 ر.ب : 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102349
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171فـي 2016/2/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركـة مطعـــم ع�سيـــر تايــــم - ح�سيــن عبـدالر�ســا كرا�سـي      
و�سريكـه - ت�سامنيــة

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اإبراهيم وكرا�سي �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 521 ر.ب : 100 ، م�سقط
 جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/10/10م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  110981

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/10/18م 

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

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : كاف�سان اياككابي �سانايي فـي تيجاريت انونيم �سريكيتي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الأرزن للتجارة واخلدمات �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1079 ر.ب : 112

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/6/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38040

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38041

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38042

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38043

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2010/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  897  فـي 2009/10/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38045

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2010/8/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 897  فـي 2009/10/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38047

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38048

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/9/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :  816  فـي 2006/6/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38340

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38341

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

-190-



اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38342

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38343

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 38344

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38345

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2008/7/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 858 فـي 2008/3/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38346

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38347

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  38348

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2006/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 817 فـي 2006/6/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : فيوليا انفريونيمينت

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : فيوليا ميدل اي�ست

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 21 روو ل بونيه 75008 ، باري�ص

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : فرن�سا

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  105142

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :  35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2017/5/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1180 فـي 2017/2/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اآور�سوب ئي م.م.ح

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع :   الت�سوق املمتاز العايل �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  �ص.ب : 600  ر.ب : 66

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص :  2018/10/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  106666

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2017/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1189 فـي 2017/4/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اآور�سوب ئي م.م.ح

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع :   الت�سوق املمتاز العايل �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :  �ص.ب : 600  ر.ب : 66

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص :  2018/10/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل :  2018/10/21م
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�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 ��ســـم �ل�سركـــة
رقم 

�لعالمة
م

2008/7/29 التجارة وال�سناعة الطيف العايل للتجارة �س.م.م 52685 1

2009/3/8 التجارة وال�سناعة انتل كوربوري�سن 56174 2

1999/3/15 التجارة وال�سناعة تاكيدا فارما�سيوتيكا كومباين ليمتد 19675 3

2008/9/2 التجارة وال�سناعة ام بي �سي اي بي)منطقة حرة ذ.م.م( 53117 4

2008/9/2 التجارة وال�سناعة ام بي �سي اي بي)منطقة حرة ذ.م.م( 53118 5

2007/7/10 التجارة وال�سناعة كليوباترا للتجارة واملقاولت �س م م 45892 6

1998/11/11 التجارة وال�سناعة بودجيت رينت اأ كار �سي�ستم ، انك 19032 7

2009/3/28 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة خدمات الأن�ساري لل�سرافة 56492 8

1995/5/22 التجارة وال�سناعة بري�س�سني فران�سي�سينج ال ال �سي 11633 9

2008/9/28 التجارة وال�سناعة جمان لل�سرافة �س.م.م 53743 10

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 19167 11

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 19168 12

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 19169 13

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 54797 14

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 54798 15

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 54799 16

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 54800 17

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 54801 18

1998/12/2 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 54802 19
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـم �ل�سركـــة
رقم 

�لعالمة
م

2008/5/24 التجارة وال�سناعة زيامن جولدن دراجن ب�س كو ، ليمتد 51183 20

1998/11/14 التجارة وال�سناعة
ذا �سيكرتاري اأوف �ستايت فور هيلث 

)وزارة ال�سحة الربيطانية(
19045 21

2009/10/7 التجارة وال�سناعة الاليد تيوب اند كونديوت كوربوري�سن 59348 22

2009/10/7 التجارة وال�سناعة الاليد تيوب اند كونديوت كوربوري�سن 59349 23

2009/10/7 التجارة وال�سناعة الاليد تيوب اند كونديوت كوربوري�سن 59350 24

1998/10/17 التجارة وال�سناعة فرميك�س لال�ستثمار �س.ذ.م.م 18890 25

1998/10/17 التجارة وال�سناعة فرميك�س لال�ستثمار �س.ذ.م.م 18891 26

1998/10/17 التجارة وال�سناعة فرميك�س لال�ستثمار �س.ذ.م.م 18892 27

1998/10/17 التجارة وال�سناعة فرميك�س لال�ستثمار �س.ذ.م.م 18893 28

1998/10/17 التجارة وال�سناعة فرميك�س لال�ستثمار �س.ذ.م.م 18894 29

1989/4/10 التجارة وال�سناعة
اي�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا /

اي�سوزو موتورز ليمتد
562 30

1989/4/10 التجارة وال�سناعة
اي�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا /

اي�سوزو موتورز ليمتد
564 31

1998/12/12 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 19209 32

1998/12/12 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 19210 33

1998/12/12 التجارة وال�سناعة اأرل فوودز اأ اأم بي اأ 19211 34

1998/11/30 التجارة وال�سناعة ماك�س مارا انرتنا�سيونال ا�س.اأ 19138 35

2008/11/2 التجارة وال�سناعة جون�سون لمينتينج اند كوتينج ، انك 54328 36

2009/2/2 التجارة وال�سناعة �سركة مطاعم برج احلمام 55811 37

2009/10/6 التجارة وال�سناعة ريفر �سايد بارترنز ال ال �سي 59329 38

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56423 39
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـم �ل�سركـــة
رقم 

�لعالمة
م

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56424 40

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56425 41

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56426 42

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56427 43

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56428 44

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56429 45

2009/3/17 التجارة وال�سناعة
يونيت�سارم اخلليج لل�سناعات 

ال�سحية املحدودة
56430 46

1999/1/6 التجارة وال�سناعة
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

اأمريكا انك
19333 47

1999/1/6 التجارة وال�سناعة
يونايتيد بار�سيل �سريفي�س اوف 

اأمريكا انك
19334 48

2008/11/4 التجارة وال�سناعة �سبينيلي بي تي اي ليمتد 54374 49

2008/11/4 التجارة وال�سناعة �سبينيلي بي تي اي ليمتد 54375 50

1998/7/14 التجارة وال�سناعة بريي�ستول مايرز �سكويب ا�س ا ار ال 18256 51

1989/10/3 التجارة وال�سناعة هيلني اوف تروي ليمتد 2877 52

2009/8/29 التجارة وال�سناعة اقبال راي�س ميلز 58633 53

2006/4/9 التجارة وال�سناعة موؤ�س�سة مكة للتجارة واملقاولت 39620 54
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـم �ل�سركـــة
رقم 

�لعالمة
م

2008/10/6 التجارة وال�سناعة
ابيتايت للتزويد باملواد الغذائية 

�س.ذ.م.م
53774 55

2008/12/7 التجارة وال�سناعة
يوين - ت�سارم كابو�سيكي كاي�سيا 

 ) يوين - ت�سارم كوربوري�سن (
54857 56

2008/12/15 التجارة وال�سناعة
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
55102 57

2008/12/16 التجارة وال�سناعة
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا

 ) ني�سان موتور كو ليمتد(
55116 58

2008/12/16 التجارة وال�سناعة
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا

 ) ني�سان موتور كو ليمتد(
55117 59

2008/12/21 التجارة وال�سناعة
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
55147 60

2008/12/21 التجارة وال�سناعة
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
55148 61

2008/12/21 التجارة وال�سناعة
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
55149 62

2008/12/21 التجارة وال�سناعة
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا

 ) ني�سان موتور كو ليمتد(
55150 63

2008/12/21 التجارة وال�سناعة
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
55152 64

2007/6/12 التجارة وال�سناعة ل�س انرتنا�سيونال )بي فـي اي( انك 45409 65

2009/7/18 التجارة وال�سناعة
�سركة ح�سن وحممد 
علي ح�سن ال�سمادي

58298 66

2009/7/18 التجارة وال�سناعة
�سركة ح�سن

 وحممد علي ح�سن ال�سمادي 
)موؤ�س�سة حمودة لل�سناعة والتجارة(

58299 67

1989/6/1 التجارة وال�سناعة اي�سني �سيكي كومباين ليمتد 1165 68
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـم �ل�سركـــة
رقم 

�لعالمة
م

2008/11/2 التجارة وال�سناعة دابور انديا ليمتد 54325 69
1998/11/2 التجارة وال�سناعة باير كروب �ساين�س ا�س ايه 18958 70
1999/2/14 التجارة وال�سناعة ا�ستيال�س فارما انك 19476 71
2008/4/19 التجارة وال�سناعة ايزيلي انف�ستي�سمنت�س انك 49862 72

2008/12/16 التجارة وال�سناعة �سركة خليل وردة �س.م.ل 55125 73
1989/2/28 التجارة وال�سناعة يونيتكا ليمتد 125 74
1989/2/28 التجارة وال�سناعة يونيتكا ليمتد 126 75
2008/6/3 التجارة وال�سناعة �سركة عندام العاملية �س.م.م 51502 76

2007/3/18 التجارة وال�سناعة تومام فالبيا ايرتومان عبدالقادر 44072 77
2007/4/16 التجارة وال�سناعة تومام فالبيا ايرتومان عبدالقادر 44535 78
1989/6/29 التجارة وال�سناعة ذى كلورك�س كومبني 1637 79
1989/6/29 التجارة وال�سناعة ذى كلورك�س كومبني 1638 80
1989/6/29 التجارة وال�سناعة ذى كلورك�س كومبني 1647 81
2008/12/2 التجارة وال�سناعة لوريـــــال 54803 82

2008/12/15 التجارة وال�سناعة لوريـــــال 55078 83

1998/10/25 التجارة وال�سناعة جورجيو اأرماين ا�س.بي ، �سوي�س 
بران�س ميندري�سيو 18920 84

1998/11/22 التجارة وال�سناعة راجنلر اباريل كورب 19091 85
2008/12/28 التجارة وال�سناعة اأرامك�س انرتنا�سيونال �س.ذ.م.م 55302 86

1998/7/22 التجارة وال�سناعة
�سيتيزن توكي كابو�سيكي كاي�سا 

)وتتاجر اأي�سا با�سم �سيتيزن
 وات�س كو ال تي دي (

18303 87

1998/7/25 التجارة وال�سناعة �سانوفـي - اأفينت�س دويت�سالند
18313 جي ام بي ات�س 88

1998/7/26 التجارة وال�سناعة بايونري كابو�سيكي كاي�سا 
) بايونري كوربوري�سن ( 18321 89

1998/8/19 التجارة وال�سناعة �ســـانوفـــي 18529 90
2008/7/21 التجارة وال�سناعة فياكوم انرتنا�سيونال انك 52630 91
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنــــة ��ســـم �ل�سركـــة
رقم 

�لعالمة
م

2008/7/21 التجارة وال�سناعة فياكوم انرتنا�سيونال انك 52632 92
2008/9/13 التجارة وال�سناعة �ســــانوفــــي 53210 93
2008/9/22 التجارة وال�سناعة اب�سن فارما ا�س.ايه.ا�س 53666 94
1998/10/7 التجارة وال�سناعة اب�سن فارما ا�س.ايه.ا�س 53667 95
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51201 96
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51202 97
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51203 98
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51204 99
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51205 100
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51206 101
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51207 102
2008/5/24 التجارة وال�سناعة بيالجيو ، ال ال �سي 51208 103
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51213 104
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51214 105
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51215 106
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51216 107
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51217 108
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51218 109
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51219 110
2008/5/24 التجارة وال�سناعة ام جي ام ري�سورت�س اإنرتنا�سونال 51247 111
1998/7/19 التجارة وال�سناعة ال اي اأو فارما اأ/ا�س 18275 112
1998/7/19 التجارة وال�سناعة ال اي اأو فارما اأ/ا�س 18278 113
1998/8/9 التجارة وال�سناعة �سينوفي�س هيلث كوبي تي واي ليمتد 18397 114

1998/10/7 التجارة وال�سناعة

ليو فارما�سيوتيكال بروداكت�س 
ليمتد ايه/ا�س

 )لوفينز كيم�سك فابريك 
برودكت�سيونز اكتي�سيل�سكاب(

18895 115
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2018/12/3 2018/11/7
)3.000 ر.ع(
ثالثة اآالف 
ريال عماين

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي اأعمال املباين 

وامل�سجلة لدى 
جمل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

م�سروع اإن�ساء اجلوامع 
وامل�ساجـــــد مب�ســـــروع 

لوى االإ�سكاين 
)اإعادة طرح(  

2018/11

ميكـــن احل�ســـول علــــى م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفـــــــات عــــــن طريـــــق خدمــــة اإ�سنـــــاد علــــى املوقــــع 
االإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( , اعتبــــارا مـــــن تاريــــخ  2018/10/25م 
اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع  اأعـــاله , على  وحتى التاريـخ املذكــــور باجلــــدول 

االإلكرتوين باملوقع .

على جميع ال�سركات اأن ترفـق مع عطاءاتها تاأمينـا موؤقتا فـــي �سورة �سمـــان م�سرفـــي اأو �سيــك 
م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم 
العطاءات , وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه , على اأن يتـــم و�سع اأ�سل 
لتقدمي  املحدد  املوعد  باخلوير قبل  املجلــ�س  املناق�ســات مببنــى  فـي �سندوق  امل�سرفـي  ال�سمان 

العطاءات .

اأعـــاله قبل  املذكـــور  االإلكرتونــي  املوقـــع  علـى  اإ�سنــاد  العطاءات عن طريق خدمــة  تقديــم  يجب 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد 

هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
اأكرب ن�سبــة  اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى  �ستعطى االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات 

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

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب عمر الها�شمي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العار�شي الدولية �ش.م.م 
�سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الها�سمي  عمر  مكتب  يعلن 

العار�سي الدوليــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1765302 ،
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/9/16م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�شكة رقم : 246 - مربع رقم : 39 - جممع رقم : 238 
 بناية رقم : 1/19/1  الطابق الرابع - �شقة رقم : ب 42 

هاتف رقم : 24493121 فاك�ش رقم : 24493120
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب �شاه للتدقيق - محا�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رايرت لتحويل و�شركاه �ش.م.م 

يعلن مكتب �ساه للتدقيق - محا�سبون قانونيون - اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة رايرت لتحويل 
و�سركاه �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1024698 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2508 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم : 24786751
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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املكتب االإقليمي - محا�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز االأبواب احلديثة �ش.م.م 
يعلن املكتب االإقليمـي - محا�سبون قانونيـون - اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مركـز االأبـواب 
وفقا   ،  1250585 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  احلديثة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/26م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت  - الطابق االأر�شي

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

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإبراهيم بن محمد بن خمي�ش املزروعي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مروج الريان املميزة للتجارة - تو�شية

يعلن اإبراهيم بن محمد بن خمي�ش املزروعي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركة مروج الريان املميزة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1226941 ، وللم�سفــي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 122 ر.ب : 325
هاتف رقم : 97774471 

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 من�سور بن علي ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خزان املتحدة للخدمات ال�سحية �ش.م.م 
يعلن حمد بن من�سور بن علي ال�سليمي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة خزان املتحدة للخدمات 
ال�سحية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1072355 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/7/25م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
دار�سيت - والية مطرح - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 97088822
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

هالل بن خالد بن خيلة العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سدارة احلديثة �ش.م.م 
يعلن هالل بن خالد بن خيلة العامري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع ال�سدارة احلديثة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1051711 ، وفقــا التفــاق ال�سركـاء 
املــوؤرخ 2018/5/3م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 1126 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99257887

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيوجن اخلليج �ش.م.م 
يعلن حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سيوجن اخلليج �ش.م.م  ،

وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1106147 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 613 ر.ب : 319
هاتف رقم : 94745783

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اأحمد بن علي بن عبداللـه الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلفاق للتجارة  �ش.م.م
يعلن اأحمد بن علي بن عبداللـه الندابي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة اخلفاق للتجارة �ش.م.م ،
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1700499 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سـفـي   ، 2018/2/11م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية ال�سيب - محافظة م�سقط
�ش.ب : 840 ر.ب : 121
هاتف رقم : 92150519

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن جمعة بن �سعيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الوليجة للتجارة - ت�سامنية
الوليجة  مركز  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنه  اجلابري  �سعيد  بن  جمعة  بن  عبداللـه  يعلـن 
،  وفقا  الـتجــاري بالرقــم 1697625  ال�سجـل  اأمانــة  ، وامل�سجلــة لدى  للتجارة - ت�سامنية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1143 ر.ب : 130
هاتف رقم : 92828670

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سليمان بن عامر بن �سعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات �سيالن للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
�سيــالن  مرتفعــات  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  العلوي  �سعيد  بن  عامر  بـن  �سليمان  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1118813 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب : 392 ر.ب : 513
هاتف رقم : 99621490

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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فهد بن محمد بن عبدالنبي مكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤ�س�سة العامة لالإن�ساءات �ش.م.م 
العامــة  املوؤ�س�ســة  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنــه  مكي  عبدالنــبي  بــن  محمد  بــن  فهــد  يعلن 
وفقا   ،  1509080 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  لالإن�ساءات 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
روي - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 99233366
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن من�سور بن علي الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمة و�سامل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سامل بن من�سور بن علي الها�سمي اأنه يقــوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سليمة و�سامل للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم 1116056،  وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 والية الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 99270017
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حبيب بن عبداللـه العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق تدمر للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن حبيب بن عبداللـه العرميي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة اآفاق تدمر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 4115813 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/8/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

هاتف رقم : 99377724
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن جمعة بن ال�سغري املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور اخلالدية �ش.م.م
اخلالدية  �سخور  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنـــه  املالكي  ال�سغري  بن  جمعة  بن  نا�سر  يعلــن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1115044 ،  وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96422425

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سمري بن عبداللـه بن مبارك الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الرثياء العاملية �ش.م.م
يعلـن �سمري بن عبداللـه بن مبارك الهادي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة مدينة الرثياء العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1168858 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/3/11م ، وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيل ال�سركـــة فــي الت�سفـيــة اأمام الغـيـــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب : 666 ر.ب : 114 حي امليناء
هاتف رقم : 97078884

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�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتقدمة لالإدارة العقارية �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية ال�سركـــة املتقدمة لالإدارة  يعلـن �سمري بن عبداللـه بن مبارك الهادي 
وفقـا   ،  1002395 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلـــة   ، �ش.م.م  العقاريــة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م ، 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 : 
واليـة ال�سيب - محافـظــة م�سقط

�ش.ب : 666 ر.ب : 114 حي امليناء
هاتـف رقــم : 97078884

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع الغربي للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سمري بن عبدالـله بن مبارك الهادي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ال�سعاع الغربي للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1060477 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/11م ، 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 : 

واليـة ال�سيب - محافـظــة م�سقط
�ش.ب : 666 ر.ب : 114 حي امليناء

هاتـف رقــم : 97078884
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�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .

اأحمد بن اإبراهيم بن محمد احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما للت�سدير �ش.م.م
للت�سدير  �سما  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  احلمداين  محمد  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1027065 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 61 ر.ب : 117
هاتف رقم : 95099799

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداحل�سني بن رجب بن جنباخ الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساطع الرائدة �ش.م.م
يعلن عبداحل�سني بن رجب بن جنباخ الزدجايل اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة ال�ساطع الرائدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1251165 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/9/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية مطرح - محافظة م�سقط
�ش.ب : 350 ر.ب : 117
هاتف رقم : 96968126

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن م�سلم بن �سعيد النوتكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الربيع الذهبي �ش.م.م
يعلن �سامل بن م�سلم بن �سعيد النوتكي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة م�ساريع الربيع الذهبي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1042335 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/12م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية اإبراء - محافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم : 99360943

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامر بن حمود بن �سليمان احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار احلق للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامر بن حمود بن �سليمان احلب�سي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة اأنوار احلق للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1251467 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/10/16م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
املوالح اجلنوبية - والية ال�سيب

�ش.ب : 100 ر.ب : 134
هاتف رقم : 96052494

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�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه ل�سكو

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان للمعدات والكيماويات �ش.م.م

للمعــدات  عمــان  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  ل�سكــو  عبداللـه  بن  اإبراهيــم  بن  يعلن خليل 
والكيماويات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1335855 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 789 ر.ب : 113
هاتف رقم : 96669917

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع النعمان للبال�ستيك �ش.م.م
يعلن علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة م�سنع النعمان للبال�ستيك 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1320572 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 1612 ر.ب : 130
هاتف رقم : 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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سعيد بن �سويلم بن �سامل الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سال�سل جبال اخلالدية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن �سويلم بن �سامل الها�سمي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة �سال�سل جبال اخلالدية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1105387 ، 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 96422425

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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علي بن حبيب بن محمد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت املعبيلة للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن حبيب بن محمد العجمـي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة بيت املعبيلــة للتجــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1069491 ، وللم�سفـــي وحــده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 43 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99021158
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يا�سر بن عبيد بن علي املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سافـي لالإنرتنت �ش.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة مركز �سافـي لالإنرتنت  يعلن يا�سر بن عبيد بن علي املجيني 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1068461 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1336 ر.ب : 121
هاتف رقم : 93427779

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مراد بن علي بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العناية الفاخرة للتجارة - ت�سامنية
يعلن مراد بن علي بن مراد البلو�سي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة العناية الفاخرة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1245191 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/1/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

روي - والية مطرح - محافظة م�سقط
هاتف رقم : 93442441

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ح�سن بن محمد بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مخزن الن�سيم �ش.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة مخزن الن�سيم �ش.م.م ،  يعلن ح�سن بن محمد بن ح�سن اللواتي 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1007580 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 93315555
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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را�سد بن �سليمان بن را�سد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباعية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجــارة  الرباعيــة  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  الهنائــي  را�سد  بن  �سليمان  بن  را�سد  يعلن 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1372246 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1021 ر.ب : 122 
هاتف رقم : 99518442

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نا�سر بن را�سد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن ال�سفري للتجارة �ش.م.م
يعلــن نا�سر بن را�سـد ال�سبلي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة ح�سن ال�سفـري للتجـارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1715178 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 35 ر.ب : 513 
هاتف رقم : 99802280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة �سحار للتجارة �ش.م.م

 ، �ش.م.م  للتجارة  �سحار  �سفوة  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  ال�سبلي  را�سد  بن  نا�سر  يعلن 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1689932 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 304 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99802280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى النيل للتجارة �ش.م.م

اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركــة �ســدى النيل للتجـارة �ش.م.م ،  يعلن نا�ســر بــن را�سد ال�سبلـي 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1062220 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 79 ر.ب : 118 
هاتف رقم : 99802280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال عدن للتجارة - ت�سامنية

 ، اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة رمال عدن للتجارة - ت�سامنية  يعلن نا�سر بن را�سد ال�سبلي 
وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1062171 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99802280

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قالع ال�سامخية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن را�سد ال�سبلي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة قالع ال�سامخية للتجارة واملقاوالت - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1062485 ، وللم�سفـي وحده 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 35 ر.ب : 513

هاتف رقم : 99802280
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يو�سف بن فا�سل بن �ساحي النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزخارف الالمعة للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن فا�سل بن �ساحي النعماين اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة الزخارف الالمعة 
اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1226043 ، وللم�سفـي  للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 4 ر.ب : 199 

هاتف رقم : 95955363
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأن�ش النعماين للتجارة �ش.م.م

النعماين  اأن�ش  اأبو  اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة  النعماين  يعلن يو�سف بن فا�سل بن �ساحي 
، وللم�سفـي  الـتجـــاري بالرقــــم 1220693  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 4 ر.ب : 199

هاتف رقم : 95955363
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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حمد بن عامر بن علي احلجري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأمرية احلجري للتجارة واملقاوالت
اأميــرة احلجــري  اأبو  اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة  بــن علـي احلجري  يعلن حمد بن عامــر 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1024480 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99374113

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سامل بن محمد بن حميد املالكي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح مغ�سر للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن �سامل بن محمد بن حميد املالكي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة �سروح مغ�سر للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1024640 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99732303

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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جابر بن خلفان بن �سليم االأبروي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سركاء للنقل الربي والتجارة - ت�سامنية
يعلن جابر بن خلفان بن �سليم االأبروي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة ال�سركاء للنقل الربي 
 ،  1189152 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنيــة   - والتجــارة 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم :92524060

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

�سامل بن حمد بن �سليمان اجلابري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار النجد املميز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة اإعمار النجد املميز  يعلن �سامل بن حمد بن �سليمان اجلابري 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
1102511 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 3676 ر.ب : 112
هاتف رقم : 95688885

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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خلفان بن را�سد بن اأحمد الفزاري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخلفان اأبناء را�سد الفزاري للتجارة - ت�سامنية
اأبناء  اأحمد وخلفان  اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة  الفزاري  اأحمد  يعلن خلفان بن را�سد بن 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  الفزاري  را�سد 
3017010 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
مخيليف - والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 127 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99421113

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

را�سد بن محمد بن حميد املالكي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الفور للتجارة واملقاوالت
اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة �سهول الفور للتجارة  يعلن را�سد بن محمد بن حميد املالكي 
واملقاوالت ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1040020 ، وللم�سفـي وحده 
حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 77 ر.ب : 419

هاتف رقم : 92430101
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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نا�سر بن عبداللـه بن �سعيد الها�سمي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلوت احلديثة للتجارة واملقاوالت
�سركــة احلوت احلديثة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  الها�سمي  �سعيد  بن  بن عبداللـه  نا�سر  يعلن 
للتجارة واملقاوالت ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1099335 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92732277

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

متعب بن را�سد بن خلفان الهنائي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ريا�ش ومتعب اأبناء را�سد بن خلفان بن عبداللـه الهنائي للتجارة - ت�سامنية

اأبناء  اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة ريا�ش ومتعب  الهنائي  يعلن متعب بن را�سد بن خلفان 
را�سد بن خلفان بن عبداللـه الهنائي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ،  1203989 بالرقــــم  الـتجـــاري 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
محافظة الربميي

�ش.ب : 325 ر.ب : 188
هاتف رقم : 92572921

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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يون�س بن �سامل بن اأحمد الغافري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العلوم للتجارة �س.م.م 
يعلن يون�س بن �سامل بن اأحمد الغافري اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة اأبراج العلوم للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1167338 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/1م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية عربي - محافظة الظاهرة
هاتف رقم : 95686564

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يعقوب بن حميد بن �سامل بني عرابة
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار مراك�س التجارية - تو�سية 
يعلن يعقوب بن حميد بن �سامل بني عرابة اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة اأنوار مراك�س التجارية - 
تو�سية  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1033982 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
محافظة الربميي

�س.ب : 325 ر.ب : 188
هاتف رقم : 98838438

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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تركية بنت هالل بن غالم البلو�سية
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهد للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م 
ال�سهد للم�ساريع  اأنــها تقـوم بت�سفـيـــة �سركــة  البلو�سية  تعلن تركية بنت هالل بن غالم 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1183339 ، وفقا التفاق 
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 : 
هاتف رقم : 99359259

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�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
يعقوب بن حميد بن �سيف املحذوري

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني املا�سي �ش.م.م 

يعلن يعقوب بن حميد بن �سيف املحذوري اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة التنني املا�سي �ش.م.م  ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1069577 ، وللم�سفـي وحده حــق متثيـل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 401 ر.ب : 315
هاتف رقم : 99548211

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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ب�سام بن عبدالكرمي بن اإبراهيم البلو�سي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حتفة بركاء للتجارة - تو�سية
بركاء  �سركــة حتفة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  بن عبدالكرمي  ب�سام  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1547275 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 9 ر.ب : 320

هاتف رقم : 92636363
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

�سعيد بن علي بن �سعيد ال�ساحلي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد بن علي ال�ساحلي و�سركاه للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن �سعيد بن علي بن �سعيد ال�ساحلي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة  �سعيد بن علي ال�ساحلي 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، - تو�سية  واملقاوالت  للتجارة  و�سركاه 
3127621 ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99466393

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه ال�سعيدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل ال�سويحرة للتجارة - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه ال�سعيدي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة تالل ال�سويحرة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1130692 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
محافظة الربميي

�ش.ب : 325 ر.ب : 188
هاتف رقم : 95566774

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

نا�سر بن �سليمان بن خلفان الريامي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة نا�سر ومن�سور اأبناء �سليمان الريامي للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�سر بن �سليمان بن خلفان الريامي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة نا�سر ومن�سور اأبناء 
الـتجـــاري بالرقــــم  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �سليمان الريامي للتجارة - ت�سامنية 
1421026 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 7 ر.ب : 323

هاتف رقم : 99221900
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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الوليد بن اأحمد بن علي ناخايل اجلزمي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر املقيا�ش للتجارة - ت�سامنية
يعلن الوليد بن اأحمد بن علي ناخايل اجلزمي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة �سقر املقيا�ش 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1148348 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92272850

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

محمد بن عبداللـه بن محمد النهدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكاالت الدولية لل�سحن - ت�سامنية
يعلن محمد بن عبداللـه بن محمد النهدي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة الوكاالت الدولية 
لل�سحن - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1487787 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 150 ر.ب : 124

هاتف رقم : 92226131 - 99379937
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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نا�سر بن �سعيد بن �سامل ال�سعدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور االأق�سى احلديثة �ش.م.م
االأق�سى احلديثة  اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة نور  ال�سعدي  يعلن نا�سر بن �سعيد بن �سامل 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1097419 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اجلفنني - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب : 1899 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92828887 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

�سامل بن حمد بن �سليمان اجلابري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة كنوز تركيا املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة كنوز تركيا املتحدة  يعلن �سامل بن حمد بن �سليمان اجلابري 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1107496 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 3676 ر.ب : 112
هاتف رقم : 95688885 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عبداللـه بن �سويد بن �سليم الوهيبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة اجلزيرة للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سويد بن �سليم الوهيبي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة  بهجة اجلزيرة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1673173 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/6/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية بركاء - محافظة جنوب الباطنة
�ش.ب : 181 ر.ب : 320

هاتف رقم : 99388828 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

عي�سى بن خلف بن حمود التوبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور ال�سماء الوطنية �ش.م.م
الوطنية  ال�سماء  نور  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  التوبي  بن حمود  بن خلف  يعلن عي�سى 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1032946 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/9/24م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية بو�سر - محافظة م�سقط
�ش.ب : 1242 ر.ب : 130
هاتف رقم : 92901144 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عادل بن محمد بن عبدالـله العجمي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العواقر �ش.م.م
 ، �ش.م.م  العواقر  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  العجمي  عبدالـله  بن  محمد  بن  عادل  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ، بالرقــــم 1051154  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/9/18م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية ال�سيب - محافظة م�سقط
�ش.ب : 33 ر.ب : 123

هاتف رقم : 95223324 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان علي للتجارة �ش.م.م

اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة جمان علي للتجارة  يعلن عادل بن محمد بن عبدالـله العجمي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1001376 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/9/18م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

اخلوير - والية بو�سر - محافظة م�سقط
�ش.ب : 33 ر.ب : 123

هاتف رقم : 95223324 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه العزري
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه العزري اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة �سواحل اخل�سراء 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 3146901 ، 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�سيب - محافظة م�سقط 

�ش.ب : 640 ر.ب : 112
هاتف رقم : 97748454 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العزري والبلو�سي للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن را�سد بن عبداللـه العزري اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة العزري والبلو�سي 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1756192 ، وللم�سفـي  ، وامل�سجلــة لــدى  للتجارة �ش.م.م 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�سيب - محافظة م�سقط 

�ش.ب : 640 ر.ب : 112
هاتف رقم : 97748454 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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�سلطان بن �سيف ال�سوافـي 
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإجنازات التجارية �ش.م.م
 ، التجارية �ش.م.م  االإجنازات  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  ال�سوافـي  �سيف  �سلطان بن  يعلن 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1493191 ، وفقــا التفــاق ال�سركــاء املـــوؤرخ 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـيـــة  فـــي  ال�سركـة  ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل  2018/1/3م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

العذيبة - محافظة م�سقط
�ش.ب : 45 ر.ب : 135

هاتف رقم : 98910101 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

اأمري  بن محمد بن �سامل املغريي 
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اجلبال للتجارة �ش.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة خط اجلبال للتجارة  اأمري بن محمد بن �سامل املغريي  يعلن 
وحـده  وللم�سفــي   ،  1028811 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1350 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99889005 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عادل بن �سامل بن محمد احلوقاين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سارات للهند�سة والتجارة �ش.م.م
للهند�سة  امل�سارات  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  احلوقاين  محمد  بن  �سامل  بن  عادل  يعلن 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1081246 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/9/16م  ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى  - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99345407 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

حمود بن محمد بن عبداللـه الق�سابي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة امليدان للتجارة - تو�سية
امليدان  زهرة  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  الق�سابي  عبداللـه  بن  محمد  بن  حمود  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 5095824 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/22م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب : 747 ر.ب : 611
هاتف رقم : 95221185 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عبداللـه بن حمد بن مح�سن الزكواين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النهروان املتكاملة �ش.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة م�ساريع النهروان  يعلن عبداللـه بن حمد بن مح�سن الزكواين 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1173486 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/9/13م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية بدبد - محافظة الداخلية 

هاتف رقم : 92940744 
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�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
فوزي بن �سليمان بن حمود العمري

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلارثي والعمري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة احلارثي والعمري  يعلن فوزي بن �سليمان بن حمود العمري 
 ، بالرقــــم 5114420  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت  للتجارة 
فـــي  ال�سركـة  متثيــل  حــق  وحـده  وللم�سفــي   ، 2018/4/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب : 75 ر.ب : 611
هاتف رقم : 99216337 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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بدر بن �سيف بن �سامل البو�سعيدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اجلامع �ش.م.م
 ، �ش.م.م  اجلامع  بوابة  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  البو�سعيدي  �سامل  بن  �سيف  بن  بدر  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ، بالرقــــم 1050640  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
2018/6/15م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية اأدم - محافظة الداخلية
هاتف رقم : 95440140 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

�سعيد بن حمود بن �سيف  البو�سعيدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة منح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن حمود بن �سيف  البو�سعيدي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة نه�سة منح للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 5138981 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/10م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية منح - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99362030 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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يو�سف بن اأحمد بن عبيد احلديدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء فرق للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  فرق  �سماء  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  احلديدي  عبيد  بن  اأحمد  بن  يو�سف  يعلن 
التفاق  وفقا   ،  1098657 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/9م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
فرق - والية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب : 812 ر.ب : 611
هاتف رقم : 92280400 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

مبارك بن جمعة بن محمد ال�ساعدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اآية ال�ساعدي للتجارة - تو�سية
ال�ساعدي  اآية  اأبو  �سركــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  ال�ساعدي  محمد  بن  جمعة  بن  مبارك  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1098278 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/20م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�سيح �سندة - والية جعالن بني بو علي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم : 99456790 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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�سعيد بن خمي�ش بن را�سد امل�سايخي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي املدينة ال�ساملة للمقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن خمي�ش بن را�سد امل�سايخي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة روابي املدينة ال�ساملة 
 ،  1216528 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للمقاوالت 
وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 91116889 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

�سعيد بن محمد بن �سعيد ال�سناين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �سعيد بن محمد بن �سعيد ال�سناين اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة ثمار لال�ستثمار �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1223378 ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل 
ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 99464060 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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علي بن نا�سر بن �سعيد ال�سرياين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الو�سطى املا�سية �ش.م.م
يعلن علي بن نا�سر بن �سعيد ال�سرياين اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة املدينة الو�سطى املا�سية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1307570 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/6/24م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 95555992 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

بدر بن �سليمان بن �سيف ال�سكيلي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ب�سياء للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  ب�سياء  �سركــة جنائن  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنــه  ال�سكيلي  �سيف  بن  �سليمان  بن  بدر  يعلن 
التفـاق  وفقــا   ،  5090296 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيــة 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/17م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 98231333 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 
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عبدالعزيز بن اأحمد بن �سلطان النبهاين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تغريد للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن اأحمد بن �سلطان النبهاين اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة تغريد للم�ساريع 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1082258 ، وفقــا التفـاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/8/13م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 95655321 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي 

بدرية بنت �سامل بن محمد ال�سنانية
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االختيار االأكيد - ت�سامنية
 - االأكيد  االختيار  �سركــة  بت�سفـيـــة  تقـوم  اأنــها  ال�سنانية  بن محمد  �سامل  بنت  بدرية  تعلن 
وللم�سفــية   ،  1109746 بالرقـــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنيــة 
وحـدها حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 92722692 - 98593357

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�سفــية 
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اإميان بنت حمد بن عبداللـه الهذيلية
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة درة ال�ضرق الذهبية للتجارة - ت�ضامنية
تعلن اإميان بنت حمد بن عبداللـه الهذيلية اأنــها تقـوم بت�سفـيـــة �سركــة درة ال�سرق الذهبية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1154595 ، وللم�سفــية 
وحـدها حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم : 99360216 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــية

عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي البلو�ضي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الوحدة للكهرباء �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي البلو�سي اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة الوحدة للكهرباء 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1084877 ، وفقــا لتفـاق ال�سركاء 
اأمام الغـري ،  املوؤرخ 2018/5/30م ، وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل ال�سركـة فـــي الت�سفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
 محافظة جنوب الباطنة
�ش.ب : 471 ر.ب : 314

هاتف رقم : 95115686 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي 
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مكتب امل�سفوفة عمان - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتكاملة للهند�سة والإن�ساءات �ش.م.م
يعلن مكتب امل�سفوفة عمان - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي لل�سركــة املتكاملة 
للهند�سة والإن�ساءات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــــم 1798448 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتــب املهـــاد لال�ست�ســارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداء م�سقط للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتــب املهـــاد لال�ست�ســارات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة اأ�سداء م�سقط للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــــم 1103516 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية الأولى للخدمات املالية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيــون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي لل�سركـــة الدوليـــة الأولـــى 
اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــــم 1043508 ،  للخدمـــات املاليـــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى 
عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب اأم جي اآي الروؤية - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهائي الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب اأم جي اآي الروؤيـــة - حما�سبــون قانونيــــون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة النهائي 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــــم 1132608 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلرف الف�سي �ش.م.م
يعلن مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة احلرف الف�سي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1699741 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

جا�سم بن حممد بن خمي�ش ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأمواج ال�سويق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن جا�سم بن حممد بن خمي�ش ال�سكيلي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة اأمواج ال�سويق للتجارة 
واملقـــاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 3170659 ، عــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن جميع بن عبيد امل�سروري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما حدراء للتجارة - تو�سية
يعلن عبداللـه بن جميع بن عبيد امل�سروري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة �سما حدراء للتجارة - 
تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقــم 1068758 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

نرج�ش بنت حممد بن مريزا
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمالت دارين العاملية للتجميل �ش.م.م
تعلن نرج�ش بنت حممـد بـن ميــرزا ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركــة حمـــالت داريـــن العامليـــة 
للتجميل �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــم 1193411 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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 ر�سا بن باقر بن �سليمان اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سواق التجارية املحدودة �ش.م.م
يعلن  ر�سا بن باقر بن �سليمان اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة الأ�سواق التجارية املحدودة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1260952 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سويق امل�ستقلة �ش.م.م

يعلن  ر�سا بن باقر بن �سليمان اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة الت�سويق امل�ستقلة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1297525 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد اخلط الأخ�سر �ش.م.م

يعلن ر�ســـا بن باقــر بن �سليمــان اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة معهد اخلط الأخ�سر 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1530275 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة التوا�سل للت�سويق الدولية ال�سرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن ر�سا بن باقــر بن �سليمــان اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة التوا�سل للت�سويق الدولية 
ال�ســـرق الأو�ســـط �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1209875 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�سام�ش بن املر بن �سام�ش الري�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبدالرحمن بن �سيف الري�سي و�سريكه للمقاولت - ت�سامنية

يعلن �سام�ش بن املر بن �سام�ش الري�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة عبدالرحمن بن �سيف 
الري�سي و�سريكه للمقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 
لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ،  8032700

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأوروبية للتقنية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي لل�سركـــة الأوروبيــة للتقنية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1662007 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجاويد احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركة الأجاويد احلديثة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1752057 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الإمارات �سرتو نغفور�ش ل�سد هياكل اخلر�سانة للتجارة �ش.م.م
يعلــــن حممــــد بــــن عبـــداحل�ســــني بـــن باقـــر اللواتـــي ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركــة الإمــــارات 
اأمانـــة ال�سجـــل  �ستــرو نغفــور�ش ل�سد هياكل اخلر�سانة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى 
القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  1135103 بالرقــــــم  الـتجــاري 

لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للكيماويات �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة �سحار للكيماويات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1526413 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الور�سة اخلا�سة لل�سيارات �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداحل�سني بن باقر اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة الور�سة اخلا�سة 
لل�سيارات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1277545 ، عن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمزة بن حممد بن عبداحل�سني اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القالع ال�سماء للتجارة �ش.م.م
يعلن حمـــزة بــن حممــد بن عبداحل�سني اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة القالع ال�سماء 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1012055 ، عن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عزة بنت عدمي بن علي الوهيبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�ش احل�سار واأولده �ش.م.م
تعلن عزة بنت عدمي بن علي الوهيبية ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركــة خمي�ش احل�سار واأولده 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1689444 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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را�سد بن �سعيد بن را�سد الإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املروج الداخلية �ش.م.م
يعلن را�سد بن �سعيـــد بن را�ســـد الإ�سماعيلــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة املـــروج الداخليـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1650009 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

دروي�ش بن �سالح بن ح�سن العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروي�ش بن �سالح بن ح�سن العجمي - تو�سية
يعلن دروي�ش بن �سالح بن ح�سن العجمي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة دروي�ش بن �سالح بن 
ح�ســـن العجمــي - تو�سيــة ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1661930 ، 
املــادة )27(  وفقــا لأحكــام  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجر الأ�سيل لالأثاث - تو�سية

يعلن دروي�ش بن �سالح بن ح�سن العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اخلنجر الأ�سيل لالأثاث - 
تو�سية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1061777 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الباطنة للتجارة �ش.م.م

يعلن دروي�ش بن �سالح بن ح�سن العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة طيف الباطنة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1684833 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بل�سم بو�سر للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن درويــ�ش بــن �سالح بن ح�سن العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة  بل�ســـم بو�ســـر للتجـــارة 
واملقـــاولت - تو�سيـــة ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1702955 ، عـــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروي�ش العجمي و�سريكته للتجارة - تو�سية

يعلن دروي�ش بن �سالح بن ح�سن العجمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة دروي�ش العجمي و�سريكته 
عـــن   ، بالرقـــم 1673840  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلة   ، تو�سيــــة   - للتجـــارة 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو جلينة العجمي للتجارة - تو�سية

العجـــمي  اأبـــو جلينــة  ل�سركة  امل�سفي  العجمي ب�سفـته  يعلن دروي�ش بن �سالح بن ح�سن 
للتجــــارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1723251 ، عـــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الدروي�ش احلديثة - تو�سية

يعلن درويـــ�ش بـــن �سالـــح بن ح�ســـن العجمـــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة م�ساريع الدروي�ش 
احلديثـــة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1037259 ، عـــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه العبودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد للعقارات �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه العبودي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الرائد للعقارات �ش.م.م , 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1807609 , عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن مالك بن حممد البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجرة الفرح للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن مالك بن حممد البطا�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سجرة الفرح للتجارة �ش.م.م , 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1258744 , عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبدالعزيز بن عبداللـه بن خدابخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نواحي بو�سر �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بــن عبداللـــه بن خدابخـــ�ش البلو�ســي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة نواحي بو�سـر 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1761072 , عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سعود بن عامر بن م�سعود احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء اإبراء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
املتحدة  اإبراء  �سماء  ل�سركــة  امل�سفي  يعلن م�سعود بن عامر بن م�سعود احلجري ب�سفـته 
اأمانـة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1098701 ,  للتجارة واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلــــة لدى 
املــادة )27(  وفقــا لأحكــام  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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توفيق بن اأحمد بن جواد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الديرة للتجارة واملقاولت �ش.م.م
اللواتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة �سهـــول الديــرة للتجارة  اأحمد بن جواد  يعلن توفيق بن 
، عـــن  اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1124286  لـــدى  ، وامل�سجلـــــة  واملقــــاولت �ش.م.م 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمود بن حمد بن حمود الأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأميال الردة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن حمود بن حمـد بـن حمــود الأغبــري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأميـــال الـــردة للتـــجارة 
واملقــــاولت - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1103368 ، 
املــادة )27(  وفقــا لأحكــام  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

بدر بن عبداللـه بن مبارك ال�سيفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج الظاهر للتجارة �ش.م.م
يعلن بدر بن عبداللـه بن مبارك ال�سيفي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة فلـــج الظاهـــر للتجــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1098446 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

هالل بن نا�سر بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربجميات احلديثة �ش.م.م
يعلن هــالل بن نا�ســر بن حمـــد احلارثـــي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــــة الربجمــيات احلديثــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1753940 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن �سليمان احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأحمد وحممود اأبناء �سعيد بن �سليمان احلو�سني للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمـد بـن �سعيــد بــن �سليمــان احلو�سنـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأحمــــد وحممـــود 
اأبنــاء �سعيد بن �سليمان احلو�سني للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل 
الـتجـــاري بالرقـــم 1063497 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة 

وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سالح بن �سليمان بن علي املجيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجيني والكندي للتجارة - ت�سامنية
يعلـن �سالــح بــن �سليــمان بــن علــي املجينـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املجينـــي والكنـــدي 
للتجـــــارة - ت�سامنيــــة ، وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 4119681 ، 
املــادة )27(  وفقــا لأحكــام  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن درياين البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرحة املتحدة �ش.م.م
يعلـن علـي بـن عبداللــه بـن دريانــي البلو�ســي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريــع القرحـــة 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1030553 ، عـــن انتهــــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن حممد بن عبداللـه املزيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج ال�سفاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلـن خالد بن حممد بن عبداللـه املزيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة برج ال�سفاء للتجارة 
اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1101137 ،  واملقــاولت - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى 
املــادة )27(  وفقــا لأحكــام  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

-252-



اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

ربيع بن �سامل بن �سليم احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذكاء املتحدة �ش.م.م
يعلـن ربيع بن �سالـم بـن �سليـم احلامتــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الذكاء املتحدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1176957 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم وادي الهجر الوطنية �ش.م.م

يعلـن ربيع بن �سالـم بـن �سليـم احلامتي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة قمم وادي الهجر الوطنية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1141096 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن حممد بن خلفان العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف اخل�سراء للتجارة - تو�سية
يعلن �سعيد بن حممد بن خلفان العلوي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة م�سارف اخل�سراء للتجارة - 
تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــم 3203735 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سواطئ ال�سلوتيات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن علي بن عبداللـه بن �سامل الوهيبــي ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركـــة �سواطــئ ال�سلوتيــات 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1017874 ، 
عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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خالد بن حمد بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الر�ستاق �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن �سعيد ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة اأ�سواء الر�ستاق �ش.م.م ، 
اأعمـــال الت�سفية  ، عــن انتهـــاء  الـتجاري بالرقــم 1710346  اأمانة ال�سجــل  وامل�سجلــة لدى 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن �سلطان بن حمد العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املراأة الع�سرية للتجميل - ت�سامنية
يعلن علي بن �سلطان بن حمد العمري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة املراأة الع�سرية للتجميل - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1080960 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن �سامل العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة علي بن �سعيد العربي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية 

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �سامل العامري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة علي بن �سعيد العربي 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 5041910 ، 
عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن علي املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن حممد و�سعيد بن حممد املحروقي للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �سامل بن حممد بن علي املحروقي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـــة �سامل بن حممد و�سعيد بن 
حممد املحروقي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 
لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء  عــن   ،  5045525

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عبداللـه بن خنفور بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف بحر العرب �ش.م.م 
يعلن عبداللـه بن خنفــور بـن حمــد الدرعــي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة اأريـــاف بحـــر العــرب 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1170497 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط الطيف للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الطيف  ل�شركـــة خطوط  امل�شفي  ب�شفـتـــه  العلوي  �شعيد بن حمد بن علي  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1050131 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

را�سد بن خلفان بن علي اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سالح اجلعفري للتجارة - ت�سامنية
اجلعفري  �سالح  اأبو  ل�سركـــة  امل�سفي  ب�سفـتـــه  اجلعفري  علي  بن  خلفان  بن  را�سد  يعلن 
 ، الـتجـــاري بالرقـــم 1059152  اأمانـــــة ال�سجـــــل  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  للتجـــــارة - ت�سامنيــــة 
عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن مبارك بن حمد الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل وعلي اأبناء مبارك بن حمد الها�سمي - ت�سامنية

يعلن �سامل بن مبــارك بـــن حمــد الها�سمـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سالـــم وعلـــي اأبنـــاء 
مبــارك بن حمد الها�سمي - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 
4021207 ، عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن عامر الفراجي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خمي�س بن عامر بن �سامل الفراجي و�سركاه - تو�سية

يعلن اأحمد بن �سعيد بن عامر الفراجي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة خمي�س بن عامر بن �سامل 
الفراجي و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 4044630 ، 
عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن حممد بن علي ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط االنطالقة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن علي بن حممد بن علي ال�ساعدي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة خط النطالقة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 1035611 ، عــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خليفة بن حممد بن علي الكا�سبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة الكا�سبي واأوالده للتجارة - تو�سية
يعلن خليفة بن حممد بن علـــي الكا�سبــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــة خليفـــة الكا�سبــي واأولده 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 4101057 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة اجلوابي للتجارة - ت�سامنية

يعلن خليفة بن حممد بن علي الكا�سبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة زهرة اجلوابي للتجارة - 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 4082109  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عبداللـه بن �سالح بن العبد الرا�سبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح الرا�سبي و�سركاه للتجارة - تو�سية
الرا�سبي  �سالح  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  الرا�سبي  العبد  بن  �سالح  بن  عبداللـه  يعلن 
 ، بالرقـــم 4102371  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانة  لــــدى  ، وامل�سجلة  و�سركاه للتجارة - تو�سية 
عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ماجد بن �سلطان بن �سامل اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الفلج املميزة للتجارة - ت�سامنية
املميزة  الفلج  ربوع  ل�سركـــة  امل�سفي  ب�سفـتـــه  اجلابري  �سامل  بن  �سلطان  بن  ماجد  يعلن 
، عــن  الـتجـــاري بالرقـــم 1207474  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للتجارة - ت�سامنية 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري واخلرو�سي للتجارة - ت�سامنية

يعلن ماجد بن �سلطان بن �سامل اجلابري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اجلابري واخلرو�سي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1213715 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

را�سد بن حممد بن را�سد النخيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن را�سد بن �سامل النخيلي وولده - ت�سامنية

بن  را�سد  بن  حممد  ل�سركـــة  امل�سفي  ب�سفـتـــه  النخيلي  را�سد  بن  حممد  بن  را�سد  يعلن 
الـتجـــاري بالرقـــم  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  �سامل النخيلي وولده - ت�سامنية 
3053822 ، عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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خديجة بنت يعقوب بن اأحمد ال�سبلية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبايا للخياطة والتطريز - ت�سامنية
تعلن خديجة بنت يعقوب بن اأحمد ال�سبلية ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركــة ال�سبايا للخياطة 
والتطريز - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 3180697 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

حبيب بن حممد ال�سيخ بن �سعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الك�سكول للتجارة واخلدمات �س.م.م
يعلن حبيب بن حممد ال�سيــــخ بن �سعيــد الريامـــي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة الك�سكـــــول 
للتجارة واخلدمات �س.م.م ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقم 3191567 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيـــــة وزوال الكيــــــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

فهد بن غامن بن حممد الفهد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعيان املتحدة للتجارة واملقاوالت �س.م.م
للتجارة  املتحدة  اأعيــان  ل�سركـــة  امل�سفي  ب�سفـتـــه  الفهد  حممد  بن  غامن  بن  فهد  يعلن 
عــن   ،  1134778 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �س.م.م  واملقاولت 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حميد بن را�سد بن حميد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج الغوي�سة احلديثة للتجارة - ت�سامنية
يعلن حميد بن را�سد بن حميد العربي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة اأمواج الغوي�سة احلديثة 
، عــن  الـتجـــاري بالرقـــم 1140214  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للتجارة - ت�سامنية 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

-258-



اجلريدة الر�سمية العدد )1267(

مبارك بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سحم للتجارة - تو�سية
يعلن مبارك بن �سامل بن �سعيد ال�سيابي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة م�سارف �سحم للتجارة - 
انتهـــاء  عــــن   ،  3186482 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــــة   ، تو�سية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سامل بن خلفان بن حممد الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة الوقيبة للتجارة واملقاوالت �س.م.م
يعلن �سامل بن خلفان بن حممد الرو�ســــدي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة رو�ســــة الوقيبــــة 
للتجارة واملقاولت �س.م.م ، وامل�سجلــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـاري بالرقم 1114850 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

طارق بن �سامل بن عبداللـه الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع الفلوجة للتجارة - ت�سامنية
يعلـــن طارق بن �سالــم بن عبداللــــه الكنــــدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة طالئـــع الفلوجـــة 
، عــن  الـتجـــاري بالرقـــم 1014234  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  للتجارة - ت�سامنية 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن �سيف بن حمد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سامل بن مطر بن �سامل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سيف بن حمد الرواحي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة �سامل بن مطر بن �سامل 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 3045315 ، 
عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حمدان بن اأحمد بن حممد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبري ال�سويحرة للتجارة - تو�سية 
يعلن حمدان بن اأحمد بن حممـــد الفار�ســي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة عبيـــر ال�سويحـــــرة 
للتجارة - تو�سية  ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 3308910 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

يا�سر بن حمود بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذا الردة للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  الردة  �سذا  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  املعمري  �سعيد  بن  بن حمود  يا�سر  يعلن 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 1002443  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمفوظة بنت اإبراهيم بن علي النوفلية 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبو تيمى ال�سبلي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

تعلن حمفوظة بنت اإبراهيم بن علي النوفلية ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركــة اأبو تيمى ال�سبلي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1019173 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

هيثم بن هالل بن حممد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة هيثم بن هالل بن حممد الكيومي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن هيثم بن هالل بن حممد الكيومي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة هيثم بن هالل بن حممد 
الكيومي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري 
وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء  عــن   ،  1148251 بالرقـــم 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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عبداللـه بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإعمار �سحار الوطنية - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن ال�سيزاوي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة م�ساريع 
بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - الوطنية  �سحار  اإعمار 
لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء  عــن   ،  1141054

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حميد بن حممد بن �سعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابي اخل�سر للتجارة - ت�سامنية
يعلن حميد بن حممد بن �سعيد البادي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـــة الروابي اخل�سر للتجارة - 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 3152600  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سبح بن �سعيد بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء جمان للتجارة - ت�سامنية
يعلن م�سبح بن �سعيد بن حممد املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة اأجواء جمان للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 3222292 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خليفة بن �سعيد بن خلف ال�سيدي وم�سبح بن حميد بن �سعيد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�سبح بن حميد بن �سعيد ال�سبلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن خليفة بن �سعيد بن خلف ال�سيدي وم�سبح بن حميد بن �سعيد ال�سبلي ب�سفـتـــهما 
 ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  ال�سبلي  �سعيد  بن  حميد  بن  م�سبح  ل�سركـــة  امل�سفيني 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 3133087 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــيان
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حممد بن �سنني بن حممد اجلرواين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سنني اجلرواين واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن �سنيـــن بن حممـــد اجلرواين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــــة حممـــد بن �سنني 
اجلرواين واأولده للتجارة - تو�سيـــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 
لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهـــاء  عــن   ،  3175146

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن علي بن �سلطان الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع خط ال�ساحل املتحدة للتجارة - ت�سامنية

ال�ساحل  ل�سركـــة م�ساريع خط  امل�سفي  ب�سفـتـــه  الكندي  �سلطان  بن  بن علي  اأحمد  يعلن 
املتحدة للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1137509 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

منري بن �سامي بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات العا�سمة املتميزة للتجارة - ت�سامنية
يعلن منري بن �سامي بن علي البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة مل�سات العا�سمة املتميزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــــة لــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1138767 ، عــــن 
انتهـــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإبراهيم بن مراد بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع عمق للتجارة - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن مراد بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــة ربوع عمق للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجل الـتجـــاري بالرقـــم 3229327 ، عــن انتهـــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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علي بن حممد بن �سيف املزروعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه وعلي اأبناء حممد بن �سيف املزروعي - ت�سامنية 

يعلن علي بن حممد بن �سيف املزروعي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة عبداللـه وعلي اأبناء حممد بن 
اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 3021599 ،  �سيف املزروعي - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى 
عــن انتهـــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

من�سور بن حممد بن �سامل الزعابي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العني الزرقاء للعقارات - ت�سامنية
يعلن من�سور بن حممد بن �سامل الزعابي  ب�سفـته امل�سفي ل�سركة العني الزرقاء للعقارات - 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 3242536  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوارج العفية للتجارة - ت�سامنية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة بوارج العفية للتجارة - 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 1070917  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة املزيونة للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـــة نه�سة املزيونة للتجارة - 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 4103149  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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م�سلم بن عبداللـه بن م�سلم املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطر املعمري للتجارة �س.م.م
يعلن م�سلم بن عبداللـه بن م�سلم املنذري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة مطر املعمري للتجارة 
انتهـــاء  عــــن   ،  1037891 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــــــة   ، �س.م.م 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خلف بن علي بن �سامل الكلباين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال م�سكن للتجارة - ت�سامنية
يعلن خلف بن علي بن �سامل الكلبانــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة جبــال م�سكـن للتجــارة - 
انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـــم 1191314  الـتجـــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  ، وامل�سجلــــــة  ت�سامنية 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقــا لأحكــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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