
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1268(                                                                        ال�سنـــة ال�سابعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيـــــــــة

باإجراء بع�ض التعديالت على قانون علم الدولة  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/28 
و�سعارها ون�سيدها الوطني .

باإ�سدار قانون حظر متلك غري العمانيني لالأرا�سي  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/29 
والعقارات فـي بع�ض الأماكن .

مل�سروعـــــات  ال�سمـــــان  ح�ســــــاب  نظــــــام  باإ�ســـدار  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/30 
التطويــر العقــاري .

بتعيني اأمـني عام لل�ســوؤون الع�سكرية فـي املكتـب  مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/31 
ال�سلطانــي .

مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيـــــة . مر�ســــوم �سـلطانـــي رقــــم 2018/32 
اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

                  ديوان البالط ال�سلطاين
                  املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .
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قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
             وزارة الإ�سكــــــان

�سادر فـي 2018/11/13 ب�ساأن �سوابط ال�ستثمـــار  قــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2018/92 
لالأرا�سـي احلكومية املخ�س�سة ملوؤ�س�سات التعليــم 

العالــي اخلا�ســة . 
                                 وزارة التجــارة وال�سناعـــة

�سادر فـي 2018/11/7 بتحديــــد العائــــد مقابــــل  قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/238 
احل�سـول علـى قـر�ض اأو ديـن جتـاري .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
                                  وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 

اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل مناذج �سناعيــــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولــة .

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

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة . 
ا�ستــــــدراك .

                         جملـــــ�س املناق�ســــــات
اإعالن عن طرح املناق�سة رقم 2018/12 .

                             البنــك املركــزي العمانــي
اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر اأكتوبر 2018م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأمطار اخلليج التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف الرائد لالت�سالت ال�سرق الأو�سط 
)�سركة منطقة حرة( �ض.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة متليك للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال الغويل العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شلوت جوميرتي لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اي ال اف و�شريكه �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـيــة ل�شركــة خالــد بــن حمــدان بــن رم�شـــان البلو�شـــي 
للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املذري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شواء الوا�شل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر الغبرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال الدمة للتجارة  - ت�شامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدى الظاهر للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شوامخ ال�شحراء للتجارة - ت�شامنيـة  . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار املزاريع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الهند�شية خلدمات امليـاه �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدقم للم�شاريع الرائدة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الذهب الرائد �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد اأحـمد ال�شنفــري واأوالده - تو�شيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمـــــالت �شمهرام التجارية املحدودة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ملــار لالأزياء �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعيد وعبداللـه اأبناء خلفان املجيزي للتجارة - 
ت�شامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العربية الكونية للتجارة واإدارة املطاعم �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مبادلة لال�شتثمار �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـــة اأ�شماكي �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمرباطورية البحار العاملية - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وعبداللـه اأبناء را�سد احلديدي للتجارة - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبنــاء ميــاه �سفيــع حممد الزدجايل و�سريكتهم - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان بدبد للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ض التقدم للتجارة واملقــاولت �ض.م.م  .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بياق املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون اإزكي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة العرب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سيماء للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرهـون املحـرزي و�سعيد املجيزي - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساروج املتقدمة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوركيد املتحدة �ض.م.م  .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول اخلليج �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  الأ�سرا�ض للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال لتجارة حديد اخلردة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال لالأملنيوم �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبــرا�ض ال�سحــراء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب الباطنة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الوافـي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبيان الع�سرية للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع القرحة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميطات اخلليج الذهبية - تو�سية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات ال�سحراء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاهر العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة البحريي التجارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وليلى للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت اخلبز �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن �سامل احلب�سي واأخوانه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهي�سم للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جالبيات ال�سارقة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فرا�سة حواء �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز وحلويات ربيع لبنان �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليوبيل للبخور �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فن�ض املتحدة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونان للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوات ال�سالمة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار قريات احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهود الأولى للتجارة واخلدمات املتكاملة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلم�سي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لختبار املواد �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير لل�سفر وال�سياحة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول لال�ستثمار الدويل �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية لالأعمال واخلدمات الفنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور �سحار املا�سية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احلكمة �ض.م.م .

300
300
301
301
302
302
303
303
304
304
305
305
306
306
307
307
308
308
309
309
310
310
311
311



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيدي والزدجايل للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الآفاق احلديثة للم�ساريع �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن �سيماء للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القبطان للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الو�ساطة الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية لتاأجري ال�سيارات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع القرم العربية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنتوت للخدمات الهند�سية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيزار للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمهرام الدولية للعقارات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز النخبة احلديث الطبي �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأهلية للتجارة واملنتجات البحرية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزياء �سناء �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة خلدمات الأنابيب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآمال للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مظلة الأعمال ال�سناعية �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بريق النور ال�ساملة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرياج املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن عامر بــن لبخيــت فا�ســـل وولـــده 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإداري املحرتف �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عهد اخلليج املتميزة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن فرج للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنت العو�سي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات الطبية وال�سيدلنية �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجعلي املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ب�سريي احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املند�سة احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بوابة �سوق مطرح �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميد �سامل احلب�سي ونا�سر املعويل للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية .

للتجارة  واأولده  �سامل احلب�سي  بن  ل�سركة حميد  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 
واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذرى ال�ساأن للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمامي للجمال �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دانة �سحم املتكاملة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلا�سم املتحدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يحيى بن اأحمد بن هالل الكيومي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة مرتفعات خور ر�سل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر بن حممد بن عامــر القرينـــي و�سريكــــه 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل القريني و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلائزة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرياء لالأدوات ومعدات امل�ست�سفيات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وكالة ملار للم�ساريع والأعمال الإعالنية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفرو�سات الق�سور �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمانية لتاأجري و�سيانة املعدات �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية املتحدة للمعدات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للت�سويق �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزمائم خلدمات حقول النفط �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأعراف العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة الدولية خلدمات ال�سفر �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإمرباطور للدراجات النارية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة خلدمات �سف ال�سيارات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمهرام الدولية للتاأجري �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور بركاء الذهبية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي م�سكن للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سيب الأرجوانية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اجلفنني للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمور اخلليج العربي للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خنجر م�سقط للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد اأبها التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جميل وماجد للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيكون املحدودة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دي ا�ض ام اي عمان �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فين�سي وجمموعة ال�سليمــي للمقــاولت 
وامل�ساريع الكربى �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سريــة خلدمة ال�سيارات �ض.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سباب خلدمة ال�سيارات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم بن اأجهام الكثريي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديـــار الدوليـــة �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركيـزة الباديــة للتجــارة - تو�سية  . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ســوح العربيــة للتجارة واملقاولت - تو�سية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية املتحدة للتجارة - تو�سية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الرابـع الهند�سيـة الفنية للتجــارة - 

ت�سامنية . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيــادة و�سيدليــة اخلميلة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستمرار للتجارة واملقــاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فرا�ض احلو�سني للتجـــــارة - تو�سيــــة .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبها اخل�سراء للتجارة - ت�سامنيـــة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيــف الفنيـة للتجـــارة - ت�سامنيـــة .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب الريا�ض للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة حمود وعبداللـه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطــوف للتجــارة - تو�سية  .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفزاري وامل�سعودي للتجـارة - ت�سامنيـة.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل ورا�سد اأبناء �سيف بن را�ســد املقبــايل 

للتجارة - ت�سامنيــة .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الطريف الوطنية للتجـــارة - ت�سامنيــة .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار البادية احلديثة للتجـــارة  - ت�سامنيــة  .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال احليل للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة اخلليج املتحدة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريـــع الف�سائــل احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الإعمار للتجارة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع العابــر املتميزة - تو�سية  .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التفوق للطاقة العالية ومقاوالت البناء 
�ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثعلب للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غديــر ال�شيــب للتجـارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لويان للت�شويق واخلدمات �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأر�ش الف�شية الدولية للخدمات - تو�شية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ثمـار اخليـر للتجــارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيــاء ذهبــون للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن ال�شيخ العفيف للتجارة واملقاوالت - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املباين للخدمــات واال�شتثمــار �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فوار�ش اخلابورة للتجارة - ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعلة جمز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول عاهن املميزة للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة من�شور بــن عبداللـــه بـــن زايـــد النعيمـــي 
وولده للتجارة - تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن �شالم بن مربوك و�شركاه للتجارة - 
ت�شامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو �شقر ال�شيدي للتجارة - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غدير �شحار للتجارة - تو�شية .

 - واملقاوالت  للتجارة  الظاهرة  مزون  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
تو�شية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فر�شان البوادي للتجارة واملقاوالت - تو�شية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــة �شلطــان بــن را�شـــد بـــن خمـــي�ش املقبـالـــي 

للتجـارة واملقـاوالت - ت�شامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــة بهجة النجاح للتجـارة واملقـاوالت �ش.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع �سحار لالأ�سمدة الع�سوية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجد للتجارة واملقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيــم بــن يو�ســف بــن �سعيـــد البلو�ســي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادي املدينــة ال�سحــي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق الأحمر املميز للم�ساريع التجارية 

واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة اأ�سالـــة ال�ســـرق لبيـــع وتف�سيـــل العـــباءات 

الن�سائية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طارق ال�سبلي و�سريكه للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار الزاهية للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكاأ�ض الف�سي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سال�سل اخلابورة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز احلكمة لالإنرتنت وخدمات احلا�سب 

الآيل - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع التميز الع�سري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سيب احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح م�سكن للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�ساء الذهبي للتجارة - تو�سية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن اخلطو للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيــم بـــن �سليمـــان الوائلـــي و�سريكـــه 
للتجـارة - ت�سامنيــة .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غيوم �سناو للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلك عمان �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الأهلية للخدمات الهند�سية �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع الأهلية للخدمات النفطية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحـــارة للم�ساريـــع املتكاملــة �ض.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان ل�سناعة الأنابيب املتخ�س�سة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط ال�صيد �ش.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العلف الأخ�سر �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط النور�ش للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن �سعيد العي�سائي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية .
املقبالــي  بن علي  بن م�سبــح  �سعيــد  ل�سركـــة  الت�سفـيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــن  اإعـــالن 

واأولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع �سحم الذهبية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�ساحل للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالـــد و�سامـــي اأبنـــاء عبداللــه بن �سليمان 

البلو�سي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعــــالن عن انتهــــــاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة عبداللــه بـن عبدالرحمـــن بــن عبداللــه 

الفار�سي - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع املحيط للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمـال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ح�سني الغفيلي و�سريكه �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن عبداللـه بن غاب�ض ال�سعدي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الكون لال�ستثمار �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور خلدمات التنظيف احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار البناء للمقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء �سحم املتميزة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الفرات للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعــيد بــن خميــ�ض بـــن �سليمـــان واأولده 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم البنف�سجي - ت�سامنية .
اإعـــالن عن انتهــاء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركـــة احلور العني للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة ال�سد للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيان للكهرباء �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيان لالإنارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرجان جمان �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زكريا العربي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الربع اخلايل للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العلو للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهــاء اأعمـــال الت�سفـية ل�سركـــة مل�سات اخلليج الرائدة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآل بخات / جمعة بن �سامل بن بخات وولده - 

ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم وادي عاهن للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعـــالن عن انتهــاء اأعمال الت�سفـيــة ل�سركــة الأوتار لالأزياء - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة امليناء اللوج�ستية �ض.م.م .

اإعـــالن عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة �سالــم بــن ح�ســن الفار�ســـي و�سريكـــه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اجلود العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة بخيت بن �سيف بن �سامل ال�سوعني 

و�سركاه للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق ال�سمال للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني ال�سمال للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بوابة م�ضقط الف�ضية للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفار�ضي واملعمري للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املجموعة ال�ضابعة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهــاء اأعمـــال الت�ضفـية ل�ضركـــة �ضعيد ورا�ضــد اأبنــاء حميــد بــن حممــد 

ال�ضبلي للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو ق�ضي العجمي للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة درة الباطنة املميزة - تو�ضية .

اإعـــــالن عـــن انتهــــاء اأعمــال الت�ضفـيــة ل�ضركــة جليــــل العجمـــي و�ضريكتـــه للتجــارة 

واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمدان بن حممد بن �ضند اجلابري واأوالده 

للتجارة - تو�ضية .

اإعـــالن عن انتهــاء اأعمـــال الت�ضفـيـــة ل�ضركـــة �ضعيد بن حميد بن عبداللـه احلو�ضني 

واأوالده للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البا�ضق لالإعمار �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الدروي�ش احلديثة - تو�ضية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الروا�ضي الثابتة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرقى املا�ضية للتجارة - ت�ضامنية .

املجعلــــي  وعلـــــي  املحروقــــي  حمـــــد  ل�ضركــــة  الت�ضفـيــة  اأعمــــال  انتهــــاء  عن  اإعــــالن 

للتجــــــارة واملقاوالت - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الر�ضيق للتجارة - تو�ضية .

رقم 
ال�صفحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/28

باإجراء بع�ض التعديالت على قانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني

نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلـــى قانــــون علـــــم الدولـــــة و�سعارهــــا ون�سيدهــــا الوطنـــي ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي 

رقــــم 2004/53 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص املادة )12( من قانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني امل�سار اإليه ، 
الن�ص الآتي : 

"يحظر ا�ستخدام ال�سعار كعالمــة جتارية اأو بق�سـد الإعــالن اأو الدعايــة التجارية ، كما 
يحظر و�سع ال�سعار على امل�سوغات اأو املنتجات اأو الأدوات التي تنتج اأو ت�سنع حمليا 
اأو ا�سترياد اأي منها ، دون اإذن م�سبق من وزير التجارة وال�سناعة بعد موافقة الوزير ، 
ومينع عر�ص اأو بيع املواد امل�سنعة باملخالفة لأحكام هذه املادة فـي املحالت التجارية .
وفـي جميع الأحوال تطبق احلماية املن�سو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة على ال�سعار 
�ســـواء و�ســع منفــردا ، اأم مبعيـــة اأي �سعـــــارات اأو ر�سومات اأو اأ�سكـــال اأو �ســـور ، اأو اأدخـــل 
فـي مكونات اأي من ذلك ، كما ت�سمل احلماية املذكورة ال�سعارات والعالمات والرموز 
املعتمـــدة للجهـــات احلكوميــــة والأجهـــزة الع�سكرية والأمنيــة متــى كــان ال�سعــار جـــزءا 

مـن مكوناتهــا " .
املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .
املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي :   3  مـن ربيــع الأول �سنـة 1440هـ
قابو�ض بن �سعيداملـوافـــــق : 11 مـن نوفمبـــــــــر �سنـة 2018م

�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/29

باإ�سدار قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�سي والعقارات فـي بع�ض الأماكن

نحـن قابـو�ض بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم النتفاع باأرا�سي ال�سلطنة ،
وعلى نظام ا�ستحقاق الأرا�سي احلكومية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/ 84 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/21 بتنظيم متلك مواطني دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية للعقار فـي الدول الأع�ساء ،

وعلـى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم  2006/12 فـــي �ســاأن نظــام متــلك غــري العمانيني للعقارات 
فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة ،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن حظر متلك غري العمانيني لالأرا�سي والعقارات فـي بع�س الأماكن ، باأحكام 
القانون املرفق .

املــادة الثانيــــة 
ي�سدر وزير الإ�سكان اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام القانون املرفق بعد التن�سيق 
مـع اجلهـات املخت�سـة ، واإلـى اأن ت�سـدر ي�ستمــر العمــل باللوائـــح والقـــرارات املعمـــول بهــا ، 

مبا ل يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة الثالثــــة 

يلغى كل ما يخالف القانون املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .
املــادة الرابعــــة 

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

�سـدر فـي  :  3   مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ
املـوافـــــق  : 11 مـن نوفمبــــــــر �سنـة 2018م

قابو�ض بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�سي والعقارات فـي بع�ض الأماكن

املــادة ) 1 (

مع عدم الإخالل بنظام متلك غري العمانيني للعقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملة 
اإليـــه ، يحظــر على غري العمانيني متلك الأرا�سي والعقارات بجميع ا�ستعمالتها  امل�ســـار 

فـي اأي من الأماكن الآتية :
 ، ، والربميــــي  ، وم�سنـــدم  عـــدا وليـــة �ساللــــة  مــــن : ) ظفـــار  كـــل  1 - حمافظـــات 

والظاهرة ، والو�سطى ( .
2 - وليات لوى ، و�سنا�س ، وم�سرية .

3 - اجلبل الأخ�سر ، وجبل �سم�س ، واأي جبال اأخرى لها اأهمية ا�سرتاتيجية حتددها 
اجلهات املخت�سة .

4 - اجلـــزر .
حتددها  والتي   ، والع�سكرية   ، الأمنية  واجلهات   ، الق�سور  من  القريبة  املواقع   -  5

اجلهات املخت�سة .
6 - احلارات الأثرية ، والقدمية ، والتي حتددها اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 2 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة )1( من هذا القانون ، يحظر على غري العمانيني - بعد العمل 
باأحكامه - متلك الأرا�سي والعقارات املخ�س�سة لال�ستعمال الزراعي فـي جميع حمافظات 

ال�سلطنة .
املــادة ) 3 (

يجـــب علـــى مـــن فقـــد اجلن�ســـية العمانيــــة ، اأو اأ�سقطـــت عنـــه ، اأو �سحبـــت منــه الت�سـرف 
فـي الأر�س الف�ساء املمنوحة له من قبل الدولة والواقعة فـي الأماكــن املن�ســـو�س عليهـــا 
فـي املادة )1( من هذا القانون ، ونقلها اإلى �سخ�س عماين باأي من طرق الت�سرف املقررة 
قانونا لنقل امللكية ، وذلك خالل )2( �سنتني من تاريخ فقد اجلن�سية العمانية ، اأو اإ�سقاطها ، 
اأو �سحبـــها ، قابلـــة للتمديــــد ل�سنــــة واحـــدة فقـــط بعـــد موافقـــة وزيــــر الإ�سكــــان بالتن�سيـــق 

مع اجلهات املخت�سة .
واإذا مل يقم بذلك خالل تلك املدة ، تقوم وزارة الإ�سكان با�سرتداد الأر�س الف�ساء ، مع رد 

قيمة منح الأر�س .
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املــادة ) 4 (

يجب على من فقد اجلن�سية العمانية ، اأو اأ�سقطت عنه ، اأو �سحبت منه الت�سرف فـي الأر�س 
الأماكن  فـي  والواقعة   ، قائمة  اإ�سغالت  بها  توجد  والتي   ، الدولة  قبل  من  له  املمنوحة 
املن�سو�س عليها فـي املادة )1( من هذا القانون ، ونقلها اإلى �سخ�س عماين باأي من طرق 
فقد اجلن�سية  تاريخ  �سنتني من   )2( وذلك خالل   ، امللكية  لنقل  قانونا  املقررة  الت�سرف 
العمانيــة ، اأو اإ�سقاطهـــا ، اأو �سحبهـــا ، قابلــة للتمديــد ل�سنـــة واحـــدة فقـــط بـــعد موافقــة 

وزير الإ�سكان بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
واإذا مل يقم بذلك خالل تلك املدة ، يتولى الق�ساء بيع تلك الأر�س ، وما عليها من اإ�سغالت 
جربا اإلى اأ�سخا�س عمانيني ، بناء على طلب وزير الإ�سكان ، طبقا لقانون الإجراءات املدنية 

والتجارية ، على اأن يعود ثمن البيع اإلى املالك .

املــادة ) 5 (

يجب على غري العماين الت�سرف فـي الأرا�سي والعقارات الواقعة فـي الأماكن املن�سو�س 
فـي  املن�سو�س عليها  والعقارات  الأرا�سي  ، وكذلك  القانون  املادة )1( من هذا  فـي  عليها 
املقررة  الت�سرف  طرق  من  باأي  عماين  �سخ�س  اإلى  ونقلها   ، القانون  هذا  من   )2( املادة 
قانونا لنقل امللكية ، وذلك خالل )2( �سنتني من تاريخ فقدانه حق التملك وفقا لأحكام 
هـــذا القانــون ، قابلة للتمديد ل�سنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإ�سكان بالتن�سيق مع 

اجلهات املخت�سة .
واإذا مل يقم بالت�سرف فـيها خالل تلك املدة ، يتولى الق�ساء بيع تلك الأرا�سي والعقارات 
جربا اإلى اأ�سخا�س عمانيني ، بناء على طلب وزير الإ�سكان ، طبقا لقانون الإجراءات املدنية 

والتجارية ، على اأن يعود ثمن البيع اإلى املالك .

املــادة ) 6 (

الأماكن  فـي  الواقعة  والعقــارات  الأرا�سي  اإليه  انتقلت  الـــذي  العمانـــي  غـــري  علـــى  يجـــب 
املن�سو�س عليها فـي املادة )1( مـــن هـــذا القانـــون وكذلك الأرا�ســي والعقارات املن�سو�س 
عليها فـي املادة )2(  من هذا القانون عن طريق الإرث اأو الو�سية اأو الهبة ، الت�سرف فـيها 
اإلــى �سخــ�س عمانــي بـــاأي مـــن طـــرق الت�ســـرف املقــررة قانونــا لنقل امللكية ، وذلك خالل 
)2( �سنتني من تاريخ انتقال امللكية قابلة للتمديد ملـــدة �سنـــة واحــدة فقـط بعــد موافقـــة 

وزير الإ�سكان بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
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واإذا مل يقم الوارث اأو املو�سى له اأو املوهوب بالت�سرف فـي الأرا�سي والعقارات خالل تلك 
املدة ، يتولى الق�ساء بيعها جربا اإلى اأ�سخا�س عمانيني ، بناء على طلب وزير الإ�سكان ، 
طبقا لقانون الإجراءات املدنية والتجارية ، على اأن يعود ثمن البيع اإلى الوارث اأو املو�سى له 

اأو املوهوب .
املــادة ) 7 (

يكون تنظيم عقد انتفاع اأو اإيجار الأرا�سي والعقارات الواقعة فـي الأماكن املن�سو�س عليها 
فـي املادة )1( من هذا القانون ، وكذلك الأرا�سي والعقارات املن�سو�س عليها فـي املادة )2( 
اأو �سحبها ، وفقا لل�سوابط   ، اإ�سقاطها  اأو   ، من هذا القانون عند فقد اجلن�سية العمانية 

التي ي�سدرها وزير الإ�سكان بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
كما تنظم تلك ال�سوابط عقود النتفاع اأو الإيجار لالأرا�سي والعقارات الواقعة فـي الأماكن 
املن�سو�س  والعقارات  الأرا�سي  ، وكذلك  القانون  املادة )1( من هذا  فـي  املن�سو�س عليها 

عليها فـي املادة )2(  من هذا القانون املنتفع بها اأو املوؤجرة لغري العمانيني .

املــادة ) 8 (

�سنتني   )2( خالل  لأحكامه  وفقا  اأو�ساعهم  توفـيق  القانون  هذا  باأحكام  املخاطبني  على 
من تاريخ العمل به ، ويجوز متديدها ملدة �سنة واحدة فقط ، بعد موافقة وزير الإ�سكان ، 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .
املــادة ) 9 (

يقع باطال بطالنا مطلقا كل ت�سرف يتم باملخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لكل ذي 
�ساأن التم�سك بالبطالن اأو طلب احلكم به ، وعلى املحكمة اأن تق�سي به من تلقاء نف�سها ، 

وفـي جميع الأحوال يجب اإعادة احلال اإلى ما كان عليه قبل اإجراء الت�سرف الباطل .

املــادة ) 10 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر ، يعاقب بال�سجن مدة ل تقل 
عن )3( ثالثة اأ�سهر ، ول تزيد على �سنة ، وبغرامة ل تقل عن )1000( األف ريال عماين ، 
ول تزيد على )3000( ثالثة اآلف ريال عماين ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من اأقدم 
عمدا على اإبرام عقد ملكية اأو اإجراء اأي ت�سرف باملخالفة لأحكام هذا القانون اأو تو�سط 

فـي ذلك .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن )6( �ستة اأ�سهر ول تزيد على )2( �سنتني ، وبغرامة 
ل تقل عن )2000( األفـي ريال عماين ، ول تزيد على )5000( خم�سة اآلف ريال عماين اإذا 
ا�ستعمل اجلاين فـي اجلرمية املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة اإحدى طرق الحتيال .
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2018/30

باإ�سدار نظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ، 

وعلى نظام متليك ال�سقق والطبقات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 89/48 ، 
وعلى نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2 ،

وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ،
وعلى نظام متلك العقارات فـي املجمعات ال�سياحية املتكاملــة ال�سـادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2006/12 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام نظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري ، املرفق .

املــادة الثانيــــة 

ي�سدر وزير الإ�سكان - بعد التن�سيق مع وزارة ال�سياحة والبنك املركزي العماين - الالئحة 
والقرارات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذا النظام .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :  3   مـن ربيـع الأول �سنـة 1440هـ
املـوافـــــق : 11 مـن نوفمبــــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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نظـــام ح�ســاب الـ�سـمـان مل�سروعــات التطويــر الــعــقــاري

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات وامل�سطلحات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

امل�ســروع :
 م�سروع التطوير العقاري املخ�س�ص لالأغرا�ص ال�سكنية ، اأو التجارية ، اأو ال�سكنية التجارية ، 
اأو ال�سناعية ، اأو ال�سياحية ، �سواء املقام �سمن املجمعات ال�سياحية املتكاملة ، اأو امل�سروعات 

العقارية .
وفـي حالة تق�سيم امل�سروع اإلى مراحل خمتلفة تعترب كل مرحلة مــن تلك املراحــل مبثابـــة 

م�سروع م�ستقل .
ح�سـاب ال�سمـــان :

احل�ســـاب امل�سرفــــي الـــذي يفتحـــه املطـــور با�ســـم امل�ســـروع لـــدى اأحـــد امل�ســـارف املرخ�ســـة 
فـي ال�سلطنة ، ويقوم امل�سرتون اأو ممولو امل�سروع باإيداع الدفعات فـيه .

اتفاقية ح�ساب ال�سمان :
التفاقية املوقعة بني امل�سرف املرخ�ص واملطور ، التي مبوجبها يتم فتح ح�ساب ال�سمان 

وفقا لأحكام هذا النظام .
اجلهـة املخت�سـة :

وزارة ال�سياحة فـيما يتعلق مب�سروعات املجمعات ال�سياحية املتكاملة ، ووزارة الإ�سكان فـيما 
يتعلق مب�سروعات التطوير العقاري الأخرى . 

التطويـر العقـاري :
الأعمال التي يرخ�ص للمطور تنفـيذها فـي امل�سروع من اجلهة املخت�سة .

املطـــور :
ال�سخــ�ص الطبيعـــي اأو العتبــاري املرخــ�ص لــه مـن اجلهة املخت�سة باإن�ساء وتطوير وبيع 

الوحدات العقارية .
ال�سجــل :

ال�سجل املعد فـي اجلهة املخت�سة لقيد املطورين .
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�سهـادة اإجنـاز الأعمـال :

الوثيقة التي ي�سدرها املطــور ، ويعتمدهـــا ا�ست�ســاري امل�سروع املعتـمد ، التـي تبني حجــم 
الأعمال التي اأجنزت من امل�سروع .

الوحـدة العقاريـة :

اأي جزء مفرز ، له ر�سم م�ساحي م�ستقل ، �سواء اأكان على اخلريطة اأم فـي طور الإن�ساء ، 
وي�سمل قطعة الأر�ص املعدة للبناء اأو املبنى املخ�س�ص لالأغرا�ص ال�سكنيــة ، اأو التجاريــة ، 

اأو ال�سكنية التجارية ، اأو ال�سناعية ، اأو ال�سياحية .

الدفعـــــة :

املبلغ الذي يودعه امل�سرتي اأو املمول من ثمن الوحدة العقارية فـي ح�ساب ال�سمان ، وفقا 
لل�شروط املحددة فـي عقد البيع .

امل�ستفـيــد :

ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتباري املتعاقد مع املطور لتنفـيذ امل�سروع اأو اأي جزء منه ، وي�سمل 
ذلك الأعمال ال�ست�سارية  اأو الإن�سائية ، وغريها اخلا�سة بامل�سروع .

ا�ست�ســاري امل�ســروع :

املكتب الهند�سي اأو مكتب ال�ست�سارات الهند�سية املتعاقد مع املطور لالإ�سراف على تنفـيذ 
امل�سروع . 

تكاليــف الإن�ســاء :

التكلفة الإن�سائية للوحدة العقارية ، وت�سمل تكلفة البنية الأ�سا�سية للم�سروع .

الالئحـــة :

الالئحة التنفـيذية لهذا النظام .

املــادة ) 2 (

ت�ســري اأحكــام هــذا النظــام علـى املطور الذي يقوم ببيع وحدات عقارية قبل اأو فـي اأثناء 
تنفـيـذ امل�سـروع ، وي�ستثنى من ذلك امل�ساريع التي �سدر ب�ساأنها مر�سوم �سلطانــي خــا�ص ، 
وامل�ساريع الأخرى فـي حدود ما قامت ببيعه من وحدات عقارية قبل العمل بهـذا النظــام .
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املــادة ) 3 (

ينظم العقد املربم بني املطور وامل�سرتي العالقة بينهما ، وحقوق والتزامات كل منهما ، 
مبا فـيها كيفـية �سداد ثمن الوحدة العقارية املبيعة ، على اأن يكون ال�سداد مرتبطا بن�سبة 
قيمة  فـي  املطور  حق  على  العقد  فـي  الن�ص  ويجوز   ، العقارية  الوحدة  اأو  امل�سروع  اإجناز 
الدفعة املقدمة اأو جزء منها كتعوي�ص عن عدم �سداد امل�سرتي باقي دفعات الثمن دون عذر 

مقبول .
املــادة ) 4 (

يلتزم املطور بفتح ح�ساب ال�سمان با�سم امل�سروع فـي اأحد امل�سارف املرخ�سة فـي ال�سلطنة 
فتح  عليه  وجب  املطور  ينفذها  التي  امل�سروعات  تعددت  واإذا   ، الدفعات  لإيداع  يخ�س�ص 
اإدارة  �شروط  ال�شمان  ح�شاب  اتفاقية  وحتدد   ، م�شروع  كل  با�شم  م�شتقل  �شمان  ح�شاب 
اجلهة  موافقة  على  املطور  ح�سول  بعد  املتعاقدة  الأطراف  والتزامات  وحقوق  احل�ساب 
املخت�سة ، ويجب على املطور اإيداع ن�سخة من اتفاقية ح�ساب ال�سمان وعقد البيع لدى 

اجلهة املخت�سة .
املــادة ) 5 (

ل يجوز للمطور رهن اأر�ص امل�سروع اأو اأي حق عيني مرتبط بها ما مل يكن ذلك للح�سول 
على متويل لأغرا�ص بناء امل�سروع ، على اأن تودع تلك املبالغ فـي ح�ساب ال�سمان .

املــادة ) 6 (

يلتزم املطور ب�سرف الدفعــات املودعــة فـــي ح�ســـاب ال�سمـــان لتغطيـــة تكاليـــف الإن�ســـاء ، 
وفقا لل�شروط الواردة فـي هذا النظام وفـي الالئحة والقرارات ال�شادرة تنفـيذا لأحكامه ، 

وفـي اتفاقية ح�ساب ال�سمان التي يتم اإبرامها مع امل�سرف املرخ�ص له بذلك .

املــادة ) 7 (

اأ - يتم ال�سحب من ح�ساب ال�سمان مبوجب طلـب يتقدم به املطــور للم�ســـرف املرخـــ�ص 
يحدد به املبالغ الالزمة لتغطية تكلفة ما تــم اإجنــازه مــن امل�ســروع وا�ســـم امل�ستفـيــــد ، 
على اأن يكون الطلب م�سحوبا ب�سهادة اإجناز الأعمال واملبالغ امل�ستحقة م�سدقا عليها 
من ا�ست�ساري امل�سروع ، ويتحمل املطــور امل�سوؤوليــة النا�سئــة عـــن ال�سحــب مـــن ح�ساب 

ال�سمان .
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ب - اإذا ثبت للجهة املخت�سة عدم �سحة البيانات الواردة فـي �سهادة اإجناز الأعمال ، جاز لها 
تعيني ا�ست�ساري اآخر مبعرفتها على نفقة املطور لتحديد ن�سبة ما مت اإجنازه من اأعمال ، 
واإبالغ امل�سرف املرخ�ص كتابيا بالمتناع عن �سرف اأي دفعات لحقة للمطور ، وذلك 
فـي مواجهة  الالزمة  الإجراءات  كافة  اتخاذ  فـي  اجلهة املخت�سة  بحق  الإخالل  دون 

املطور ب�ساأن اأي مبالغ مت �سحبها بناء على م�ستندات اأو بيانات غري �سحيحة .

املــادة ) 8 (

يلتزم املطور بالحتفاظ مببلغ من قيمة مبيعات الوحدات العقارية فـي امل�سروع فـي ح�ساب 
ال�شمان ملدة عام من تاريخ ت�شجيل الوحدات املبيعة با�شم امل�شرتي ، وحتدد الالئحة ن�شبة 

املبلغ الواجب الحتفاظ به و�شروط واإجراءات �شرفه .

املــادة ) 9 (

ل يجوز احلجز على املبالغ املودعة فـي ح�ساب ال�سمان اإل بناء على حكم ، اأو قرار ق�سائي .

املــادة ) 10 (

يقـوم امل�ســرف املرخـــ�ص بتزويـــد املطـــور بك�ســف يبـــني الإيـــرادات واملدفوعــات التــي متــت 
، ويلتزم املطور بتزويد اجلهة املخت�سة بن�سخة  ، وذلك ب�سكل دوري  فــي ح�ساب ال�سمان 
من هذا الك�سف مع اإعالم امل�سرتين للوحدات العقارية ب�سفة دورية بن�سب اإجناز امل�سروع 
واملراحل التي و�شل اإليها وفقا ملا حتدده الالئحة ، كما يجوز للجهة املخت�شة اأن تطلب 
ح�ساب  اتفاقية  وفق  عليها  الطالع  ترى  ك�سوفات  اأو  معلومات  باأي  تزويدها  املطور  من 

ال�سمان .
املــادة ) 11 (

املطـــور اخلا�سة  �سجـــالت  لفحـــ�ص  تعيني مدقق ح�سابات معتمد  املخت�سة  للجهة  يجوز 
بح�ســـاب ال�سمـــان وكافــة امل�ستنــدات املتعلقــة بامل�ســروع ، وفقـا للقواعـد والإجـراءات التي 

حتددها الالئحة .
املــادة ) 12 (

تعد اجلهة املخت�سة �سجال خا�سا لقيد املطورين املرخ�ص لهم مبمار�سة التطوير العقاري ، 
وحتـــدد الالئحــــة �شـــروط ومتطلبـــات الرتخيــ�ص مبمار�شـــة التطويـــر العقـــاري ، والقــيد 
فـي �سجل املطورين ، ول يجوز للمطــور ممار�ســة التطويــر العقــاري مـــا لـــم يكـــن مقيـــدا 

فـي ال�سجل امل�سار اإليه .
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املــادة ) 13 (

يلتزم ا�ست�ساري امل�سروع - اإذا تعرث امل�سروع لأي �سبب من الأ�سباب - بتقدمي تقرير كاف 
خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التعرث اإلى اجلهة املخت�سة يبني فـيه اأ�سباب التعرث ، 

وعلى اجلهة املخت�سة ت�سوية الأمر وديا ، اأو اإحالة املو�سوع اإلى املحكمة املخت�سة .

املــادة ) 14 (

ل يجوز للمطور الإعالن اأو الرتويج لبيع الوحدات العقارية بامل�سروع اإل بعد احل�سول 
على موافقة اجلهة املخت�شة وفقا لل�شروط التي حتددها الالئحة .

املــادة ) 15 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها فـي قانون اجلزاء العماين ، اأو اأي قانون اآخر ، 
يعاقــب بال�سجــن مــدة ل تــقل عــن �سنــة ، ول تزيد على )3( ثالث �سنوات ، وبغرامة ل تقل 
عن )10.000( ع�سرة اآلف ريال عماين ، ول تزيد على )100.000( مائة األــف ريــال عمانــي ، 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني ، كل من ارتكب اأحد الأفعال الآتية :
1 - مزاولة التطوير العقاري بدون ترخي�ص .

2 - تقدمي م�ستندات اأو بيانات غري �سحيحة للح�سول على ترخي�ص ملزاولة التطوير 
العقاري اأو تتعلق بامل�سروع .

3 - عر�ص وحدات عقاريـــة فــي امل�ســـروع باملخالفــة لأحكــام هـــذا النظـــام اأو الالئحــة 
اأو القرارات التي ت�سدر تنفـيذا له .

4 - �سحب املطور الدفعات التي مت اإيداعها فـي ح�ساب ال�سمـــان مـــن قبـــل امل�سرتيـــن 
اأو ممويل امل�سروع باملخالفة لأحكام هذا النظام اأو الالئحة اأو القرارات التي ت�سدر 

تنفـيذا له .

امل�سار  الك�سوفات  اأو  املعلومات  باأي من  5 - عدم قيام املطور بتزويد اجلهة املخت�سة 
اإليها فـي املادة )10( من هذا النظام .

6 - تعمد مدقق احل�سابات و�ســع تقريــر غيـــر �سحيــح عــن نتيجــة مراجعتــه للمركــز 
املايل للمطور اأو اإخفاء وقائع جوهرية فـي تقريره .

-27-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

7 - م�سادقة ال�ست�ساري على م�ستندات غري �سحيحة تتعلق بامل�سروع مع علمه بذلك .

8 - تقدمي بيانات اأو م�ستندات غري �سحيحة للم�سرف املرخ�ص .

9 - عدم اللتزام مبا ورد فـي املادة )8( من هذا النظام .

املــادة ) 16 (

ي�سطب قيد املطور من �سجل املطورين فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا اأ�سهر اإفال�سه .

2 - اإذا األغي الرتخي�ص املمنوح له ملمار�شة التطوير العقاري وفقا ملا حتدده الالئحة .

3 - اإذا ارتكب اأيا من املخالفات املن�سو�ص عليها فـي البنود )2 و3 و4 و5 و8 و9( من 

املادة )15( من هذا النظام .
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/31

بتعيـني اأمـني عــام لل�ســوؤون الع�سكريــة فـي املكتـب ال�سلطانــي

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يرقى العميد الركن حمد بن نا�سر بن عبـداللـه النبهاين اإلى رتبة لواء ، ويعني اأمينا عاما 

لل�سوؤون الع�سكرية فـي املكتب ال�سلطاين .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :   3  مـن ربيــع الأول �سنـة 1440هـ

املـوافـــــق : 11 مـن نوفمبـــــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2018/32

مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيـــــة

نحـن قابـو�س بـن �سعيـد   �سلطـان عمـان

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

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

 

�سـدر فـي :   3  مـن ربيــع الأول �سنـة 1440هـ

املـوافـــــق : 11 مـن نوفمبــــــــــر �سنـة 2018م

قابو�س بن �سعيد
�سـلطـــان عـمــــان
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ال�ســـــــــــــــمم
اأروى عيــــــــــــــــــــــدرو�س علـــــــــــــــــــــــــــــوي العلـــويــــــــــــــــــــــــــــة1
اأ�سمـــاء بيجـــم حممــد �ســرف الديــن حممــــد غــوث2
ايفـــــــــــــــــــا ولفـيـــــــــــــر يــــــــــــــدو امييليــــــــــــــــو ايبـــــــــــــــوان3
با�ســــــــــــــــــــــل كريـــــــــــــــــــــــــــم دميتــــــــــــــــــــري ع�ســــــــــــــــــــــــاف4
ب�سيــــــــــر بيجــــــــــــــم رحمــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــان حممــــــــــــــــــــد5
بيبـــــــــــــــــــــــــي مريـــــــــــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــا�س �سمبيـــــــــــــــــــــــــة6
جابني �سلطانة حمبوب �سريف حمي الدين �سريف7
خيــــــــــــــر بيبـــــــــــــي عبــــــداللــــــــــه �سيـــــــــــــــــــر حممـــــــــــــــد8
زينـــــات بيجـــــــــم �سيد فزير الديـن حممــــد اإقبــــــــال9

�سريفـــــــــــــــــة بيبــــــي حممــــــــــــد بوتــــــــاه ف�ســــــــــــــل داد10
�سريفــــــــــــــــة مو�ســــــــــــــــــى ح�سيـــــــــــــــــــــــــــن مالحــــــــــــــــــي11
�سيخــــــــــــــــــــــــة را�ســـــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــــــر الزكوانيــــــــــــــــــــة12
�سبـــــــــــــــــــــا عبــــــداللـــــــــــــــــــه ح�سـيـــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــــــال 13
غو�سيــــــــــــــــــــــــــة بيجــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــادر ح�سيـــــــــــــــــــــن14
قمـــــــر نافـيـــــــــد �ســــــــــودري حممـد بوتاه ف�ســـــــل داد15
مثنـــــــــــــــــــــــى عيـــــــــــــــــــدرو�س علــــــــــــــــــوي العلويــــــــــــــــــــة16
حممـــــــــــــــد بـــــــــــــالل حممـــــــــــــــد بوتـــــــاه ف�ســــــــل داد17
حممــــــــــــد بوتـــــــــــــــــاه ف�ســـــــــــــل داد غــــــــــــالم علــــــــــــــي18
حممـــــــــــــد نديـــــــم حممـــــــــــــد بوتـــــــــــــاه ف�ســـــــــــل داد19
مريــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رم�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــان عبــــــداللــــــــــــــــــــــــــــه20

مليكــــــــــــــة عبــــــداللــــــــــه عبداحلميــــــــــــــد ال�سباعـــــــــي21

نــــــــــــــور فاطمـــــــــــــة حممـــــــــــــد بوتــــــــــاه ف�ســــــــــــل داد22

وائـــــــــــــــــل عيــــــــــــــــــــــــــدرو�س علــــــــــــــــــوي العلــــــــــــــــــــــــوي23

قائمــة باأ�سمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام النعمان مـن الدرجــة الأولى ل�سعادة / فهــد حجــر املطيــري " �سفري دولة الكويت 

املعتمــد لـــدى ال�سلطنـــة " وذلك مبنا�سبــة انتهــاء مهــام عملــه ، وتقديـــرا جلهــوده الطيبــة 

فـي خدمة العالقات الأخوية التي تربط البلدين ال�سقيقني .

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ  26 مـن �سفر 1440هـ ، املوافـــق 4 مـن نوفمرب 2018م .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام التكرمي لل�سيخ / غ�سان اإبراهيم �ساكر وذلك تقديـــرا له ملا قدمه من خدمات 

جليلة فـي مهام عمله .

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ  29 مـن �سفر 1440هـ ، املوافـــق 7 مـن نوفمرب 2018م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

وزارة الإ�سكــــــان

قـــرار وزاري 

رقـــــم 2018/92

ب�ســاأن �سوابـــط ال�ستثمـــار

 للأرا�ســي احلكوميــة املخ�س�ســة ملوؤ�س�سات التعليــم العالــي اخلا�ســة 

ا�ستنادا اإلى قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5 ، 

واإلى املر�ســـوم ال�سلطانــــي رقــــم 2000/67 فـــي �ســاأن بعــ�ض الأحكــام اخلا�ســة مبوؤ�س�ســـات 

التعليـــم العالــي ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

يجــوز ملوؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة التقدم بطلب ا�ستثمـــار لن�سبــة ل تتجــاوز )%15( 

خم�سة ع�سر فـي املائة من اإجمايل م�ساحة الأر�ض املخ�س�سة لها لغر�ض ممار�سة ن�ساطها 

املرخ�ض به ، وت�سدر املوافقة على هذا الطلب وفق ال�سوابط الآتية :

اأن يكون ال�ستثمار فـي املجالت التي تتفق مع القيم والتقاليد والأعراف الأكادميية ،    1

واأل يخل مب�ستوى التعليـــم والبحـــث العلمـــي ، اأو باخلدمــــات الأ�سا�سيـــة املرتبطـــة 

بالعملية التعليمية .

اأن تكون جميع املرافق التعليمية وملحقاتها   مبا فـي ذلك امل�ساحات اخل�سراء      2

قد مت ت�سييدها بالكامل ، وذلك وفق املعايري واملوا�سفات املعتمدة من قبل وزارة 

التعليم العايل .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

األ تقع م�ساحة الأر�ض حمل طلب ال�ستثمار �سمن املرافق التعليمية وامللحقات    3

القائمـة اأو املخطــط اإقامتهــا فـي امل�ستقبــل ، ويتــم التاأكد من ذلك من واقع الر�سـم 

الهند�ســي ملوؤ�س�ســـة التعليـــم العايل اخلا�ســة ، علــى اأن يكــون هذا الر�ســـم معتمـــدا 

من وزارة التعليم العايل ، واجلهات احلكومية الأخرى ذات الخت�سا�ض .

ح�سول موؤ�ســ�سة التعليــم العالــي اخلا�ســـة على موافقــة كتابيــة من وزارة التعلـيم    4

العايل على ال�ستثمار .

املــادة الثانيــة

ل يجوز ملوؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�سة فـي حالة املوافقة على طلب ال�ستثمار ، املطالبة 

بامتـــداد اإ�سافـــي للم�ساحة الأ�سلية املخ�س�سة لها ، اأو بـــاأر�ض اأخرى عو�ســا عــن امل�ساحـــة 

التي متت املوافقة على ا�ستثمارها .

املــادة الثالثــة

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

�سدر فــي :   5  مـن ربيـــــع الأول 1440هـ

املوافــــق  : 13 مـن نوفمبــــــــــــــر 2018م

�سيف بن حممد بن �سيف ال�سبيبي

                                                                              وزيـــــــــــــر الإ�سكـــــــــــــــــــــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

وزارة التجــارة وال�صناعـــة

قــرار وزاري

رقم 2018/238

بتحديـد العائـد مقابـل احل�صـول علـى قـر�ض اأو ديـن جتـاري

ا�ستنادا اإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55 ،

واإلـى القـرار الـوزاري رقــم 2017/172 بتحديـد العائـد مقابـل احل�سـول علـى قـر�ض اأو ديـن 

جتاري ،

واإلى خطـاب غرفـة جتـارة و�سناعـة عمـان ب�سـاأن حتديـد قيمـة العائـد وفقا لن�ض املـادة )80( 

من قانون التجارة ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

يحــدد العائــد مقابــل احل�ســول علــى قــر�ض اأو ديــن جتــاري بن�سبـــة )6٫5%( مــا لــم يتفــق 

على اأقل من ذلك .

املــادة الثانيــــة
ال ي�سري حكم املـادة ال�سابقة على القـرو�ض املقدمة مـن قبـل املـ�سارف و�سركـات التمويـل 

وتاأجري االأ�سول ، املرخ�سة من قبل البنك املركزي العماين .

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به ملـدة عـام مـن تاريخ ن�سره .

�صـدر فـي : 29 من �صفـــر 1440هـ
املـوافــــق :  7  من نوفمبـر 2018م

د . علي بن م�صعود بن علي ال�صنيدي
وزيـــــــــــر التجــــــــــــــــــــارة وال�سناعـــــــــــــــــــــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00002 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/2/27)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.: 07-01(51)ت�صنيف لوكارنو  

)71(
زوجايرو�سي كوربوري�سن -  اليابان1
2
3

مايت�سونوري هورميوتو - اليابان1)72(
2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
N/A : تاريخ الأولوية       N/A : رقم الأولوية

)28( عدد النماذج فـي الطلب      منوذج �سناعي     )12(
 )54(HAND POT  : املنتج الذي يغطيه الطلب

 

وز�رة �لتجـارة و�ل�صناعـة
�إعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عن ت�سجيــل النماذج ال�سناعيــة وفقا لأحكــام قانــون حقــوق 
امللكيــة ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00001 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/2/13)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51) ت�صنيف لوكارنو  

)71(
�سركة البحوث وال�ستثمارات والتطوير �ش م ل -  لبنان1
2
3

جورج مي�سال النجار - لبناين1)72(
2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
N/A : تاريخ الأولوية       N/A : رقم الأولوية

)28( عدد النماذج فـي الطلب      منوذج �سناعي     )12(
املنتج الذي يغطيه الطلب :  كب�سولة بن جنار رغوة )54( 

)55(  الت�سميم : ي�سنع ج�سم الكب�سولة من مادة بال�ستيكية متعددة الطبقات للحفاظ على القهوة 
ط�زجة . وهو عب�رة عن ك�أ�س على �سكل خمروط مقطوع ينتهي بكتف دائري لت�سهيل تفكيك 
الكب�سولت الفارغة عندما تكون مرتا�سة واحدة فـي الأخرى. وينتهي الكتف بحافة م�ستوية 
ذات �سكل خا�ش لها �سكل )V( على اأحد اجلوانب واحلواف الدائرية للدخول بدقة حجرية 
ماكينة القهوة وقطع على �سكل )U( للحفاظ على الغ�ساء املانع للت�سرب فـي املو�سع ال�سحيح 

للتق�سري التلقائي .
القهوة  للحفاظ على  الطبقات  رقيقة مرنة متعددة  مادة  للت�سرب من  املانع  الغ�ساء  ي�سنع 

ط�زجة ، ويتم حل�مه على احل�فة امل�ستوية بعد ملء القهوة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00004 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/12)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51)ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�س اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية 1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ - اأمريكية1
ناري ت�سو - اأمريكية2
ويليام جريج�س - اأمريكية3

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية : 617206/29  تاريخ الأولوية : 2017/9/12

)28( عدد النماذج فـي الطلب      منوذج �سناعي          )12(
 )54(PERSONAL MOBILITY VEHICLE - Design 1  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00005 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/12)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51)        ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�ش اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية 1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ - اأمريكية1
ناري ت�سو - اأمريكية2
ويليام جريج�ش - اأمريكية3

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية : 617206/29  تاريخ الأولوية : 2017/9/12

)28( عدد النماذج فـي الطلب      منوذج �سناعي          )12(
 )54(PERSONAL MOBILITY VEHICLE - Design 2  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00006 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/12)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51) ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�ش اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ - اأمريكية1
ناري ت�سو - اأمريكية2
ويليام جريج�ش - اأمريكية3

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية : 29 / 617206 تاريخ الأولوية : 2017/9/12

)28( عدد النماذج فـي الطلب       منوذج �سناعي     )12(
 )54(PERSONAL MOBILITY VEHICLE - Design 3  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00007 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/18)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51)ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�ش اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ -  اأمريكي1
ماركو األفـرييز - اأمريكي2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية :  618.005/ 29  تاريخ الأولوية : 2017/9/18

)28( عدد النماذج فـي الطلب  منوذج �سناعي             )12(
 )54(           PERSONAL MOBILITY VEHICLE  1   : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00008 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/18)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51) ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�ش اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ -  اأمريكي1
ماركو األفـرييز - اأمريكي2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية :  618.005/ 29  تاريخ الأولوية : 2017/9/18

)28( عدد النماذج فـي الطلب       منوذج �سناعي           )12(
 )54(PERSONAL MOBILITY VEHICLE 2  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00009 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/18)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51)ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�ش اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ -  اأمريكي1
ماركو األفـرييز - اأمريكي2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية :  618.005/ 29  تاريخ الأولوية : 2017/9/18

)28( عدد النماذج فـي الطلب       منوذج �سناعي           )12(
 )54(BATTERY - 3  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00010 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/3/18)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51) ت�صنيف لوكارنو  

)71(
رازور يو ا�ش اأ ال ال �سي -  الوليات املتحدة الأمريكية1
2
3

)72(
لن دي�سبريغ -  اأمريكي1
ماركو األفـرييز - اأمريكي2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية :  618.005/ 29  تاريخ الأولوية : 2017/9/18

)28( عدد النماذج فـي الطلب  منوذج �سناعي        )12(
 )54(PERSONAL MOBILITY VEHICLE - 4  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�لو�صف �ملخت�صر باللغة �لعربية لنموذج �أو ر�صم �صناعي

�صـلطنـــــة عمــــــان
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعـة 
�ملديريـة �لعامـة للتجـارة
د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــــة

)21(OM/ID/2018/00011 : رقم الطلب
تاريخ التقدمي : 2018/4/12)22(
رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(
تاريخ الت�سجيل)15(
)45(

Loc Cl.:(51) ت�صنيف لوكارنو  

)71(
كورفـي ليد برايفـيت ليمتد -  هندية1
2
3

فـيمال �سوين - هندي1)72(
2

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

بيانات الأ�سبقية )30(
رقم الأولوية : 298421 تاريخ الأولوية : 2017/10/13

)28( عدد النماذج فـي الطلب        منوذج �سناعي         )12(
 )54(           LED STREET LIGHT  : املنتج الذي يغطيه الطلب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�إعـــــــــالن
تعلـــن دائـــرة امللكيـــة الفكريــــة عـن طلبـــات البـــــراءات املقبولـــة ، وعلـــى كـــل ذي م�سلحــــة 
احلق فـي االعتـــــرا�ض اأمــــام الدائرة خــــالل )120( يومـــا من تــــــاريــخ الن�سر وذلــك طبقـــا 
للمــــادة ) 9 - 5 - ج ( وفقـــــا الأحكــــــام قانـــون حقــــوق امللكيــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــادر باملر�ســـــوم 
ال�سلطــــانــي رقــــــــم 2008/67 واملـــــــــادة )31( مـــــن الئحتـــــــه التنفـيذيـــــة ال�ســـــــادرة بالقــــــــــرار 

الـــــــــــوزاري رقـــــم 2008/105 .

رمـــوز �لبيانـــات �لببليوجر�فـية

�لرمــــــز�لبيــان �لببليوجر�فـي

21رقـم الطلــب

22تاريـخ تقديــم الطلــب

31رقــم االأ�سبقيــة

32تاريــخ االأ�سبقيــة

33بلــد االأ�سبقيــة

54ت�سميــة االختـراع

57الو�ســف املخت�سـر

71ا�ســم طالــب البــراءة

72ا�ســم املختـرع

73ا�سـم املمنـوح لـه احلـق فـي امللكيـة

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

 - 1

)21(OM/P/2006/000008

)22(19/2/2006

)31(157430 

)32(17/8/2003

)33(IL

جهاز لدائرة مغلقة م�ستمرة الإزالة ملوحة مياه البحر حتت �سغط متغري بوعاء واحد .)54(

جهاز اإزالة ملوحــة ميـاه البحـار بطريقــة الدائـــرة املغلقــة املتتالية املتعاقـــبة لعــك�ض )57(

اخلا�سية اال�سموزية فـي دائرة واحدة على االقل .

)71(EFRATY Avi

)72( EFRATY Avi
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

 - 2
)21(OM/P/2016/000197

)22(30/6/2016

)31(13199824.7 

)32( 30/12/2013

)33(EP

تركيبة بوليمر ت�ستمل على اأ�سود الكربون وبوليمر حامل الأ�سود الكربون .)54(

)57( 50  -  20(  )I( على  حتتوي  مف�سـل  نحــو  على  ت�ستمــل   )MB( رئي�سيــة  كميـة 
 )II( )%بالوزن%( �سبغة على اأ�سا�ض املقدار الكلي للكمية الرئي�سية )100 بالوزن
اإيثيلني  بويل  بوليمر  ميثل  االأقل  على  واحد  حامل  بوليمر  من  بالوزن%(   40(
عايل الكثافة متعدد الأمناط )HDPE( ذو معدل تدفق �سهارة )MFR2( مقداره 
)1 اإلى 20 جم/10( دقائق كثافة مقدارها )940 اإلى 965 كجم/مرت مكعب( على 
نحو مف�سل )950 اإلى 960( ون�سبة متو�سط الوزن للوزن اجلزيئي/متو�سط رقم 
اأخرى  اإ�سافة  اإلى 20( و)IV( مواد  الوزن اجلزيئي )Mw/Mn( مقدارها )5 5 

اختياريا .

)71(Borealis AG 

ABU DHABI POLYMERS CO. LTD BOROUGE LLC 

)72( Kshama MOTHA
Andrey BURYAK

Velichko HRISTOV
Sanna MARTIN
Ashish KUMAR

Suleyman DEVECHI
Jari AARILA

Nicke BERGMAN
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

 - 3
)21(OM/P/2011/000126

)22(14/6/2011

)31(20080666

)32( 19/12/2008

)33(FI

الفوالذ حديدي اأو�ستنيتي مقاوم لل�سداأ .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بفوالذ مقاوم لل�سداأ مزدوج يت�سمن بنية دقيقة اأو�ستنيتية )57(
حديدية بن�سبة )35 - 65 %( من احلجم ويف�سل )40 - 60%( من حجم الفريت 
ويت�سمـــن قابليـــة حلـــام جيـــدة ومقاومـــة جيــدة للتاآكــل واإمكانيـــــة ت�سغيــــل جيـدة 
على ال�ساخن . ويحتوي الفوالذ على )0005 - 004%( بالوزن من الكربون )02 - 
07%(بالوزن من ال�سيليكون )25 - 5%( بالوزن من املنجنيز )23 - 27%( بالوزن 
من الكروم )25 - 5%( بالوزن من النيكل)05 - 25%( بالوزن من املوليبدنوم )02 - 
035% (بالوزن من النيرتوجني )01 - 10%( بالوزن من النحا�ض وب�سفة اختيارية 
اأو  واحد  بالوزن من  واأقل من )%00030(  التنج�سنت  بالوزن من  اأقل من )%1( 
اأكرث من عنا�سر املجموعة التي حتتوي على بورون وكال�سيوم واأقل من )%01( 
بالوزن من ال�سرييوم واأقل من )0004%( بالوزن من االألومنيوم واأقل من )%010( 

بالوزن من الكربيت واحلديد الباقي بال�سوائب العر�سية .

)71(OUTOKUMPU OYJ

)72( LILJAS Mats
SAMUELSSON Peter

LILLE Simon
ANDERSSON Jan - Olof

JOHANSSON Pelle
SCHEDIN Erik
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(
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)21(OM/P/2011/000263

)22(21/11/2011

)31( 185.626 /61

)32(6/10/2009

)33(US

بوليمر قابل لالنتفاخ وبه مواقع اأنيونية .)54(

املاء )57( فـي  للذوبان  قابلة  الروابط  مت�سابكة  م�ستقرة  ببوليمرات  االخرتاع  يتعلق 
قابلة لالنتفاخ وطرق ل�سنعها . واأكرث حتديدا يتعلق االخرتاع برتكيبة ت�ستمل 
غري  روابط  و�سابكات  اأنيونية  مواقع  بها  للتمدد  قابلة  بوليمرية  جزيئات  على 
و�سابك  املذكور مع مائع  ويتم خلط اجل�سيم  روابط م�ستقرة  و�سابكات  م�ستقرة 
�سابك  تدهور  عند  اأكرث  اجل�سيم  روابط  �سبك  كذلك  ميكنه  كاتيوين  روابط 
هالمية.  مادة  تت�سكل  بحيث  اأنيونية  ملواقع  والتعر�ض  امل�ستقر  غري  الروابط 
يتم  البرتول حيث  اإنتاج  فـي  كمائع حقن  اأهمية خا�سة هو  له  ا�ستخدام  وهناك 
حقن اجلزيئات البوليمرية القابلة للتمدد فـي منطقة م�ستهدفة . وعندما ت�سبب 
تدهورا  امل�ستهدفة  للمنطقة  املنا�سب  الهيدروجيني(  )الرقم   pH و/اأو  احلرارة 
ل�سابك الروابط غري امل�ستقر ويتمدد اجل�سيم فاإن �سابك الروابط الكاتيوين يقوم 
ب�سبك روابط البوليمر لت�سكيل هالم وبالتايل يتم حتويل املياه اإلى مناطق اأقل 

نفاذية وحت�سني ا�ستخال�ض النفط .

)71(
CONOCOPHILLIPS Company – IP Services Group

University Of KANSAS

 )72(MORADI ARAGHI Ahmad
LIANC Jenn-Tai

JOHNSON james pryor
HEDGES James Herbert

Needham riley byran
BERK LAND CORY

SCULLY faye lynn
CHENG MIN

ZORNES David Russell
GUAN Huili
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(
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)21(OM/P/2009/000005

)22(1/11/2009

)31( 2007902358 - 2006903740

)32( 5/4/2007 - 7/12/2006 

)33(AU – AU

جهاز ونظام مراقبة .)54(

نظام مراقبة لال�ستجابــة لالأ�سعة ال�ساقطة املدركـــــة عــــن طريـــق جهـــاز ح�ســــا�ض )57(
حالة  فـي  ت�سمل  املذكورة  اال�ستجابة  م�ستقلة  اإ�سارة  وحدة  فـي  االأقل  على  واحد 
اأولى اإر�سال لتجهيزات �سبط مركزية عن طريق وحدة االإ�سارة امل�ستقلة املذكورة 
�سبكة  امل�ستقلة تلك عرب  االأقل لوحدة اال�سارة  �سفرة تعريف فريدة واحدة على 
ات�ساالت اال�ستجابة املذكورة ت�سمل فـي حالة ثانية اإر�سال البيانات من جتهيزات 
�سبط مركزية من م�ستقبل اأو اأكرث من م�ستقبل مراقب عن طريق مالك م�سجل 
لوحدة االإ�سارة امل�ستقلة املذكورة وحيث اأن ت�سجيل وحدة االإ�سارة امل�ستقلة املذكورة 
و�سكل حت�س�ض اال�ستجابات املذكورة يتم عن طريق و�سلة �سبكية . نظام املراقبة 
اأن اال�ستجابات املذكورة فـي احلالة االأولى  وفقا لعن�سر احلماية رقم )1( حيث 
االإ�سارة  وحدة  فـي  )مناظرة(  اأنالوج  اأو  رقمية  بيانات  اإدخال  تت�سمن  امل�ستعملة 
امل�ستقلة امل�ستعملة . وفـي �سورة اإ�سافـية فقد مت مناق�سة طريقة ملراقبة احلالة 

للمادة م�سار االهتمام .

)71(Imprenditore Pty Ltd

)72( Mr. Patrick Jeremy Rice
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)21(OM/P/2016/000334

)22(17/11/2016

)31(62/000845

)32(20/5/2014

)33(US

طريقة وجهاز ال�ستعادة الكربيت .)54(

ا�ستعادة )57( نظام  فـي  حم�سي  غازي  تيار  لعملية  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

للكربيت مت جتهيزه ، تت�سمن الطريقة اإمداد مائع حمفز اإلى حاقن ، اإمداد تيار 

الغاز احلم�سي اإلى احلاقن للح�سول على مزيج ، يحتوي املزيج على املائع املحفز 

وتيار الغاز احلم�سي ، اإمداد املزيج اإلى فرن تفاعل ، اإمداد غاز احرتاق اإلى فرن 

التفاعل ، يحتوي غاز االحرتاق على اأك�سجني ، ومفاعلة حمتويات فرن التفاعل . 

مت اأي�سا جتهيز جهاز لعملية تيار غاز حم�سي .

)71(WorleyParsons Europe Ltd

 )72(Elmo NASATO
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)21(OM/P/2009/000077

)22(19/4/2009

)31(11 /552.333 - PCT/US2007/ 082045 

)32(24/10/2006 - 22/10/2007 

)33(US - US

منظم ت�سوي�ض توافقي .)54(

التوافقات )57( من  متنوعة  جمموعة  ينظم  توافق  مبنظم  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

اإلى قيم مطلوبة مبا فـي ذلك  الفردية فـي نظام به ت�سوي�سات دورية لعزم اللي 

ال�سفر . لكل توافق جار تنظيمه يتم حتويل اإ�سارة تغذية مرتدة بها مكون توافق 

واحد على االأقل نظرا للتوافق اجلاري تنظيمه من اإطار م�سدر مرجعي اإلى اإطار 

 .  )qd( مرتدة  تغذية  اإ�سارة  لتكوين  تنظيمه  اجلاري  للتوافق  مرجعي  توافقي 

 )ad( اإ�سارة لتكوين  املطلوبة  القيمة  املرتدة )qd( من  التغذية  اإ�سارة  يتم طرح 

وتنظيمها . يتم حتويل اإ�سارة )qd( املنظمة اإلى اإطار نهائي مرجعي لتكوين اإ�سارة 

تعوي�ض واإ�سافتها اإلى اإ�سارة حتكم لتكوين اإ�سارة حتكم)qd( تدير كل توافق جار 

تنظيمه ناحية القيمة املطلوبة .

)71(UNICO INC

 )72(GARLOW Mark E

HAMMEL William S

SEIDL David R
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)21(OM/P/2012/000185

)22(16/9/2012

)31(702/MUM/2010 - PCT/IN2011 /000053

)32(17/3/2010 - 27/1/2011  

)33(IN - IN

وغزل )54( خيوط  األياف   ، اإ�سرت  بويل  راتنجات  لتح�سري  وطريقة  حتفـيز  نظام 
با�ستخدام نظام التحفـيز . 

نظام )57( وجود  فـي  اإ�سرت  بويل  راتنج  لتح�سري  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
حتفـيز حديث يت�سمن مركب االأنتمون ومركب الق�سدير الغري ع�سوي . يتعلق 
االأنتيمون  مركب  يت�سمن  اإ�سرت  بويل  لتح�سري  حتفـيز  بنظام  اأي�سا  االخرتاع 
ومركب الق�سدير الغري ع�سوي الذي يخف�ض زمن البلمرة عند كل مراحل تخليق 
البويل اإ�سرت ويخف�ض توليد منتج التحلل . هذا االخرتاع يتعلق اأي�سا براتنج بويل 

اإ�سرت بلون )L( حم�سن له اأهمية ملحوظة فـي ا�ستخدامات اال�ستخدام االأخري .

)71(RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

)72( PAWASHE Nandkumar Gopal
AYODHYA Srinivasacharya Ramacharya

BHANGALE Vikas Kadu
JADIMATH Shivamurthy Padadayya

PUSHAP Sudan
LIMAYE Chetan Vijay

-63-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

 - 9

)21(OM/P/2014/000213

)22(29/9/2014

)31(61 /617.814

)32(30/3/2012

)33(US

)54(
اخـــتزال  وعوامـــل  الهيدروجـــني  االأ�سيتيـــك/بريوك�سيـــد  فوق  حمـــ�ض  ا�ستخـــدام 

البريوك�سيد ملعاجلة موائع حفر، موائع تك�سري ، ماء دفق خلفـي وماء ت�سريف .

يتعلـق االختــراع احلالــي بالك�ســـف عن طرق ال�ستخـــدام تراكيـــب حمـــ�ض فائـــق )57(
املاء  معاجلة  لعمليات  البريوك�سيد  من  منخف�ض  تركيز  على  حتتوي  االأك�سدة 
املختلفة مبا فـي ذلك عمليات جتري فـي حقل زيت وغاز و/اأو غريها من معاجلات 
التعقيم املك�سوف عنها . وفـي جوانب عديدة ميثل حم�ض فوق الأ�سيتيك احلم�ض 
فائق االأك�سدة املف�سل ويتم معاجلته بعامل اختزال البريوك�سيد خلف�ض جوهريا 
حمتوى بريوك�سيد الهيدروجني . ويتم الك�سف كذلك عن طرق ال�ستخدام تراكيب 
احلم�ض فائق االأك�سدة املعاجلة ملعاجلة موائع احلفر موائع التك�سري مياه الدفق 
الأك�سدة  اأ�سرار  من  واحلد  املاء  ظروف  لتح�سني  الت�سريف  مياه  و/اأو  اخللفـي 

املرتبطة ببريوك�سيد الهيدروجني و/اأو احلد من انت�سار الطحالب .

)71(ECOLAB USA INC

 )72(MCSHERRY David D
HERDT Brandon

STAUB Richard
LI Junzhong

RYTHER Robert J
KEASLER Victor

DE PAULA Renato
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)21(OM/P/2011/000192

)22(9/7/2011

)31(160.498/61 - 724.120 /12

)32( 16/3/2009 - 15/3/2010

)33(US - US

التحكم فـي عزم حمرك حثي فـي نظام �سخ .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام وطريقة للتحكم فـي �سرعة حمرك ي�سغل حمال )57(

ويكون مت�سال كهربائيا مبولد يتم ت�سغيله بوا�سطة حمرك من خالل ا�ستخدام 

دورة تغذية مرتدة للتحكم اأولى متت تهيئتها للتحكم فـي فـي�ض الع�سو الدوار 

للمحرك بوا�سطة التحكم فـي ا�ستثارة جمال املولد ودورة تغذية مرتدة للتحكم 

ثانية متت تهيئتها للتحكم فـي �سرعة املحرك بوا�سطة التحكم فـي مو�سع اخلانق 

للمحرك .

)71(UNICO INC

 )72(LUCAS MICHAEL O

MACDONALD MICHAEL A

DRY MICHAEL D

GARLOW MARK E

BECK THOMAS L

PETERSON RONALD G
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)21(OM/P/2015/000299

)22(11/11/2015

)31(1722/MUM/2013

)32(14/5/2013

)33(IN

تركيب �سائل اأيوين .)54(

يتعلق االخرتاع الراهن برتكيب لتح�سري حم�ض اأريل كربوك�سيليك حيث ي�ستمل )57(
الرتكيب املذكور على ما يلي : �سائل اأيوين واحد على االأقل حفاز واحد على االأقل 
مذيب قطبي غري قابل لالأك�سدة واحد على االأقل ومركب اأريلني متعدد االألكلة 
قابل لالأك�سدة واحد على االأقل ال يحتوي على موقعني حلقيني متتابعني يحمالن 
اأريل  حم�ض  لتح�سري  عملية  اأي�سا  احلايل  االخرتاع  ويزود   . االألكيل  جمموعة 

كربوك�سيليك .

)71(RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

 )72(ADURI Pavankumar

RATNAPARKHI Uday

JAIN SURESH Shantilal

UPPARA Parasu Veera
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)21(OM/P/2016/000083

)22(22/3/2016

)31(20131288

)32(26/9/2013

)33(NO

اأداة )54( اإلى جنب مع  اأداة معاجلة وطريقة ال�ستخدامها ومهايئ لال�ستخدام جنبا 
املعاجلة

جهاز )57( وت�سغيل  مع  لالت�سال   )1( معاجلة  اأداة  بو�سف  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
ا�ستخدامه  يتم  ومهايئ  ال�ستخدامه  وطريقة   )120( بالبئر  فـيه  التحكم  ميكن 

جنبا اإلى جنب مع اأداة املعاجلة ت�ستمل اأداة املعاجلة )1( على :
- مبيت مطاول )3( بجزء طرفـي اأول )5( وجزء طرفـي ثاين )7( .

- جهاز اإم�ساك )10( مو�سوع فـي اجلزء الطرفـي االأول )5( للمبيت )3( يتم 
ت�سميم جهاز االإم�ساك )10( لتوفـري تع�سيق قابل للتحرير مع جهاز البئر 
)120( الذي �سوف يتم التحكم فـيه بوا�سطة اأداة املعاجلة )1( ي�ستمل جهاز 
االإم�ساك )10( على و�سيلة )12 14( ملقاومة احلركة الدورانية واملحورية بني 

املبيت )3( وجهاز البئر حيث ت�ستمل اأداة املعاجلة )1( كذلك على:
- جهاز معاجلة واحد على االأقل )20 30( قابل لالإزاحة حموريا بني مو�سع 
للدوران  وقابل   )3( للمبيت  الطويل  املحور  بامتداد  ثاين  اأول ومو�سع 

حول املحور الطويل للمبيت )3( .
- جهاز دفع اأول )40( الإحداث اإزاحة حمورية جلهاز املعاجلة الواحد على 

االأقل )20 30( .
- جهاز دفع ثاين )70( الإحداث دوران جلهاز املعاجلة الواحد على االأقل 

)20 30( و.
- يت�سل كل من جهاز الدفع االأول وجهاز الدفع الثاين بوحدة حتكم )80( 

تو�سع للتحكم فـي اإمداد الطاقة اإلى اأجهزة الدفع.
)71(E HOLSTAD HOLDING AS

 )72(BYE Arnulf
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)21(OM/P/2011/000166

)22(8/1/2011

)31(61/ 149٫402 - PCT/US2010/ 023122

)32( 2/3/2009

)33(US - US

تتـــرازول-5-يــل(-برييديــن-)54( ميثيــل   -2(-2(-4(-)R(-3 مـــن  بلوريــــة  �ســـورة 
اأوك�سازوليديـــن-2-اأون داي  5-يــل(- 3-فلـــورو فـينيـــل(-5- هيدروك�ســــي ميثيـــل 

هيدروجني فو�سفات .

يتعلق االخرتاع احلايل ب�سورة متبلرة من R(-3(-)4-)2-)2- ميثيل ترتازول-5- )57(
اأوك�سازوليدين- ميثيل  هيدروك�سي  فـينيل(-5-  يل(-برييدين-5-يل(-3-فلورو 
وتركيبات  البلورية  ال�سورة  لتح�سري  وطرق  فو�سفات(  هيدروجني  داي  2-اأون 
�سيدالنية ت�ستمل على ال�سورة البلورية ت�ستخدم كم�سادات حيوية . عــالوة على 
ذلك ، قـــد يكـــون مل�ستقات االختـــراع احلالــي مفعــول قـــوي م�ســـاد للبكترييا �ســد 
اجلرام  موجبة  البكترييا  ذلك  فـي  مبا  واحليوانية  الب�سرية  االأمرا�ض  م�سببات 
مثل العنقوديات واملكورات املعوية والعقديات والكائنات احلية الدقيقة الالهوائية 
مثل  لالأحما�ض  املقاومة  الدقيقة  احلية  والكائنات  واملطثيات  الع�سوانيات  مثل 
املقنطرات ومقنطرات الطيور . وبالتايل ميكن ا�ستخدام الرتكيبات امل�ستملة على 

ال�سورة البلورية فـي امل�سادات احليوية .

)71(MERCK SHARP DOHME CORP.

)72( DUGUID Robert J

REICHENBACHER Katharina

SIMSON Jacqueline A.

-68-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

 - 14
)21(OM/P/2011/000231

)22(29/10/2011

)31(0909038.2- 0919915.9 - PCT/GB2010/ 001056

)32( 27/5/2009 - 13/11/2009 - 27/5/2010

)33(GB – GB – GB

ر�سد بئر بوا�سطة و�سائل ا�ست�سعار موزعة .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفـري طرق وجهاز لر�سد اأ�سفل البئر فـي الزمن الفعلي . )57(
ت�ستمل الطريقة على اال�ستف�سار عن ليفة �سوئية غري معدلة )102( مو�سوعة 
على طول م�سار حفرة البئر )106( لتوفـري م�ست�سعر �سوتي مت توزيعه وبيانات 
جمع عينات مت جمعها من جمموعة من اأجزاء اال�ست�سعار اخلا�سة بالليفة . ويتم 
ب�سورة  امل�ستت  االإ�سعاع  عن  الك�سف  ويتم  الليفة  فـي  ال�سوئية  النب�سات  اإطالق 
االرتدادي  الت�ستيت  عن  الك�سف  عادة  ويتم   . وحتليله  الليفة  داخل  من  مرتدة 
لرايليج . وبوا�سطة حتليل االإ�سعاع الذي مت ت�ستيته ب�سورة مرتدة داخل الليفة 
وميكن على نحو فعال تق�سيم الليفة اإلى جمموعة من اأجزاء اال�ست�سعار املنف�سلة 
والتي ميكن )ولكن ال يجب اأن تكون( متجاورة . فـي كل جزء ا�ست�سعار منف�سل 
ت�سبب التغريات امليكانيكية لليفة على �سبيل املثال من م�سادر �سوتية تغريا فـي 
مقدار االإ�سعاع الذي يتم ت�ستيته ب�سورة مرتدة من ذلك اجلزء . ميكن الك�سف 
عند  الليفة  توزيع  لكثافة  قيا�ض  ليعطي  وا�ستخدامه  وحتليله  التغري  هذا  عن 
جزء اال�ست�سعار ذلك . تتم معاجلة البيانات التي مت جتميعها لتوفـري موؤ�سر فـي 
الزمن الفعلي لالإ�سارات ال�سوتية التي مت الك�سف عنها بوا�سطة اأجزء اال�ست�سعار 
اخلا�سة بالليفة . ويوفر موؤ�سر الزمن الفعلي معلومات للم�سغل اأو املتحكم فـي 
والتي  الفعلي  الزمن  فـي  العك�سية  التغذية  بيانات  با�ستخدام  البئر  اأ�سفل  عملية 
تتعلق مبا يحدث اأثناء عملية اأ�سفل البئر التي ت�سمح بتحديد اأية م�ساكل وتعديل 

متغريات العملية .

)71(OPTASENSE HOLDINGS LIMITED

)72( HILL David John
McEWEN-KING Magnus

TINDELL Patrick
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)21(OM/P/2011/000256

)22(13/11/2011

)31(61/181.385

)32( 27/5/2009

)33(US

ا�ست�سعــــار )54( اأجهـــزة  اأنابيـــب حفـــر اعتمادا على  �سل�سلة  الذبذبـــة فـي  الك�ســـف عــن 
بو�سعيات متعددة .

فـي بع�ض النماذج التمثيلية ي�ستمل نظام على �سل�سلة اأنابيب حفر بها لقمة حفر . ومتتد )57(
�سل�سلة اأنابيب احلفر خالل جزء على االأقل من حفرة بئر . ويت�سمن النظام اأي�سا 
جهاز ا�ست�سعار اأول بالذبذبات مو�سوع على لقمة احلفر لقيا�ض عند مو�سع اأول 
على �سل�سلة اأنابيب احلفر �سعة واحدة اأو اأكرث من الذبذبات املحورية والذبذبات 
اجلانبية . ويت�سمن النظام اأي�سا جهاز ا�ست�سعار ثان بالذبذبات مو�سوع فوق لقمة 
احلفر وعلى �سل�سلة اأنابيب احلفر . وجهاز اال�ست�سعار الثاين هو لقيا�ض الذبذبات 
عند مو�سع ثان على �سل�سلة اأنابيب احلفر واحدة اأو اأكرث من الذبذبات املحورية 
والذبذبات اجلانبية . ويت�سمن النظام وحدة معاجلة لتحديد نوع الذبذبة على 
حيث  الثاين  املو�سع  عند  وال�سعة  االأول  املو�سع  عند  ال�سعة  بني  املقارنة  اأ�سا�ض 
يكون نوع الذبذبة هو واحد على االأقل من الدوران ال�سريع للقمة احلفر ودوران 

جتميعة قاع احلفرة التي هي جزء من �سل�سلة اأنابيب احلفر .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES، INC

)72( ROBBINS CARL A

RODNEY Paul F.

CHEN CHENKANG DAVID
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)21(OM/P/2016/000023

)22(1/2/2016

)31(61 /861803

)32(2/8/2013

)33(US

تراكيب مبيدات حيوية)54(

يتعلق االخرتاع احلايل برتاكيب مبيدات حيوية . وتكون هذه الرتاكيب مفـيدة )57(

فـي تطبيقات تتعلق باإنتاج نقل تخزين وف�سل الزيت اخلام والغاز الطبيعي . كما 

يتعلق هذا االخرتاع بطرق ت�ستخدم هذه الرتاكيب وال �سيما فـي تطبيقات تتعلق 

باإنتاج نقل تخزين وف�سل الزيت اخلام والغاز الطبيعي .

)71(ECOLAB USA INC

 )72(KELLER-SCHULTZ Carrie

KEASLER Victor

BENNETT Brian Michael

CLARK Jeffrey Caleb

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

 - 17

)21(OM/P/2014/000150

)22(21/7/2014

)31(61/ 592٫869

)32( 31/1/2012

)33(US

عوامل م�سيلة للقوام وطرق ا�ستخدامها .)54(

عامل م�سيل للقوام يتاألف من مادة هالمية والتي تت�سمن مادة ع�سوية بوليمرية )57(
مربوطة ببهميت األومينا�ض معني لديه حجم بلوري اأقل من حوايل )100 ?( كما 

مت القيا�ض على ال�سطح )120( .

)71(Sasol Olefins & Surfactants GmbH

 )72(David A. BARCLAYK
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)21(OM/P/2007/000087

)22(27/6/2007

)31(11/070177

)32( 1/3/2005

)33(US

غالية تعمل بوقود اأك�سجيني اأ�سا�سها وحدة قيا�ض .)54(

وقــود )57( مــن غاليــات  عــدد  املاء تت�سمن  البخار من  نظام غالية )مرجل( الإنتاج 
اأك�سجني مرتبة على التوايل . كل غالية حتتوي على مدخل فـي ات�سال تدفقي مع 
عدد من االأنابيب . االأنابيب فـي كل غالية ت�سكل جدارا مائيا واحدا على االأقل . 
كل من الغاليات ي�سكل لكي مينع فعليا من ا�ستقـــدام الهواء . كل غاليـــة تت�سمـن 
نظام اإ�سعال وقود اأك�سجني مبا فـيها م�سدر لالأك�سجني لتوفـري اأك�سجني مت�سمن 
على نقاوة اأكرب من )21%( م�سدر للوقود اأ�سا�سه الكربون لتوفـري الوقود املكون 
اأ�سا�سا من الكربون ونظام حارق بوقود االأك�سجني واحد على االأقل الأجل تغذية 
االأك�سجني والوقود املعتمد على الكربون فـي الغالية التابعة فـي ن�سبة قريبة من 
االحتاد العن�سري . نظام وقود االأك�سجني يوزع لتحديد الزيادة من اأي من الوقود 
املعتمد على االأك�سجني اأو الكربون للتفاوت امل�سموح املحدد �سلفا . اأنابيب الغالية 
فـي كل غالية توزع للك�سف املبا�سر لطاقة االإ�سعاع لنقل الطاقة . كل من الغاليات 

ي�ستقل عن كل من الغاليات االأخرى .

)71(Jupiter Oxygen Corp

 )72(Danylo B. Oryschyn
Cathy A. Summers

Brian R. Patrick
Tom L. Ochs
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)21(OM/P/2016/000331

)22(13/11/2016

)31(62/002430

)32( 23/5/2014

)33(US

طريقة للتنبوؤ بامللوحة املثلى لرتكيبات �سولفونات اأوليفـني داخلية.)54(

يوفر االخرتاع احلايل طريقة للتنبوؤ بامللوحة املثلى للأع�ساء الفردية من فئة )57(
 ، الفردي  الع�سو  على  يحتوي  خليط  فـي  الداخلية  اأوليفـني  �سلفونات  تركيبات 
الداخلية  االأوليفـني  �سولفونات  تركيبات  ت�ستمل  حيث   ، وهيدروكربونات  براين 
األكني . يوفر  األكان هيدروك�سي و�سولفونات  على خليط يحتوي على �سولفونات 
االخرتاع اأي�سا ا�ستخدام ن�سبة الوزن ل�سولفونات األكان هيدروك�سي اإلى �سولفونات 
لرتكيبة  املثلى  بامللوحة  للتنبوؤ  داخلية  اأوليفـني  �سولفونات  تركيبة  فـي  األكني 

خاف�ض التوتر ال�سطحي فـي خليط من تركيبة التوتر ال�سطحي ، براين وزيت .

)71(SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

)72( BARNES٫ Julian Richard

DIRKSWAGER٫ Hendrik

REZNIK٫ Carmen Geraldine

BUECHELE٫ James Laurel

GEIB٫ Sonja

VAN JUIJK٫ Sjoerd Reindert
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)21(OM/P/2016/000305

)22(18/10/2016

)31(1453555

)32( 18/4/2014

)33(FR

طريقة حم�سنة لزراعة املحار .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لزراعة املحار ت�ستمل على خطوة تربية واحدة )57(

على االأقل )200( حيث يتم تبادل الفرتات الزمنية للغمر مع الفرتات الزمنية 

لنزع املاء امليكانيكية من املحار ، حيثما متتد الفرتات الزمنية لنزع املاء امليكانيكي 

بني)3( �ساعات و)48( �ساعة ، والفرتة الزمنية للغمر بني فرتتني زمنيتني من 

نزع املاء امليكانيكي متتد بني )3( �ساعات و�سبعة اأيام .

)71(MEDITHAU

 )72(TARBOURIECH٫ Florent

THIBAUT٫ Jean-Jacques
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)21(OM/P/2016/000121

)22(28/4/2016

)31(1360495 

)32(28/10/2013

)33(FR

الرتكيبة )54( وا�ستخدام  الرتكيبة  الإنتاج  وطريقة  زراعية  اأر�ض  لتخ�سيب  تركيبة 
املذكورة .

يتعلق االخرتاع احلايل برتكيبة لتخ�سيب االأرا�سي ال�سحراوية وجعلها زراعية )57(
تت�سم باأنها ت�ستمل على براز احليوانات والنفايات النباتية وبنتونيت بكمية اأكرب 
وكربيت   ، اأ�سا�سية  دقيقة  مغذية  مواد   ، اأ�سا�سية  كبرية  مغذية  مواد   )%10( من 
زراعي طحالب وكائنات دقيقة فعالة . ي�ستخدم االخرتاع فـي الزراعة وبالتحديد 
لزيادة حما�سيل الرتبة غري اخل�سبة بدرجة كبرية مثل ال�سحاري التي ت�سكل 
االأرا�سي  بني  من  ال�سحاري  تعد   . االأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  دول  معظم 
الوحيدة التي ل ينالها التلوث ب�سبب الرعي اجلائر وال�ستخدام املفرط للأ�سمدة 
ت�ستمل   . تلوثها  وتقليل  االأرا�سي  هذه  احرتام  ال�سروري  من  ولذا   . الكيماوية 
الرتكيبة وفقا لالخرتاع على النفايات احليوانية والنباتية . ي�سهم اإعادة تدوير 
طريق  عن  والرتبة  اجلوي  الغلف  تلوث  تخفـيف  فـي  الزراعية  النفايات  هذه 
تقليل حرق النفايات التي ت�سر بالبيئة و�سحة االإن�سان . اأي�سا جتعل الرتكيبة 
من املمكن اأي�سا مكافحة ارتفاع درجات احلرارة العاملي على وجه اخل�سو�ض عن 
طريق اإعادة تدوير النفايات وتوفـري املياه التي ميثل )80%( من ا�ستخدامها فـي 
اأرا�ض زراعية جديدة �سيكون من  اإيجاد  الزراعة فـي الدول النامية . من خالل 
املمكن خلق فر�ض عمل واالكتفاء الغذائي لهذا البلد . يدخل ا�ستخدام الرتكيبة 

احلالية فـي اإطار منهج التنمية امل�ستدامة والتكنولوجيا اخل�سراء .

)71(MANSOUR Rawya Lotfy

)72( MANSOUR Rawya Lotfy
FIKRY Awad
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)21(OM/P/2013/000236

)22(24/9/2013

)31(13/076520

)32( 31/3/2011

)33(US

جمموعة القطر .)54(

من )57( حتويله  ميكن  الذي  القطر  ق�سيب  مبجموعة  احلايل  االخرتاع  يرتبط 

جمموعة مف�سلية ت�ستخرج املركبة من موقع يتعذر الو�سول اإليه اإلى جمموعة 

�سلبة قادرة على قطر املركبة من الطريق .

)71(DEFENSE PRODUCTS AND SERVICES GROUP INC.

 )72(ELHARDT Paul Michael

SMITH Ellis J.

HELLAND Chad Leighton

FINCHER Charles Kennith
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)21(OM/P/2011/000262
)22(21/11/2011
)31(2009 2071 - PCT/NO2010 /000190
)32(27/5/2009 - 26/5/2010  
)33(NO-NO
جهاز ي�ستخدم قيم �سغط عار�سة لنقل املوائع .)54(

يتعلق االخرتاع بجهاز ي�ستخدم قيم �سغط عار�سة لنقل املوائع ي�ستمل على حيز مغلق جزئيا )57(
واحد على االأقل )201 ، 301 ، 501 ، 601 ، 606 ، 701 ، 110 ، 120 ( وج�سم واحد على االأقل )202 ، 
302 ، 502 ، 602 ، 607 ، 702 ، 1102 ، 1202( فـي احليز املغلق جزئيا الواحد على االأقل املذكور حيث 
يكون اجل�سم الواحد على االأقل املذكور قابال للتحريك بالن�سبة اإلى احليز الداخلي من احليز 
املغلق جزئيا الواحد على االأقل املذكور على االأقل فتحة واحدة )204 ، 205 ، 304 ، 404 ، 504 ، 
604 ، 605 ، 704 ، 705 ، 1104 ، 1204( فـي احليز املغلق الواحد على االأقل املذكور والتي ت�سمح 
االأقل  الواحد على  املغلق  الداخل واخلارج من احليز  اإلى  بالتبادل فـي االجتاه  بالتدفق  للمائع 
املذكور جزئيا جمرى اأول واحد على االأقل من )211 ، 311 ، 411 ، 51 ، 513 ، 611 ، 711 ، 1111 ، 
1211( وجمرى ثان واحد على االأقل )212 ، 312 ، 412 ، 512 ، 514 ، 612 ، 712 ، 1112 ، 1212( فـي 
ات�سال عن طريق مائع مع واحدة على االأقل من الفتحة الواحدة على االأقل املذكورة خزان اأول 
واحد على االأقل )231 ، 331 ، 431 ، 531 ، 533 ، 631 ، 731 ، 1131 ، 1231( وخزان ثان واحد على 
االأقل )232 ، 332 ، 432 ، 532 ، 534 ، 632 ، 732 ، 1132 ، 1232( مت�سل باملجرى االأول الواحد على 
االأقل املذكور وجمرى ثان واحد على االأقل على التوايل وحدة ميكانيكية اأولى واحدة على االأقل 
)221 ، 321 ، 421 ، 521 ، 523 ، 621 ، 721 ، 1121 ، 1221( ووحدة ميكانيكية ثانية واحدة على االأقل 
)222 ، 322 ، 422 ، 522 ، 524 ، 622 ، 722 ، 1122 ، 1222( فـي جمرى اأول واحد على االأقل مذكور 
وجمرى ثان واحد على االأقل على التوايل حيث ت�سمح الوحدة امليكانيكية االأولى الواحدة على 
االأقل بالتدفق اإلى املجاري االأولى املذكورة الواحدة على االأقل من خزان اأول واحد على االأقل 
مذكور وباجتاه احليز املغلق جزئيا الواحد على االأقل املذكور ووحدة ميكانيكية ثانية واحدة على 
االأقل تتيح فقط التدفق اإلى املجرى الثان الواحد على االأقل املذكور فـي االجتاه من احليز املغلق 

الواحد على االأقل املذكور جزئيا وباجتاه خزان ثان مذكور واحد على االأقل .
يتميز االخرتاع عالوة على ذلك باأنه يتم توليد قيمة �سغط موجبة واحدة على االأقل بوا�سطة 
ج�سم واحد على االأقل با�ستخدام عزم غري �سفري يت�سادم مع اجل�سم الواحد على االأقل املذكور 
حيث ينتج جزءا على االأقل من قيمة ال�سغط املوجبة املذكورة الواحدة على االأقل تدفق املائع 
على  واحدة  ثانية  ميكانيكية  املذكور جزئيا خالل وحدة  االأقل  على  الواحد  املغلق  احليز  خارج 
االأقل واإلى اخلزان الثاين الواحد على االأقل املذكور ويتم توليد قيمة �سغط �سالبة واحدة على 
واحدة  �سالبة  تنتج قيمة �سغط  املذكور جزئيا حيث  االأقل  الواحد على  املغلق  فـي احليز  االأقل 
اإلى الراأ�س الهيدرو�ستاتي الناجت الواحد على االأقل بني واحد على االأقل  على االأقل باالإ�سافة 
الواحد  املغلق  احليز  من  االأقل  على  وواحد  املذكورة  االأقل  على  الواحدة  االأولى  اخلزانات  من 
على االأقل املذكور جزئيا تدفق املائع خارج اخلزان االأول الواحد على االأقل املذكور خالل وحدة 

ميكانيكية اأولى واحدة على االأقل واإلى احليز املغلق الواحد على االأقل املذكور جزئيا .
)71(IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS

 )72(PAULSEN Jim - Victor
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)21(OM/P/2013/000272

)22(18/11/2013

)31( PCT/EP2012/ 059164 - 2.740.584

)32( 16/5/2012 - 19/5/2011 

)33(CA

طريقة وجهاز للمعاجلة املغناطي�سية غري املبا�سرة للموائع والغازات .)54(

يتعلق االخرتاع بطريقة وجهاز للمعاجلة املغناطي�سية غري املبا�سرة ملوائع غازات )57(
و�سكل  معينة  اأبعاد  له  كهرومغناطي�سي  اأو  مغناطي�سي  جمال  ت�سليط  يتم  حيث 
هند�سي معني وكثافة فـي�ض معينة فـي خطوة اأولى على مائع غاز عامل للح�سول 
على مائع غاز ممغنط مبا�سرة . بعد ذلك يتم ا�ستخدام املائع الغاز املمغنط مبا�سرة 
فـي خطوة ثانية كعامل ممغنط اأو كعامل معاجلة مغناطي�سية من اأجل املغنطة 
املمغنط  الغاز  املائع  خلط  بوا�سطة  عادي  ممغنط  غري  غاز  ملائع  املبا�سرة  غري 
حمددة  خلط  وطريقة  لن�سبة  وفقا  العادي  املمغنط  غري  الغاز  واملائع  مبا�سرة 
 . العادي  املمغنط  غري  العامل  الغاز  واملائع  مبا�سرة  املمغنط  الغاز  املائع  بني  �سلفا 
فـي  مبا�سر  غري  ب�سكل  املمغنط  اأو  املخلوط  الغاز  املائع  ا�ستخدام  يتم  ذلك  بعد 
التطبيق املنا�سب مبا�سرة اأو يتم تخزينه فـي خزان لال�ستخدام فـيما بعد . وت�سمل 
التطبيقات  جميع  احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على   ، لالخرتاع  املحتملة  التطبيقات 
ال�سابقة للمعاجلة املغناطي�سية املبا�سرة ملائع غاز مثل معاجلة املاء ومعاجلة وقود 

هيدروكربوين .

)71(PROFESSIONALS FOR ENERGY - ENVIRONMENT AND 

WATER SOLUTIONS LTD. CO

)72( ABO HAMMOUR Zaer
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)21(OM/P/2014/000277

)22(11/12/2014

)31(61/658.419

)32(12/6/2012

)33(US

طرق وتركيبات الإنتاج ميثان حيوي .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بطرق ملعاجلة خملفات حميلة �سلبة )MSW( حيث ينتج )57(
عن عمليتي التحلل االإنزميي باملاء وتخمر امليكروبات املتزامنتني اإ�سالة مكونات 
قابلة للتحلل احليوي باالإ�سافة اإلى تراكم نواجت التمثيل الغذائي للميكروبات . 
بعد ذلك يتم ف�سل املكونات امل�سالة القابلة للتحلل احليوي من مواد �سلبة غري 
قابلة للتحلل الإنتاج �سائل حيوي يتميز باأنه ي�ستمل على ن�سبة مئوية كبرية من 
املواد ال�سلبة املذابة ، ي�ستمل جزء كبري منها على توليفة من االأ�سيتات االإيثانول 
البيوتيــــرات الالكتـــات الفورمـــات اأو الربوبيونــــات . يعتبــــر ال�سائـــــل احليــــوي فـي 
ال�سريع  بالتحول  ت�سمح  ذاته عبارة عن تركيبة ركيزة ميثان حيوي جديدة  حد 
ميثان حيوي  اإنتاج  بطرق  االخرتاع احلايل  يتعلق  كما   . ميثان حيوي  اإلى  جدا 
با�ستخدام ال�سائل احليوي املذكور وبا�ستخدام تركيبات ركيزة ميثان حيوي اأخرى 
يتم اإنتاجها بوا�سطة عمليتي التحلل االإنزميي باملاء وتخمر امليكروبات املتزامنتني 

للمواد الع�سوية .

)71(RENESCIENCE A S

 )72(JENSEN Jacob Wagner
ANTONSEN Sebastian Buch

RØNSCH Georg Ørnskov
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)21(OM/P/2015/000219

)22(3/9/2015

)31(61772138 - 13835797

)32( 4/3/2013 -15/3/2013 

)33(US - US

ا�ستجابـــة حلمــل متعلـــق )54( يتغـــري  نقــل كهربائــي  م�ست�سعـر يت�سمــن متغيــر خـط 

باملركبات .

جتميعة )57( تت�سمن   . م�ست�سعر  جتميعة  يت�سمن  بجهاز  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

للتغري  تهيئته  يتم  كهربائي  نقل  خط  متغري  بها  نقل  خط  جتميعة  امل�ست�سعر 

ب�سكل جزئي على االأقل ا�ستجابة ال�ستقبال ب�سكل جزئي على االأقل حمل متعلق 

نقل  خط  لتجميعة  املركبات  لطريق  بالن�سبة  تتحرك  متحركة  ملركبة  باملركبات 

ميكن و�سعها ، ب�سكل جزئي على االأقل بالن�سبة لطريق املركبات .

)71(INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC

 )72(MEIER Ian Robert

HANSON Randal Leroy

LOCKERBIE Michael David

HAICHERT Tyler William
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)21(OM/P/2009/000007

)22(13/1/2009

)31(0616343.0

)32(17/8/2006

)33(GB

اإزالة الزئبق .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل مبادة ما�سة للزئبق تتكون من كربيتات معدنية ومادة )57(

معززة ومادة رابطة )�سمغية( اأولى ومادة رابطة ثانية حيث تكون املادة الرابطة 

االأولى رابط ا�سمنتي واملادة الرابطة الثانية رابط مبعدل اأبعاد عايل حيث يبلغ 

بني  متا�ض  اإحداث  من  الزئبق  اإزالة  عملية  وتتكون   )2( من  اأكرث  اأبعاده  معدل 

تدفق تغذية يحتوي على الزئبق مع املادة املا�سة املذكورة .

)71(JOHNSON MATTHEY PLC

 )72(COUSINS Matthew John
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2007/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

88535 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡H …hGóàdGh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H
 

 á«æeÉ°†J - QÉªãà°S’Gh IQÉéà∏d äGÒÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , AÉcôH 92223461 : ºbQ ∞JÉg 418  : Ü.Q 85  : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2014/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama69.indd   1 11/14/18   11:16 AM
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
94170

36

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

117 798 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/3/24 

 

101473
43

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

614 112 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/20 

 

-84-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106628

37

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

111 1465 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/20 

 

107083
42

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

111 270 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/12 

 

-85-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108001

43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 3079 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/23 

 

111156
19

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

111 666 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/3 

 

-86-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112037

44

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

103 113 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/8 

 

112083
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

320 449 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/9 

 

-87-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112239

44

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 443 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/16 

 

112424
35

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

612 65 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/24 

 

-88-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114490

32

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/19 
 

114670
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 443 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/23 

 

-89-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116655

41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

111 1402 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/11 

 

117023
43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/21 
 

-90-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117668

41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

620 538 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/14 

 

118016
41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/27 
 

-91-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118258

42

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 443 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/5 

 

118615
37

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 443 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 

 

-92-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119336

43

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

416 546 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/15 

 

119609
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

511 631 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/24 

 

-93-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119787

41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

618 64 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 

 

120263
43

.

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/27 
 

-94-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120408

43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/3 
 

120513
42

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

511 41 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 

 

-95-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120555

43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

511 69 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 

 

120602
44

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/11 
 

-96-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120741

41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/17 
 

120778
43

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/18 
 

-97-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120783

35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 3980 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/18 

 

120898
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/25 
 

-98-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120913

43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

511 62 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 

 

120929
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

511 251 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 

 

-99-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121118

35

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

132 980 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 

 

121418
39

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/15 
 

-100-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121454

35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/16 
 

121547
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

612 150 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/27 

 

-101-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121556

41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

318 458 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/27 

 

121605
37

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

138 153 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/28 

 

-102-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121618

40

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/29 
 

121628
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

123 148 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/29 

 

-103-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121721

44

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/3 
 

121731
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

320 654 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/3 

 

-104-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121742

35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

111 128 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/4 

 

121811
43

 .

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/6 
 

-105-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121830

37

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/9 
 

121859
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

121 1509 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/10 

 

-106-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121888

43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

130 145 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/12 

 

121920
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/13 
 

-107-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121971

35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

133 572 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/16 

 

122012
35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/17 
 

-108-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122067

35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/19 
 

122120
35

. 35
 

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

111 3682 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 

 

-109-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122139

40

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

412 39  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/20 
 

122142
43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/20 
 

-110-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122143

43

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

122 3026 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/20 

 

122199
40

 : º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

136 630 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/24 

 

-111-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122281

35

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/26 
 

122294
35

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

114 772 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 

 

-112-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122306

43
.

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/26 
 

122307
41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

100 600 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 

 

-113-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122308

41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

113 600 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 

 
 

122309
41

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

100 600 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 

 
 

-114-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122333

44

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G
: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/27 
 

122337
32

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 2740 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 

 

-115-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122338

32

: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 2740 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 

 

122339
32

 
: º``````````````````````````````````°SÉH
: á`````````````````````````«°ùæ÷G

112 2740 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 

 

-116-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áWÉ°SƒdGh  ádƒª©dG  ä’Éch  ,  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  ä’Éch  (ájQÉŒ)  AGóædG  õcGôe  á£°ûfCG
 »`a  êQóàJ  »àdG  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ä’Échh  äÉ°ù°SDƒe  ,  ájQÉéàdG

. 35 áÄØdG

 á«ŸÉ©dG ∂«Ñd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 
118089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG

 ´.Ω.¢T ájòZCG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 37725 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π````````«cƒdG º```````````°SG
     136 : Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 âfÎfE’G áµÑ°T ≥jôW øY áeó≤ŸG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH πª°ûJ »àdG áFõéàdG ôLÉàe äÉeóN
 áFõéàdG ôLÉàe äÉeóN , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T øe ÉgÒZh
 ó«dÉH ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG á«ªbôdG Iõ¡LC’G »`a É¡eGóîà°S’ ôJƒ«ÑªµdG èeGôH πª°ûJ »àdG

. Úµ∏¡à°ùª∏d äÉ«fhÎµdE’G øe ÉgÒZh

 »°S ∫G ∫G πZƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - 94043 É`````«fQƒØ«dÉc ,ƒ``````«a ø```àfhÉe , …Gƒ``````cQÉH ô`````à««KÉØeG 1600 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121557 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 »`a ΩGóîà°SÓd äGó©eh OGƒe , …ÈàîŸGh »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd á«°ü«î°ûàdG äGô°†ëà°ùŸG
. ¢ü«î°ûàdG

 ∂fG hQƒHQÉµ°S …ÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió````ëàŸG äÉ````j’ƒdG , 04074 â````jÉehQƒ````HQÉµ°S OhQ â```jÉL çhÉ``°S10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2018/7/13: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88037533 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

!"!#!$%&'())***+ ++,-,+-***+./+0*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 . ÈàîŸG »`ah »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Iõ¡LC’Gh èeGÈdG

 ∂fG hQƒHQÉµ°S …ÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió````ëàŸG äÉ````j’ƒdG , 04074 â````jÉehQƒ````HQÉµ°S OhQ â```jÉL çhÉ``°S10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2018/7/13: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88037533 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M

(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

121559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 . ÈàîŸG »`ah »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Iõ¡LC’G

 ∂fG hQƒHQÉµ°S …ÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Ió````ëàŸG äÉ````j’ƒdG , 04074 â````jÉehQƒ````HQÉµ°S OhQ â```jÉL çhÉ``°S10 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H - 2018/7/13: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 88037533 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M

    (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121560 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 π``jƒªàdGh ô``«LCÉàdGh ™``«ÑdGh AGô```°ûdÉH á```≤∏©àŸG äÉ``eóÿG ó```jóëàdÉHh , á``jQÉ≤©dG äÉ```eóÿG
 ácQÉ°ûŸG äÉµ∏à‡h á«æµ°ùdG äGóMƒdGh ≥≤°ûdG »`a áWÉ°SƒdGh ÒLCÉàdGh π«¨°ûàdGh IQGOE’Gh
 äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG ≥aGôŸGh É¡YGƒfCG ™«ªéH äGQÉ≤©dGh äÓ£©dG äƒ«Hh äÓ«ØdGh âbƒdÉH
 äÉeóN , äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ ÒLCÉàdG AGô°T πjƒ“ , äGQÉ≤©dG IQGOEG äÉeóN , ájQÉ≤©dG áWÉ°SƒdG

. ájÒÿG äÉYÈàdG ™ªL äÉeóN , ¿ÉªàF’G ábÉ£H

 ¿ÉjójÒe õ∏«Jƒg …O »à«°Sƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢ùjQÉH 75015 êÉàjG …CG  14 ÚehOƒ«æ«aG ,  33 ¢SÉfQÉÑàfƒe Úe QƒJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É°ùfôa

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 áeÉbE’G , »gÉ≤ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , º©£e , ¥OÉæØdG äÉeóN
 äÓØ◊G ≥aGôe ÒaƒJ , ¢VQÉ©ŸGh äGô“DƒŸGh äÉYÉªàLÓd áeÉ©dG ≥aGôŸG ÒaƒJ ™éàæŸÉH
 á«bóæØdG  áeÉbE’G  øcÉeC’ õé◊G  äÉeóNh ,  á°UÉÿG äÉÑ°SÉæª∏d  á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæŸGh

. øjôNBÓd

 ¿ÉjójÒe õ∏«Jƒg …O »à«°Sƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢ùjQÉH 75015 êÉàjG …CG  14 ÚehOƒ«æ«aG ,  33 ¢SÉfQÉÑàfƒe Úe QƒJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É°ùfôa

2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121849 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. ¬cGƒØdG ôFÉ°üY , óæ¡dG RƒL √É«e , óæ¡dG RƒL Ò°üY

 
 óædôjG ±hG »æÑeƒc ≠æjQƒ°ûàcÉaƒfÉe âjGÎæ°ùf ƒc …P : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóf’ôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ¿ƒà∏«eÉg , âjÎ°S ÉjQƒàµ«a 26 , ådÉãdG ≥HÉ£dG , èæjó∏«H ¿Gƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

óf’ôjEG , GOƒeôH - 12 ΩEG ¢ûJEG
2018/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

115018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . á°SÉ°ù◊G ≥WÉæŸG πjOÉæeh ∫ƒ°ùZ

 ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »``°SÒLƒ«f , ∂``jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓ``H ¿ƒ``°ùfƒL ó``fG ¿ƒ``°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . (õ«cƒµdG) âjƒµ°ùÑdG , ∂«µdG , Ëôc ¢ùjB’G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdG , õÑÿG , Iƒ¡≤dG

 äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏ë∏d ∂«c Éa’ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »°VQC’G QhódG 1 + 4 πfi , 55 ≈æÑe , 2 á©£b , á«aô◊G á«°VQÉ©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG

2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121759 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¢†«ÑJ OGƒe , äÉØ¶æe , ¢†«ÑàdGh ∞«¶æàdG OGƒe , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d ¢†«ÑàdG äGô°†ëà°ùe
 , ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , π«°ù¨dG OGƒe , ™≤ÑdG äÓjõe , ¢TÉª≤dG º«©æJ OGƒe , π«°ù¨∏d
 π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG äƒjõdG , Qƒ£©dG , ¿ƒHÉ°üdG , §°ûµdGh »∏÷G , ™«ª∏àdG

 . á«ÑW Ò¨dG ¿Éæ°SC’G ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe ,á«ÑW Ò¨dG ô©°ûdG ∫ƒ°ùZ , á«Ñ£dG Ò¨dG

 Ω.Ω.¢T ∫É«à«a ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfƒJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¢ùfƒJ , âHÉK …ó«°S 2020 ácQÉÑŸG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121782 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN

 Ω.Ω.P ä’hÉ≤ŸGh áeÉ©dG IQÉéà∏d IóëàŸG á°SOÉ°ùdG áYƒªéŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 âjƒµdG ádhO , 8 ≈æÑe , 8 á©£b , á∏Ñ≤dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ÈY áaÉë°üdG ¢VGô©à°SG ∫ÓN øe âfÎfE’G ÈY ¿ÓYE’Gh á«Øë°üdG äGô°ûædG äÉeóN
. äÉeƒ∏©ŸGh QÉÑNC’G º°†j »∏YÉØJ ™bƒe ÒaƒJh ä’É°üJÓd ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T

 Ω .Ω.P  IôM á≤£æe Éjó«e øj’ ∞jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO , ΩÓYEÓd »HO áæjóe , 6 ≈æÑŸG , »°VQC’G ≥HÉ£dG , 12 »L Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

   ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 èeÉfôH  ,  QÉÑNC’G  Òaƒàd  ∫ƒªëŸGh  ôJƒ«Ñªµ∏d  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉ«›ôH

. QÉÑNC’G Òaƒàd

 Ω .Ω.P  IôM á≤£æe Éjó«e øj’ ∞jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »HO , ΩÓYEÓd »HO áæjóe , 6 ≈æÑŸG , »°VQC’G ≥HÉ£dG , 12 »L Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

  ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ¢ü```«NÎd  (á```jQÉéàdG)  IQGOE’Gh  (äÉHÉ°ùM  äÉ``fÉ«H  OGó``YEG)  äÉHÉ°ùMh  áÑ°SÉëŸG  äÉ`````eóN
 ¿ÓYE’G ä’Éch ájÉYódGh AGô°ûdG äÉ«Ñ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸGh øjôNBÓd äÉ```eóÿGh ™`∏`°ùdG
 á«FÉYO  OGƒeh  (á«FÉYódG  OGƒŸG  åjó–)  á«FÉYO  OGƒeh  ójÈdG  ÈY  Ö∏£dÉH  ¿ÓYE’Gh
 äÉeƒ∏©e)  Úµ∏¡à°ùª∏d  äGQÉ°ûà°SGh  (ÒLCÉJ)  á«fÓYEG  áMÉ°ùeh  (á«FÉYódG  OGƒŸG  ™jRƒJ)
 ÚMÉàŸG  ÒZ  ÚcÎ°ûª∏d  (»`ØJÉ¡dG)  OôdGh  á«cÓ¡à°S’G  äGQÉ°ûà°S’G  ôéàe)  (ájQÉŒ
 ∫ÉªYCG  IQGOEG)  ¿ƒfÉæah  ø```jôNBÓd  ∞``ë°üdG  äÉ``cGÎ°TG  º``«¶æJh  (á```jQÉŒ)  äGô```jó≤Jh
 äÉeƒ∏©ŸGh  (á«aGÎM’G) á``jQÉéàdG  äGQÉ``°ûà°S’Gh (∫É``ªYC’G  IQGOEG)  IóYÉ°ùŸGh  (Ú```fÉæØdG
 IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸGh ∫ÉªYC’G º«¶æJh IQGOEG  äGQÉ°ûà°SGh ájQÉéàdG äÉeÓ©à°S’Gh ájQÉéàdG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ájQÉéàdG  çƒëÑdGh  ÚfÉæØdG  ¢VhôY  ∫ÉªYCG  IQGOEGh  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SGh  ∫ÉªYC’G
 ájQÉéàdG  á«eÓYE’G ä’ÉcƒdGh øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdG  ¢ü«NÎd ájQÉéàdG  IQGOE’Gh
 ΩÓYE’Gh (∂∏¡à°ùŸG IQÉ°ûà°SG ôéàe) Úµ∏¡à°ùŸÉH á°UÉÿG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸGh
 ™«ªŒh  (ô©°ùdG)  áfQÉ≤ŸG  äÉeóNh  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd  ,  (É«eÓYEG  ™∏°ùdG  Ëó≤J)
 ™«ªŒ) äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh äÉ«FÉ°üME’G ™«ªŒh á«Hƒ°SÉ◊G äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG
 ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG  º¶f OGóYEG) á«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh (äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG
 äÉeƒ∏©ŸG)  ¿ƒµ∏¡à°ùŸGh  (á«aGÎM’G  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G)  äGQÉ°ûà°S’Gh  (äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 π«∏–h (á«cÓ¡à°S’G äGQÉ°ûà°S’G ôéàe) (Úµ∏¡à°ùŸÉH á°UÉÿG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’Gh
 á«FÉYódG  OGƒ``ŸG  ™jRƒJh  ó``jÈdG  ÈY  Iô``°TÉÑŸG  á``jÉYódGh  ™∏°ùdG  ¢Vô``Yh  á``Ø∏µàdG  QÉ``©°SCG
 IQGOEGh  (¢Vhô```©dG  º```«¶æJ)  á```«éjhÎdG  ¢VGô``ZCÓd  AÉ``jRC’G  ¢Vhô``Yh  äÉæ«©dG  ™``jRƒJh
 äÉeóNh  IôJƒØdGh  (ájQÉŒ)  ΩÓYE’G  ä’Échh  (OÉ°üàb’G)  ™bƒàdGh  (áÑ°Sƒfi)  äÉØ∏ŸG
 (ájQÉéàdG IQGOE’G) øjôNBÓd äÉéàæŸGh ™∏°ùdG ¢ü«NôJh á«FÉYódG ¢VGôZCÓd §«£îàdG
 ájQÉéàdG) ájQGOE’G IóYÉ°ùŸGh(ájQÉéàdG ∫ÉªYC’ÉH á°UÉÿG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG) IQGOE’Gh
 (ÚØXƒŸÉH  á°UÉÿG)  ájQGOE’G  äGQÉ°ûà°S’Gh  (á``Ñ°Sƒfi  äÉØ∏e)  IQGOEGh  (á```«YÉæ°üdGhCG
 hCG á``jÉYódÉH á```°UÉÿG á``LòªædGh á``«≤jƒ°ùàdG äÉ°SGQódGh á```«≤jƒ°ùàdG çƒëÑdGh ≥jƒ°ùàdGh
 øjôNBÓd (≥«°ùæàdG) ∞ë°üdG äÉcGÎ°TGh ájQÉÑNE’G äÉØ£à≤ŸG äÉeóNh äÉ```©«ÑŸG è``jhôJ
 ´Ó£à°SGh á«Hƒ°SÉM áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G ÈY ájÉYódGh á«ÑàµŸG Iõ¡LC’Gh ä’B’G ÒLCÉJh
 á«LQÉÿG á``jÉYódGh  á«FÉYódGhCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZC’ÉH  á``°UÉÿG ¢VQÉ``©ŸG  º«``¶æJh  …CGô``dG
 IQGOEG äGQÉ°ûà°SGh ÖJGhôdG ∫hGóL OGóYEGh (ájQÉéàdG IóYÉ°ùŸG) »LQÉÿG OÉæ°SE’G äÉeóNh
 ™«ÑdG  ¢VGôZC’  ,  π°UGƒJ  •É°ShCG  ≈∏Y  ™FÉ°†ÑdG  Ëó≤Jh  ¢UÉî°TC’G  ∞«XƒJh  ÚØXƒŸG
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh AGô°ûdG äÉ«Ñ∏£d (ájQGOE’G) á÷É©ŸGh QÉ©°SC’G áfQÉ≤e äÉeóNh áFõéàdÉH
 êÉàfEGh  (iôNC’G  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  äÉeóÿGh  ™FÉ°†ÑdG  AGô°T)  øjôNBÓd  äÉeóÿG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ¢Uƒ°üf ô°ûfh áeÉ©dG  äÉbÓ©dGh ÚØXƒŸG  QÉ«àN’ »°ùØædG  QÉÑàN’Gh á«FÉYódG  ΩÓaC’G
 á«FÉYódG  ¢Uƒ°üædGh  á«FÉYódG  OGƒŸG  ÒLCÉJh á«FÉYódG  IóªYC’G  OGóYEGh  ájÉYódGh á«FÉYO
 á```jÉYódGh(ájQGOE’G  á÷É©ŸG)  AGô``°ûdG  äÉ``«Ñ∏Wh  (á``HÉàµdG)  á```«FÉYódG  ¢Uƒ°üædGh  (ô°ûædG)
 äÉcô°û∏d ™bGƒŸG Ò«¨J äÉeóNh (¢UÉî°TCÓd) ∞«XƒàdGh á«YGPE’G äÉfÓYE’Gh á«YGPE’G
 ÒLCÉJh ä’É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y á«fÓYEG á«æeR áMÉ°ùe ÒLCÉJh á«fÓYEG äÉMÉ°ùe ÒLCÉJh
 çƒëHh (≥FÉKh) ï°ùfh (á«FÉYO OGƒe) ÒLCÉJh (á«Ñàµe Iõ¡LCGh ä’BG) ÒLCÉJh ™«ÑdG ä’BG
 è``jhôJh  (ä’É°üJ’G  §FÉ°Sh  ≈∏Y  ™∏°ùdG  ¢VôY)  á``FõéàdÉH  ™``«H  ¢VGôZCGh  (á``jQÉŒ)
 äÉHÉ°ù◊G äÉfÉ«Hh ájÉYôdG çƒëHh ájQÉJôµ°S äÉeóNh ( ™jRƒJ) äÉæ«Yh øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG
 ä’É°üJ’G  äÉeóN  »`a  (§°SƒàŸG  ójó–)  äÉcGÎ°T’Gh  (™«ªŒ)  äÉ«FÉ°üMEGh(OGóYEG)
 ÒZ ÚcÎ°ûª∏d  »`ØJÉ¡dG  OôdGh  »µÑ°ûdG  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóNh ÖFGô°†dG  OGóYEGh  øjôNBÓd
 QÉ``«àN’  (»``°ùØf)  QÉ``ÑàN’Gh  á«fƒjõØ∏àdG  äÉfÓYE’Gh  á«fƒjõØ∏àdG  ájÉYódGh  ÚMÉàŸG
 ájQÉéàdG ¢VGô``ZCÓd (º«¶æJ) á``jQÉŒ ¢VQÉ``©eh (á``jÉYódG á``HÉàc) ¢Uƒ``°üfh ø``«ØXƒŸG
 äÉ``ª∏µdG  á``÷É©eh (ô``«LCÉJ)  ™«ÑdG  ä’BGh  á``«FÉYódG  OGƒŸG  åjó–h áHÉàµdGh  á«FÉYódG  hCG

 . á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG áHÉàch

 ì.Ω.¢T IQÉéà∏d »°S ¢SG »J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 263601 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122132 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ájÉYOh øjôNBÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’Gh áÑ°SÉëŸG äÉeóN
 º«¶æJh  IQGOEG  »`a  äGQÉ°ûà°SGh  äÉfÓ``YE’G  ≥``°üdh  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  Ió``YÉ°ùŸGh  ¿Ó``YEGh
 IQGOE’Gh ∫ÉªY C’G çÉëHCGh ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸGh ∫ÉªYC’G
 ∫É``ªYC’G  IQGOEG  »`a  Ió``YÉ°ùŸGh  ø``jôNBÉH  á```°UÉÿG äÉ``eóÿGh ™``∏°ùdG  ¢ü``«NÎd ájQÉéàdG
 πFÉ°Sh  ≈∏Y  ™∏°ùdG  ¢VôYh  ájOÉ°üàb’G  äGDƒÑæàdGh  ™∏°ùdG  ¢VôYh  á«YÉæ°üdGhCG  ájQÉéàdG
 á∏ªLh ¥ôØe äÉ©«Ñeh äÉæ«©dG ™jRƒJh äÉ©«ÑŸG èjhôJh áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G

 . ≥jƒ°ùàdGh π«ªéàdGh Qƒ£©∏d
  

 Ω.Ω.P.¢T ájQÉéàdG ∞«dƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  π``°Tô°ûJ  êô``H  ,  127849  :  Ü.¢U  ,  á``jQÉéàdG  è``«∏ÿG  ,  »``HO  ô``H  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ,2110Öàµe

2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  (ájô£Y  äƒjR)  Qƒ£Y  ,  (â«dGƒJ  OGƒe)  ¥ô©∏d  äGOÉ°†e  ,  ƒ÷G  Ò£©J  äGô°†ëà°ùe
 ,  π«ªŒ  º≤WCG   ,   RQC’G  Ö°ûN  øe  ájô£Y  äƒjR  ,  ΩÉªëà°SÓd  á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe
  ±É÷G ƒÑeÉ°ûdG äGô°†ëà°ùe , ô¡£e ¿ƒHÉ°U , á«∏«ªŒ äÉÁôc , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe
  QƒgõdG Qƒ£©d á«°SÉ°SCG  ô°UÉæY , (Qƒ£Y)QƒgR äÉ°UÓN , ájô£Y äƒjR , É«fƒdƒµdG AÉe
 ¢VGôZC’ ÚdRÉa ,  ø``«ª°SÉ«dG  âjR ,  (ô``£Y) ¿ƒ``fƒjCG  ,  Qƒ``îH ,  (Qƒ``£Y) QƒgR äÉ°UÓN
 ájô£Y  äƒjR  ,  ≈eGõÿG  AÉe  ,  ≈eGõÿG  âjR  ,  π«ªŒ  º≤WCG  ,  QƒîÑdG  OƒY  ,  π«ªéàdG
  êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe ,  êÉ«µe äGô°†ëà°ùe ,  êÉ«µe ≥«MÉ°ùe ,  êÉ«µe ,  ¿ƒª«∏dG  øe
 ,  Qƒ£Y  ,  Qƒ£Y  ,  (Qƒ£©dG  áYÉæ°üd)  ∂°ùe  ,  (…ô£Y  âjR)´Éæ©ædG  á°UÓN  ,   Iôµ°ùe
 ,  ô£©e  Ö°ûN  ,  ô£©e  AÉe  ,  OQƒdG  âjR  ,  êÉ«µe  ≥«MÉ°ùe  ,  π«ªéàdG  ¢VGôZC’  ÚdRÉa

 . É«fƒdƒc , ¿ƒHÉ°U
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 Ω.Ω.P.¢T ájQÉéàdG ∞«dƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  π°Tô°ûJ  êôH  ,  127849  :  Ü.¢U  ,  ájQÉéàdG  è«∏ÿG  ,  »HO  ôH  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO ,2110Öàµe
2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,(äGô`gƒ›) º``JGƒN ,  (äGô``gƒ›) ¢ù``«HÉHO  ,  á``æjR  ¢ù``«HÉHO  ,  á``°ù«Øf  á«fó©e ∂``FÉÑ°S
 ,(äGôgƒ›) óFÓb , (äGôgƒ›) á«∏°ù∏°S óFÓb  , (äGôgƒ›) áæjõ∏d ¢ù«HÉHO  äGôgƒ›
  äÉ«dGó«e , äGôgƒ› ≥jOÉæ°U ,(äGôgƒ›) á«°†a •ƒ«N , (äGôgƒ›) á«ÑgP •ƒ«N

 . äÉYÉ°S , ój äÉYÉ°S , áÁôc ¬Ñ°T QÉéMCG , áÁôc QÉéMCG , (äGôgƒ›) ÅdC’ , •GôbCG

 CG ¢SG , …õ«∏‚G äQƒc ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , ójQóe , 28009^112 ÓjÉ°SƒeÒg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

!"!#!$%&'())***++ ++,-,+-***+./+0*12

-128-
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122301 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 óbGƒŸGh á``«dõæŸG Iõ``¡LC’ÉH á``≤∏©àŸG á``FõéàdÉH ™``«ÑdG äÉ``eóN

 . ÖjƒdG ™bGƒe ≈∏Y ™∏°ù∏d á«fÓYE’G äÉeóÿGh (IôîÑŸG) QƒNÉH óbƒeh

 óªM π°ü«a ,  π«ªéàdG  äGhOCGh  OGƒeh Qƒ£©∏d  äÉµ«JƒH  áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
 Ω.Ω.P ¬µjô°Th »éjÉ°ûdG

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ‹ƒM1 á©£bh ,17 ´QÉ°T ,14611 ≈æÑe , 8 ºbQ πfi , ¢S1 ºbQ QhO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

âjƒµdG , 72542 ájódÉÿG 17167 : Ü.¢U
2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 . á«fhÎµdEG Úî°ùJ äGhOCG , Úî°ùJ äGhOCG , (IôîÑe) QƒNÉH óbƒe , óbGƒe 

 óªM π°ü«a ,  π«ªéàdG  äGhOCGh  OGƒeh Qƒ£©∏d  äÉµ«JƒH  áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
 Ω.Ω.P ¬µjô°Th »éjÉ°ûdG

á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ‹ƒM1 á©£bh ,17 ´QÉ°T ,14611 ≈æÑe , 8 ºbQ πfi , ¢S1 ºbQ QhO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

âjƒµdG , 72542 ájódÉÿG 17167 : Ü.¢U
2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122343 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∂``©µdGh  ≈``∏ëŸG  ∂```©µdGh  äÉ```æé©ŸGh  äÉ```jƒ∏◊ÉH  á``≤∏©àŸG  á```FõéàdÉH  ™``«ÑdG  äÉ``eóN

. áJ’ƒcƒ°ûdGh hÉ``cÉµdGh
 

 Ω.Ω.P äÉæé©ŸGh äÉjƒ∏ë∏d hO »cƒc ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 âjƒµdG ádhO , 332 ≈æÑe 22 ´QÉ°T 1 á©£b IÒ£aƒHCG ÜôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 á``bÉ£dG  »```a  º``µëàdG  hCG  º`«¶æJ  hCG  ∞`«ãµJ  hCG  π``jƒ–  hCG  í``àa  hCG  π``«°UƒJ  äGhOCGh  Iõ`¡LCG
 ø`MGƒ°T , ó¡÷G á`«dÉY â`ÉjQÉ£H , äÉ``Ñcôª∏d äÉ``jQÉ£H , á``«Hô¡µdG äÉ`jQÉ£H á«FÉHô¡µdG

 . á«Hô¡c äÉªcôe , äÉjQÉ£ÑdG ≥jOÉæ°U , á«°ùª°T äÉjQÉ£H , äÉjQÉ£ÑdG

 óàª«d . »J »`a »H QhÉH ÉjÉchG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , 110041 - »¡dOƒ«f , OhQ ∑ÉàghQ , QÉ‚ êƒjój , 7- …O : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       ∫ÉHƒ∏L »H …CG …Ée  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe 121 : Ü.Q 1331 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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99276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 . è∏ãdG , πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG  äÉ°ü∏°üdG

 áaÉ«°†∏d GQÉàc ôjÉÑ°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG 10737 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/12/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

99277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 »gÉ≤ŸG äÉeóN , áaÉ«°†dG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG ójhõJ äÉeóN
. äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒdG Ëó≤Jh Ò°†– äÉeóN

 áaÉ«°†∏d GQÉàc ôjÉÑ°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG 10737 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/12/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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105191 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG , áYÉÑ£dG , ï°ùædG , ájQÉJôµ°ùdG äÉeóN , ≥FÉKƒdG ï°ùf , Qƒ°üdG ï°ùf
 IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , á«ª«¶æJ äQÉ°ûà°SGh ∫ÉªYC’G IQGOEG , ∫ÉªYC’G
 , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äQÉ°ûà°SG , Ò¨dG äÉeóNh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G , ∫ÉªYC’G
 ájÉYódG ä’Éch , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , äÉHÉ°ù◊G ôjQÉ≤J OGóYEG , áÑ°SÉfi , áeÉ©dG äÉbÓ©dG
 ÒLCÉJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , …ójÈdG Ö∏£dÉH ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ÓYE’Gh
 ,  á«æ¡ŸG  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  ,  äÉHÉ°ù◊G  ≥«bóJ  ,  ∫ÉªYC’G  º««≤J  ,  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG
 ∫ÉªYC’G »`a ≥FÉ≤◊G »°ü≤J , ∫ÉªYC’G øY äGQÉ°ùØà°SG , ∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG
 äÉeƒ∏©ŸG  äÓch ,  ∫ÉªYC’G  çÉëHCG  ,  ∫ÉªYC’G  º«¶æJ  äGQÉ°ûà°SG  ,  ¥OÉæØdGh  ∫ÉªYC’G  IQGOEG
 óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ , á«YÉæ°üdGhCG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a √óYÉ°ùŸG , ájQÉéàdG
  Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒb »`a  äÉeƒ∏©ŸG  ™«ªŒ ,  äÉ«FÉ°üM’G ™«ªŒ ,  áÑ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG
 ∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , ∞«XƒàdG ä’Éch , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©e º«¶æJ
 »°ü≤J , äÉeƒ∏©ŸG øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG , ájQÉéàdG AÉÑfC’G ä’Éch , á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG
 º«¶æJ , áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ∫ÉªYCG IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , IôJƒØdG äÉeóN , ∫ÉªYC’G ≥FÉ≤M
 OGóYEG , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG äÉjÉ¨∏d ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG
 , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf , …CGôdG äÉYÓ£à°SG , ÖJGhôdG ±ƒ°ûc
 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG IóªYCG OGóYEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÓch
 äÉeóN , OGôaC’G ∞«XƒJ , á«fÓYE’G ¢Uƒ°üædG áHÉàc , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf
 øY åëÑdG , ∫GõàN’G , áeÉY ¢VôY äÉeóN , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ , ∫ÉªYC’G π≤f
 äÉfÓYE’G  ,  ÖFGô°†dG  OGóYEG  ,  äÉ«FÉ°üM’G  ™«ªŒ  ,  á«HÉ°ù◊G  ºFGƒ≤dG  OGóYEG  ,  ádÉØµdG

. á«fÓYE’G ¢Uƒ°üædG áHÉàc , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–  , ájQÉéàdG

 ËôµdGóÑY óªfi ËôµdGóÑY ó«dh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 118200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T  : π````````«cƒdG º```````````°SG
115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

!"!#!$%&'())***+5 ++,-,+-***+./+0*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107487 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äGQÉ«°S  ,  IÒ¨°U  äÉcôfi  äGP  äÉLGQO  ,  ájQÉf  äÉLGQO  ,  äÉcôfi  äGP  ájÈdG  äÉÑcôŸG
 äÉcôfi , áYQóe ájôH äÉÑcôe , äÉÑcôª∏d áYQóe πcÉ«g , áYQóe äÉÑcôe , áëØ°üe
 äÉÑcôª∏d (äÉ°ûà∏c) äÉ°†HÉb , π≤æ∏d áYQóe ájôµ°ùY äÉÑcôe , ájÈdG äÉÑcôª∏d øFÉµeh
 áYƒª› , ájÈdG äÉÑcôª∏d ácô◊G π≤f áeõMCGh π°SÓ°S , ácô◊G π≤f äÉ«dBG  ,  ájÈdG
 πcÉ«g , ájÈdG äÉÑcôŸG íHÉµe äÉfÉ£Hh íHÉµe ¢UGôbCG , íHÉµe , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉææ°ùe
 äÉeó°üdG  äGóªfl  ,  äÉÑcôª∏d  ≥«∏©J  ¢†HGƒf  ,  äGQÉ«°ùdG  äÉcôfi  á«£ZCG  ,  äÉÑcôe
 äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG ¬«LƒJ äÓéY , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉææ°ùe ≥jOÉæ°U , äGQÉ«°ù∏d
 ójÈJ πcÉ«g , äGQGôé∏d äGQƒ£≤e , äÉæMÉ°û∏d áHÓb πcÉ«g , äÉÑcôe πcÉ«g , äÉÑcôŸG
 ¢SCGôdG ófÉ°ùe , äÉÑcôª∏d óYÉ≤e , äÉÑcôª∏d äGQƒ£≤ŸG §HQ äÓ°Uh , ájÈdG äÉÑcôª∏d
 á«£ZCG  ,  äÉÑcôŸG  óYÉ≤Ÿ  á«£ZCG  ,  äÉÑcôŸG  »`a  ,  ∫ÉØWCÓd ¿ÉeCG  óYÉ≤e ,  äÉÑcôŸG  óYÉ≤Ÿ
 äGQÉ°TEG  ´QPCGh  äÉÑcôª∏d √ÉŒ’G äGQÉ°TEG  ,  äGQÉ«°ù∏d á«°ùª°T äÉÑLÉM ,  äÉÑcôª∏d á∏µ°ûe
 äÉÑcôŸG óYÉ≤Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , äÉÑcôª∏d äÉMÉ°ùe ´QPCGh êÉLR äÉMÉ°ùe , äÉÑcôª∏d √ÉŒ’G
  ∫ÉØWCG äÉHôY , øjó©≤ŸG »°SGôc , ∫ÉØWCG äÉHôY , (äGQÉ«°ùdG »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒg ¢SÉ«cCG
 ‹hôJ äÉHôY , äÓé©dG IOó©àehCG IOôØæe ájhój äÉHôY , ¥ƒ°ùà∏d äÉHôY , ájhój äÉHôY
 , äGQÉ£≤dG , äGôWÉb , ájójó◊G ∂µ°ùdG äÉÑcôe , π≤f äÉHôY , ádÉ≤H äÉHôY , ¥ƒ°ùà∏d
 É¡FGõLCGh »FÉŸG π≤æ∏d äÉÑcôe , óYÉ≤e äGP óYÉ°üe , á«∏Ñc äÉHôY , äÉHôY , ΩGÎdG äÉHôY

. øFÉµŸGh äÉcôëŸG ±ÓîH É¡FGõLCGh …ƒ÷G π≤æ∏d äÉÑcôe , øFÉµŸGh äÉcôëŸG ±ÓîH

 »à«cÒ°T º«fƒfG …Ò∏ªà°ù«°S É‰ƒaÉ°S ¢SG ¢SG ¿G ±G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - Iô≤fCG , »°TÉÑdƒL 11:ƒf »°ùjOÉL …ôjOƒ∏eƒc , »°ù«dÉgÉe …ÉÑ∏LhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ

2017/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T  : π````````«cƒdG º```````````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . πØfôb , áaôb , π«g , äGQÉ¡H , πHGƒJ , äÉjƒ∏M

  ≈°S ∫G ∫G ¢ù°ùjôHÎfEG É°û«fÉZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 89703 , GOÉØ«f , »à«°S ¿ƒ°SQÉc , Ò°S hó«e ¿Ò`a 2572 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

116461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . ájó∏÷G Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

  »L ¬jCG ±Qhó°SÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , êQƒÑeÉg 20253 , 48 ¢SGÎ°SÉfhCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

!"!#!7*0%&'())***+ ++,-,+-***-/5+*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , äÉjÉØædG á÷É©e äÉeóN
 ,  äÉjÉØædG  ,  áeÉª≤dG  øe ¢ü∏îàdG  ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«`a ∫ÉªYC’G  º«¶æJh IQGOEG  ∫É› »`a
 ¢ü∏îàdG ∫É› »`a á°UÉîHh ∫ÉªYC’G ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

 . áÄ«ÑdG ¿hDƒ°ûH ΩÉ©dG »YƒdG õjõ©J äÉeóN , äÉjÉØædG , áeÉª≤dG øe

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

117080 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 , (∞«¶æàdG äÉeóN) øjôNBÓd äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdG äÉeóN , íFÉØ°üdG ∞«¶æJ äÉeóN
 . Iô£ÿG äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdG äÉeóN , äÉjÉØædG äÉÑµe ™«H äÉeóN

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

!"!#!7*0%&'())***$ ++,-,+-***-/5+*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áeÉª≤dG ™«ªŒ äÉeóN , áeÉª≤dG , äÉjÉØædG øjõîJh π≤f äÉeóN

 
  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
2018/2/22 : 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

117083 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 á«YÉæ°üdG π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdGh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG , »Ä«ÑdG §«£îàdGh º««≤àdG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , çÉëHC’Gh
 »`a á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G á°UÉîHh , á«Ä«ÑdG äÉeóÿG , áÄ«ÑdG ÚfGƒ≤d ∫Éãàe’G ∫É› »`a

 . áÄ«ÑdG ájÉªëH á≤∏©àŸG çÉëHC’G äÉeóN , á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ∫É›

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

!"!#!7*0%&'())***3 ++,-,+-***-/5+*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , äÉjÉØædG á÷É©e äÉeóN
 ,  äÉjÉØædG  ,  áeÉª≤dG  øe ¢ü∏îàdG  ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«`a ∫ÉªYC’G  º«¶æJh IQGOEG  ∫É› »`a
 ¢ü∏îàdG ∫É› »`a á°UÉîHh ∫ÉªYC’G ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

 . áÄ«ÑdG ¿hDƒ°ûH ΩÉ©dG »YƒdG õjõ©J äÉeóN , äÉjÉØædG , áeÉª≤dG øe

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

117085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 , (∞«¶æàdG äÉeóN) øjôNBÓd äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdG äÉeóN , íFÉØ°üdG ∞«¶æJ äÉeóN
 . Iô£ÿG äÉjÉØædG øe ¢ü∏îàdG äÉeóN , äÉjÉØædG äÉÑµe ™«H äÉeóN

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

!"!#!7*0%&'())***4 ++,-,+-***-/5+*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 . áeÉª≤dG ™«ªŒ äÉeóN , áeÉª≤dG , äÉjÉØædG øjõîJh π≤f äÉeóN

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

117088 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 á«YÉæ°üdG π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdGh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 á«°Sóæ¡dG äÉeóÿG , »Ä«ÑdG §«£îàdGh º««≤àdG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , çÉëHC’Gh
 »`a á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G á°UÉîHh , á«Ä«ÑdG äÉeóÿG , áÄ«ÑdG ÚfGƒ≤d ∫Éãàe’G ∫É› »`a

 . áÄ«ÑdG ájÉªëH á≤∏©àŸG çÉëHC’G äÉeóN , á«Ä«ÑdG Ωƒ∏©dG ∫É›

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

!"!#!7*0%&'())***5 ++,-,+-***-/5+*12
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN , äÉjÉØædG á÷É©e äÉeóN
 ,  äÉjÉØædG  ,  áeÉª≤dG  øe ¢ü∏îàdG  ∫ÉéÃ ≥∏©àj Éª«`a ∫ÉªYC’G  º«¶æJh IQGOEG  ∫É› »`a
 ¢ü∏îàdG ∫É› »`a á°UÉîHh ∫ÉªYC’G ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

 . áÄ«ÑdG ¿hDƒ°ûH ΩÉ©dG »YƒdG õjõ©J äÉeóN , äÉjÉØædG , áeÉª≤dG øe

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

117091 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 . áeÉª≤dG ™«ªŒ äÉeóN , áeÉª≤dG , äÉjÉØædG øjõîJh π≤f äÉeóN

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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
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117092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
 äÉeóN , áeÉª≤dGh äÉjÉØædG ±ÓJEG äÉeóN , √É«ŸG á÷É©e ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN
 á∏eÉ©e äÉeóN , ôjhóàdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG OGƒŸGh äÉjÉØædG Rôa äÉeóN , äÉjÉØædG ôjhóJ IOÉYEG

 . äÉjÉØædG ¥ôM äÉeóN , äÉjÉØædG á÷É©e äÉeóN , äÉjÉØædG

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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

117093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

 äÉjÉØædG ±ÓJEG äÉeóN , √É«ŸG á÷É©e ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN
 OGƒŸGh äÉjÉØædG Rôa äÉeóN , äÉjÉØædG ôjhóJ IOÉYEG äÉeóN , áeÉª≤dGh
 á÷É©e äÉeóN , äÉjÉØædG á∏eÉ©e äÉ``eóN , ô```jhóàdG IOÉ```YE’ á``∏HÉ≤dG

 . äÉjÉØædG ¥ôM äÉeóN , äÉjÉØædG

  áÄ«H - Ω.Ω.P áÄ«Ñ∏d ábQÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ábQÉ°ûdG , 20248 : Ü.¢U , 1001 ¿ƒb’ êôH , IÒëÑdG ¢û«fQƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2018/2/22 : 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
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117349 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äGhGô°†Nh  ¬cGƒa  ,  º```ë∏dG  äÉ```°UÓN  ,  ó```«°üdGh  ø```LGhódG  Ωƒ◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG
 ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h áXƒØfi
 ,  áæ«ë£dG  ,  äÓ∏fl , πcCÓd á◊É°üdG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  Ö«∏◊G  äÉéàæeh Ö«∏◊Gh

 . Ióª›h Iƒ¡£eh áXƒØfih áÑ∏©eh áØØ› ájòZCG

   ÊGôjódG ¿Éª«∏°S óªfi óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉæÑd , ´É≤ÑdG , ÉÑf ô°üb : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : 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

117614 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

 . ÉgôcP ≥HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG
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  (IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°T) á«dhódG GÒªL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/3/13 : 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

117615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

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

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

  IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ìƒØ°üdG á≤£æe , 73137 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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118112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 ,  π«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  ájô£Y äƒjRh Qƒ£Y ,  ¿ƒ```HÉ°U ,  §°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ

 . ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ

   IQÉéà∏d ¢VQGƒY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11495 ¢VÉjôdG , 22016 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118113 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG »ch π°ùZ »`a πª©à°ùJ iôNCG OGƒeh á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe
 ,  π«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£Y  äƒjRh  Qƒ£Y  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  §°ûch  »∏Lh  π≤°Uh  ∞«¶æJ

 . ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ

   IQÉéà∏d ¢VQGƒY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11495 ¢VÉjôdG , 22016 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 OGóeEGh á``jƒ¡àdGh ∞«```ØéàdGh ó```jÈàdGh ƒ¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG

 . á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG

   IQÉéà∏d ¢VQGƒY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11495 ¢VÉjôdG , 22016 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118343 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ôFÉ°üY , äÉHhô°ûŸG πª©d äGô°†ëà°ùe , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ájRÉZ √É«e , á«fó©e √É«e
 áæHôµe äÉHhô°ûe , ôjQGƒ≤H ICÉÑ©e √É«e , äÉæ«eÉà«`a ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe , IÒH , ájRÉZ
 ÒZ äÉHhô°ûŸG  äGô°†ëà°ùe »`a  É¡eGóîà°S’ äGRÉcQ  ,  ’ƒµdG  äÉHhô°ûe ,  á«dƒëc ÒZ
 , ábÉ£dG äÉHhô°ûe , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi ¢UGôbCG , ≈∏fi ¢û©æe ÜGô°T , á«dƒëµdG
 , á¡µæe √É«e , äÉ`Hhô°ûŸG π``ª©d Iõ``côe OGƒ``e , Ú«````aÉµdG ≈```∏Y …ƒ```à– á```bÉW äÉ```Hhô°ûe
 Ò°üY øe ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG á¡µæH äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
 Ò°üY , á°VÉfƒª«d , ôFÉ°üY , …ôJGƒJ ÜGô°T , ájôJGƒJ äÉHhô°ûe , (¢TGƒµ°SEG) è∏ãe ¬cGƒa
 , ∫É≤JÈdG ¢TGƒµ°SEG  , ∫É≤JÈdG Ò°üY , äGô©°ùdG á∏«∏b á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ¿ƒª«d
 äÉHhô°ûe , Ú«°VÉjô∏d äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , (»Kƒª°S) ábƒØîŸG ôFÉ°ü©dG
 ôFÉ°üY , (á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe) ¢TGƒµ°SEG , á«dô¡µdG π«dÉëŸG ≈∏Y …ƒà– Ú«°VÉjô∏d

 . äGhGô°†ÿG ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe , äÉHhô°ûŸG πª©d Iõcôe

!"!#!7*0%&'())***+$ ++,-,+-***-/5+*12

-145-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  óàª«d …Qƒàæ°U Éæ«ÑjQ OGRƒcƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 11 »H ƒj , ¢ùµ«°ùdó«e êójÈ°ùcCG , ∑QÉH »∏cƒà°S , OhQ ∑hh ≠fƒd 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ájCG »H
2018/4/9 : 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

118344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

 ôFÉ°üY , äÉHhô°ûŸG πª©d äGô°†ëà°ùe , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ájRÉZ √É«e , á«fó©e √É«e
 áæHôµe äÉHhô°ûe , ôjQGƒ≤H ICÉÑ©e √É«e , äÉæ«eÉà«`a ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe , IÒH , ájRÉZ
 ÒZ äÉHhô°ûŸG  äGô°†ëà°ùe »`a  É¡eGóîà°S’ äGRÉcQ  ,  ’ƒµdG  äÉHhô°ûe ,  á«dƒëc ÒZ
 , ábÉ£dG äÉHhô°ûe , IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi ¢UGôbCG , ≈∏fi ¢û©æe ÜGô°T , á«dƒëµdG
 , á¡µæe √É«e , äÉ``Hhô°ûŸG πª```©d Iõ``côe OGƒ```e , Ú«````aÉµdG ≈```∏Y …ƒà``– á```bÉW äÉ```Hhô°ûe
 Ò°üY øe ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üY , ¬cGƒØdG á¡µæH äÉHhô°ûe , ¬cGƒØdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
 Ò°üY , á°VÉfƒª«d , ôFÉ°üY , …ôJGƒJ ÜGô°T , ájôJGƒJ äÉHhô°ûe , (¢TGƒµ°SEG) è∏ãe ¬cGƒa
 , ∫É≤JÈdG ¢TGƒµ°SEG  , ∫É≤JÈdG Ò°üY , äGô©°ùdG á∏«∏b á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , ¿ƒª«d
 äÉHhô°ûe , Ú«°VÉjô∏d äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , (»Kƒª°S) ábƒØîŸG ôFÉ°ü©dG
 ôFÉ°üY , (á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe) ¢TGƒµ°SEG , á«dô¡µdG π«dÉëŸG ≈∏Y …ƒà– Ú«°VÉjô∏d

 . äGhGô°†ÿG ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe , äÉHhô°ûŸG πª©d Iõcôe

  óàª«d …Qƒàæ°U Éæ«ÑjQ OGRƒcƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 11 »H ƒj , ¢ùµ«°ùdó«e êójÈ°ùcCG , ∑QÉH »∏cƒà°S , OhQ ∑hh ≠fƒd 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , ájCG »H

2018/4/9 : 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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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118379 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 πª– ÖFÉ≤M , ¢†Ñ≤e äGP ój ÖFÉ≤M , ÅWÉ°û∏d ÖFÉ≤M , ¢VGôZC’G ™«ª÷ πªM ÖFÉ≤M
 ó∏÷G øe ÖFÉ≤M , Iô¡°ùdGh AÉ°ùª∏d ÖFÉ≤M , (…OƒH ¢Shôc) º°ù÷G ™e ™WÉ≤àe πµ°ûH
 , ≠°SôdG ≈∏Y πª– ÖFÉ≤M , ôØ°S ÖFÉ≤M , ¢VGôZC’G πª◊ IÒÑc ÖFÉ≤M , ó∏≤ŸG ó∏÷Gh
 »àdG ∫ÉØWC’G πªM ÖFÉ≤M GóY Ée ôcP Ée ™«ªL , πªM ÖFÉ≤M , ój Ö```FÉ≤M , ø```jOGõL
 á«°SQóe ÖFÉ≤M , ∫ÉØWC’G πª◊ ô¡X ÖFÉ≤M , ∫ÉØWC’G πª◊ ÖFÉ≤M , º°ù÷G ≈∏Y ¢ùÑ∏J
 ∫ÉØWC’G äÉHô©d É°ü«°üN Ió©e ÖFÉ≤Mh , äÉXÉØë∏d ÖFÉ≤M , ∫ÉØWCÓd ô¡X ÖFÉ≤Mh

 . ∫ÉØWC’ÉH π≤æàdG äÉHôYh ™°VôdG äÓeÉMh ™°VôdG äÉHôYh

  ∂fG , ¢ùàæªà°ùØfEG RófGôH Rƒµ«°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  33966  ∫EG  ±EG  ,  RôjÉe  äQƒa  ,  …GƒcQÉH  hÎe  11215  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/4/10 : 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

118422 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 . á«ÑW ÒZ π«ªŒ äGô°†ëà°ùe

  »L ¬jCG ±Qhó°SÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , êQƒÑeÉg  20253 , 48 ¢SGÎ°SÉfhCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
  , Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ›h

 . Qƒ“ , áXƒØfi ∫ƒ≤H , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ÍL , IóHR , Íd

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äÉÑLh , ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG 
 äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  ≥«bO  ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üe áØ«`ØN
 πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , áé∏ãŸG
 , õÑN , âjƒµ°ùH,ΩÉ©£∏d ájô£Y äGô°†ëà°ùe , è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh
  ,  ÜƒÑ◊G  É¡°SÉ°SCG  áØ«`ØN äÉÑLh ,  á÷É©e ÜƒÑM ,  ÜƒÑM ™HÉ°UCG  ,  IõgÉL ÜƒÑM ∂``©c
 , RQCG ¢UGôbCG , ≥«bódG øe áYƒæ°üe áØ«`ØN äÉÑLh , »à«ZÉÑ°S , Éà°SÉÑdG á``æ«éY , É```à°SÉH

 . RQC’G É¡°SÉ°SCG áØ«`ØN äÉÑLh

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 á–Éa äÉHhô°ûe , äGhGô``°†N ô```FÉ°üY , ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG √É«ŸGh (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
 ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , (á«dƒëc ÒZ) äÓ«àcƒc , (á``«dƒëc Ò```Z) á```«¡°û∏d
 ¢UGôbCG , ájRÉ¨dG √É«ŸG πª©d äGô°†ëà°ùe , ôFÉ°ü©dG πª©d äGô°†ëà°ùe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh

 . IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118490 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

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

 . Qƒ“ , áXƒØfi ∫ƒ≤H , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ÍL , IóHR , Íd

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118492 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 á–Éa  äÉHhô°ûe  ,  äGhGô°†N  ôFÉ°üY  ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸGh  (Ò©°ûdG  ÜGô°T)  IÒÑdG
 ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , (á«dƒëc ÒZ) äÓ«àcƒc , (á«dƒëc ÒZ) á«¡°û∏d
 ¢UGôbCG , ájRÉ¨dG √É«ŸG πª©d äGô°†ëà°ùe , ôFÉ°ü©dG πª©d äGô°†ëà°ùe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh

 . IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

118493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

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

 . Qƒ“ , áXƒØfi ∫ƒ≤H , πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ÍL , IóHR , Íd

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118495 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 á–Éa  äÉHhô°ûe  ,  äGhGô°†N  ôFÉ°üY  ájRÉ¨dGh  á«fó©ŸG  √É«ŸGh  (Ò©°ûdG  ÜGô°T)  IÒÑdG
 ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , (á«dƒëc ÒZ) äÓ«àcƒc , (á«dƒëc ÒZ) á«¡°û∏d
 ¢UGôbCG , ájRÉ¨dG √É«ŸG πª©d äGô°†ëà°ùe , ôFÉ°ü©dG πª©d äGô°†ëà°ùe , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh

 . IQGƒØdG äÉHhô°ûª∏d IÓfi

   áeÉ©dG IQÉéà∏d Ö«≤ædG ¢VƒY øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G , ¿óY , á∏«°ùdG ´QÉ°T , ¿ÉªãY ï«°ûdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

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

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

   ø°ûjQƒHQƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ∑QÉfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 94583 É«fQƒØ«dÉc , ¿ƒeGQ ¿É°S , 110 ÖàµŸG ºbQ ¿ƒeGQ ƒæ«ªc 2527 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/5/8 : 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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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥«bódG  ,  ƒ```ZÉ°ùdGh  É```cƒ«HÉàdG  ,  RQC’G  ,  á```«YÉæ£°U’G  Iƒ¡≤dGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

   ø°ûjQƒHQƒc ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ∑QÉfƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 94583 É«fQƒØ«dÉc , ¿ƒeGQ ¿É°S , 110 ÖàµŸG ºbQ ¿ƒeGQ ƒæ«ªc 2527 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/5/8 : 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

119142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

 Oƒbh , QÉÑ¨dG â«ÑãJh Ö«WôJh ¢UÉ°üàeG äÉÑcôe , äÉ≤dõe , ™ª°T , á«YÉæ°U Ωƒë°Th äƒjR
 . ºë°T , äÉcôëŸG äƒjR , IAÉ°VEÓd πFÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒeh

   ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 2298 -75039 ¢SÉ°ùµJ , èæ«`aôjG , OQÉØ«dƒH ¢SÉæ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/5/8 : 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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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑ∏d á«∏«ªŒ äÉÁôc , Iô°ûÑ∏d á«∏«ªŒ äƒjR , á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 ,  á«∏«ªŒ  ¢VGôZC’  á©æbCG  ΩõM  ,  êÉ```°ùª∏d  á```«∏«ªŒ  äGô```°†ëà°ùe  ,  êÉ```«µeh  á```«∏«ªŒ
 , Oófi ¢Vô¨d á°ü°üfl á«∏«ªŒ äGô``°†ëà°ùe , ÖLGƒë∏d êÉ«µeh á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe
 Ihôah ô©°û∏d á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ô``ª©dG Ωó≤J äÉeÓY áehÉ≤Ÿ á«∏«ªŒ äGô°†``ëà°ùe
 ájÉªë∏d á«∏«ªŒ äGô``°†ëà°ùe , ¢Thó```dGh ΩÉª```ëà°SÓd á```«∏«ªŒ äGô°†```ëà°ùe , ¢SCGô```dG
 äƒjR , ôaÉXCÓd Ëôc , ôaÉXCÓd …ƒ≤e áÄ«g ≈∏Y ôaÉXCÓd …ò¨e , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdGh
 , π«°ù¨dGh ∞«¶æà∏d OGƒe , »∏«ªŒ ¿ƒHÉ°U , ô©°û∏d ƒÑeÉ°T , áæjõdG OGƒeh Qƒ£©∏d ájô£Y
 , áfƒ∏e á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ∞«¶æàdG ¢VGôZC’ âjR , º°ù÷G ∫ƒ°ùZ , π«°ùZ ¥ƒë°ùe
 AÉØ°VE’ ô°†ëà°ùe , OhóÿG ôªMCG , √ÉØ°ûdG ™ª∏e , √ÉØ°ûdG AÓW , ¿ƒ```«Y ∫Ó```X , Iô``µ°ùe

   . »∏«ªéàdG ΩGóîà°SÓd ¬Lƒ∏d ¿É©ª∏dG

   ‹ ≠fƒ«g ÚL : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 51 , 301- 101 ( ±hô```Z ø```jóæ«d ΩÉ``¨fƒ«°ûJ-≠fhO- ΩGó¨fƒ«°ûJ) : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ájQƒ¡ªL , 06072 ∫ƒÄ«°S , ƒZ - ΩÉæ¨fÉZ , π«Z- 97 hQ - ≠fhócÉg

 ÉjQƒc
2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 , á°UÉîHh , ¬«`aÎdG äÉeóN , á«`aGÎM’G áYQÉ°üŸG ¢VhôY , á°UÉîHh , ¬«`aÎdG äÉeóN
 πFÉ°Sh ÈY Iô°TÉÑe AGƒ¡dG ≈∏Y åÑJ »àdG á«`aGÎM’G á``YQÉ°üŸG äÉ``«dÉ©a ¢Vô``Yh êÉ``àfEG
 ÈY ájQÉéàdG  äÉeóÿG hCG  âfÎfE’G  ÈYh ,  ƒjOGôdG  hCG  ¿ƒjõØ∏àdG  ∂dP »`a ÉÃ ΩÓYE’G
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 º```jó≤J , á```«ŸÉY ôJƒ«Ñªc áµÑ°T ÈY áYQÉ°üŸG øY äÉeƒ∏©eh QÉÑ````NCG º```jó≤J , â```fÎfE’G
 ,  â```fÎfE’G ô```ÑY á```«YÉªàLG á``HGƒH ∫ÓN øe ¬«`aÎdGh á°VÉjôdG ä’É› »`a äÉeƒ∏©e
 , ÚÑé©ŸG …OÉf äÉeóN , á«¡«`aÎdG á°VÉjôdG äÉeƒ∏©e ∫É› »`a ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ
 ÚÑé©ŸG …OÉ`f  AÉ``°†YC’ á```YQÉ°üŸG ∫É``› »```a á``«°VÉjôdG äÉ```«dÉ©ØdG º```«¶æJ ,  á```°UÉîHh
 ÚÑé©ŸG …OÉf AÉ°†YC’ ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ á«¡«`aÎdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ äÉeóN , áYQÉ°üŸÉH
 Ò`aƒJ , á«¡«`aÎdG á°VÉjôdG ∫É› »`a âfÎfE’G ÈY ájQÉÑNEG äGô°ûf Ò`aƒJ , áYQÉ°üŸÉH

 . á«¡«`aÎdG á°VÉjôdG ä’É› »`a äÉfhóŸG , á°UÉîHh , âfÎfE’G ÈY äÓéŸG

   ∂fEG , âæªæ«JÎfG ≠æ«∏à°ùjQ ódQhh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 06902 âµ«àµ«fƒc , OQƒØeÉà°S , âjÎ°S Úe â°ùjEG 1241 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/5/15 : 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

119723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 »`a Ωóîà°ùJ áª≤©e π«dÉfi , ¿ƒ«©dG ÖW »`a Ωóîà°ùJ á«f’ó«°U OGƒeh äGô°†ëà°ùe
 ∞«¶æJ πjOÉæe , á«ÑW äÉjÉ¨d ø£b , Ú©∏d á«ÑW ä’ƒ°ùZ , Ú©∏d ä’ƒ°ùZ , ¿ƒ«©dG ÖW
 á°UÉN π«dÉëÃ π∏Ñe ¢TÉ°T , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd Ú©∏d á«æ£b äGOÉÑd , á«ÑW äÉjÉ¨d á«æ£b
 PGPQ , á«f’ó«°U (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H á∏∏Ñe πjOÉæe , á«ÑW äGOÉª°V , ó«ª°†à∏d ¢TÉ°T , Ú©∏d

 . ¿ƒ«©dG ÖW »`a Ωóîà°ùj Ú©∏d

   »L ¬jG ÉeQÉØjófƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4020 ¢ûJG »°S . 74 ™«`ØæjGQ , ¿ÉÑdG »J ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 IOó©àe  á``«°VÉjôdG  äÉ```ÑcôŸGh  äÉ```æMÉ°ûdGh  äGQÉ```«°ùdG  á```°UÉîHh  ,  äÉcôfi  äGP  äÉÑcôe

 . ájƒ«æÑdG É¡©£bh ¢VGôZC’G

   ≈æÑªc QƒJƒe OQƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 48126 øé°ûà«e , ¿QƒHôjO , OhQ ¿ÉµjÒeG ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh , Ò¨dG ídÉ°üd ™∏°ùdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 √òg πãe ôaƒJ ¿CG  øµÁ , (π≤ædG  áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h) ,  áLÉ◊G  óæY É¡FGô°Th

. á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæeh áFõŒ äÓfi ∫ÓN øe äÉeóÿG
 

  õfƒàÑeÉg ≈¡≤eh º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ΩCG  ,  »HOôH , »ª«ªàdG ¬`∏dGóÑY óªfi ¿Ghôe ∂∏e , 12 ºbQ Ó«`a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GÒªL A≈WÉ°T ´QÉ°T , º«≤°S

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120604 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 π«é°ùJ Iõ¡LCGh Ò`Ø°ûàdG Iõ¡LCGh á°Sƒ≤ŸG IÒ¨°üdG áÑbGôŸG äGÒeÉch äGÒeÉµdG ≥jOÉæ°U

 . áÑbGôŸGh øeC’G ƒjó«`a áª¶fCG »`a É¡eGóîà°S’ á«ªbôdG ƒjó«`ØdG

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

 äÉ```j’ƒdG  ,  7950  »```°SÒLƒ«f  õ```æjÓH  ¢ù``jQƒe QƒHÉJ  ™jQÉ°T  115  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

120609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ¿ƒ«©dG »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

   »L ¬jG ÉeQÉØjófƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH , 4020  ¢ûJG »°S , 74 ≠«`ØæjGQ , ¿ÉÑdG . »J ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120610 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . ¿ƒ«©dG »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

   »L ¬jG ÉeQÉØjófƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH , 4020  ¢ûJG »°S , 74 ≠«`ØæjGQ , ¿ÉÑdG . »J ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120611 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . ¿ƒ«©dG »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

   »L ¬jG ÉeQÉØjófƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH , 4020  ¢ûJG »°S , 74 ≠«`ØæjGQ , ¿ÉÑdG . »J ¢SG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120773 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
 ÆÉÑ°UCG  ,  ¿Égó∏d  Ωƒ«æŸCG  ¥ƒë°ùe  ,  Ωƒ«æŸCG  äÉfÉgO  ,  øjQGõ«dCG  ÆÉÑ°UCG  ,  äÉfÉgó∏d  äÉàÑãe
 IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  πcBÉà∏d  IOÉ°†e  á£HQCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJƒfCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJÉfCG  ,  Ú∏«fCG
 ,  CGó°ü∏d IOÉ°†e äƒjR , CGó°ü∏d IOÉ°†e Ωƒë°T , äÉjô£ØdG ƒªæd IOÉ°†e äÉfÉgO , πcBÉà∏d
 ,  ¿OÉ©ŸG  ¿É©Ÿ  ¿Gó≤Ød IOÉ°†e äGô``°†ëà°ùe ,  (á```jÉbƒ∏d) CGó```°ü∏d  IOÉ```°†e äGô```°†ëà°ùe
 ,  Góæc º°ù∏H  ,  Üƒ≤ãdG  ó°ùd •Óe ,  ÉjÒàµÑ∏d Ió«Ñe äÉfÉgO ,  ÚeGQhCG  ,  ¢Sƒà°ùÑ°SCG  äÉfÉgO
 ,  …QÉb ¢û«fQh ,  äÉfÉgó∏d  áàÑãe äGô°†ëà°ùe ,  IÒÑ∏d  äÉfƒ∏e ,  πcBÉà∏d  IOÉ°†e á``£HQCG
 …õfhôH  áfó©e ¥ƒë°ùe ,  (äÉfÉgO  hCG  äÉfƒ∏e) AGOƒ°S  ÆÉÑ°UCG  ,  Oƒ```°SC’G  ¿É```HÉ«dG  ¢û``«fQh
 êÉæ°S  ,  (áª©WCÓd  ¿ƒ∏e)  πeQÉc  ,  Góæc  º°ù∏H  ,  IóHõ∏d  äÉfƒ∏e  ,  IõfÈdG  ¬«c’  ,  ¿ƒ∏dG
 ,  á«`aõN äÉfÉgO  ,  …õeôb ÆÉÑ°U ,  (Ö°ûî∏d  á¶aÉM IOÉe) π«fƒHôc ,  (á¨Ñ°U) ¿ƒHôµdG
 πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW
 ó«°ùcCG  ,  (äÉfÉgO)  äGAÓW  ,  (äÉfÉgO)  ∞«≤°ùàdG  OÉÑ∏d  äGAÓW  ,  äÉÑcôª∏d  ájóYÉ≤dG
 äÉfƒ∏e , áª©WCÓd äÉfƒ∏e ,  äÉfƒ∏e , ôHƒæ°üdG ≠ª°U , …õeôb ÆÉÑ°U , (¿ƒ∏e) â∏HƒµdG
 Ò©°û∏d äÉfƒ∏e , (äÉHhô°ûŸG) ôµ«∏d äÉfƒ∏e , IóHõ∏d äÉfƒ∏e , äÉHhô°ûª∏d äÉfƒ∏e , IÒÑ∏d
 Ωƒ«fÉà«àdG ó«°ùcCG ÊÉK , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒ°Sƒjôc , ∫ÉHƒµdG ¢û«fQh , ∫ÉHƒc , (â∏ŸG) âÑæŸG
 , Ö°ûÿG øe ÆÉÑ°UCG , ÆÉÑ°UCG , áª©WCÓd ÆÉÑ°UCG , ÆÉÑ°UCG , …Ò°TÉÑW »FÉe AÓW , (á¨Ñ°U)
 ó«Y ¢†«H áZÉÑ°üd ¥Qh , áæ«`°SÎdG ÜGô```J , »```¨Ñ°üdG Ö``°ûÿG äÉ```°UÓN , »```¨Ñ°U Ö```°ûN
 , (¢û«fQh) Éæ«ŸG äGAÓW ,  ¿Égó∏d Éæ«ŸG äGAÓW , (äÉ¨Ñ°U) á«°†a äÉÑ∏ëà°ùe , í°üØdG
 ≥FÉbQ , ¢û«fQƒ∏d äÉàÑãe , á«FÉŸG ¿GƒdCÓd äÉàÑãe , QÉæ∏d áehÉ≤e äÉfÉgO , ¢û``≤æ∏d È```M
 á°†ØdG øe ≥FÉbQ , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ á«fó©e
 Qƒ°ûb , ¿Égó∏d (êƒÑªZ) ¿Gôaôa , áª©WCÓd ÆÉÑ°UCG , áª©WCÓd äÉfƒ∏e , (á≤«bQ íFÉØ°U)
 á«¨ª°U äÉéæJGQ , CGó°ü∏d IOÉ°†e Ωƒë°T , (¬«c’h äÉfÉgO) ábGôH á«LÉLR äGAÓW , á«ÑgP
 , áYÉÑ£∏d ÈM , Oƒ∏÷G áZÉHód ÈM , Æƒ```HóŸG ó∏``é∏d ô```ÑM , (¿ƒ∏```e) á∏```«f , »```¨ª°U ∂``d
 ¿ÉHÉ«dG ¢û«fQh , äÉfGƒ«◊G º°Sh ÈM , á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉæ∏d (áYÉÑ£∏d ≥«MÉ°ùe) ÈM
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 ,  ôªMCG  ¢UÉ°UQ ,  ‹É``≤JôH ¢UÉ``°UQ ,  (á¨Ñ°U) êÉæ°S  ,  ¬«cÓdG äÉ≤bôe ,  ¬«c’ ,  Oƒ°SC’G
 ó∏é∏d äÉ¨Ñ°U , ÆƒHóŸG ó∏÷G ¿Gƒ``dCG â```«ÑãJ OGƒ```e , Æƒ```HóŸG ó```∏é∏d ô```ÑM , ¢†```«HCG ¢UÉ```°UQ
 , (¿ƒé©e) ôØ°UC’G ¢UÉ°UôdG ó«°ùcCG , äÉHhô°ûª∏d äÉfƒ∏e , »FÉe …ÒL AÓW , ÆƒHóŸG
 º°Sh ÈM , (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°û∏d äÉfƒ∏e , (áª©WCÓd ¿ƒ∏e) (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG πeQÉc
 »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ á«fó©e ≥FÉbQ , (»©«ÑW èæJGQ) …hÉµ£°üe ≠ª°U , äÉfGƒ«◊G
 »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©e , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG
 , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , (ôªMC’G ¢UÉ°UôdG ó«°ùcCG) Ωƒ«æe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG
 ¢UÉ°UQ , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒjR , CGó`°ü∏d IOÉ``°†e äƒ``jR , Æƒ``HóŸG ó``∏÷G ¿Gƒ``dCG â``«ÑãJ OGƒ``e
 IOÉ°†e äÉfÉgO , äÉfÉgO , É¡à«ÑãJ IOÉYG øµÁ ¿ÉgO ™bQ , (á¨Ñ°U) ∂fõdG ó«°ùcCG , ‹É≤JôH
 äÉfÉgO  ,  á«FÉæ«e  äÉfÉgO  ,  á«`aõN  äÉfÉgO  ,  ÉjÒàµÑ∏d  Ió«Ñe  äÉfÉgO  ,  äÉjô£ØdG  ƒªæd
 ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , á°†a ¿ƒé©e , äÉfÉgó∏d äÉ≤bôe , äÉfÉgó∏d äÉ¶∏¨e , QÉæ∏d áehÉ≤e
 Ωƒ«æŸCG  ¥ƒë°ùe  ,  äÉ¨Ñ°U  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉædGh  äÉ©HÉ£dG
 , (¿ÉgO) õfhôH ¥ƒë°ùe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’
 , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©e
 äÉ©HÉ£dG ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , ¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG , Ö°ûî∏d á¶aÉM OGƒe , ¢†«°†ØJ ≥«MÉ°ùe
 äÉÑcôe  ,  äÉ©HÉ£∏d  (ÈM)  ÚLÉ©e  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉædGh
 äÉéæJGQ , ôªMCG ¢UÉ°UQ , ¿OÉ©ŸG ßØ◊ äGô°†ëà°ùe , áYÉÑ£∏d ÈM , áYÉÑ£∏d (ÈM)
 ÆÉÑ°UCG , ∂∏dG ≠ª°U , ∑QGófÉ°S ≠ª°U , (¿ƒ∏e) ¿GôØYR , (ΩÉN) á«©«ÑW äÉéæJGQ , á«¨ª°U
 ôjƒ°üJ äÉÑ∏ëà°ùe ,  áæ«°SÎdG ÜGôJ ,  äÉfÉgó∏d (∞«`ØŒ πeGƒY) äÉØØ› , ájòMCÓd
 ÈM , ¢†«°†ØJ ≥«MÉ°ùe , á°†a ¿ƒé©e , (á«bQh) á°†ØdG øe ≥FÉbQ , (äÉ¨Ñ°U) á«°†a
 , ¢û«fQƒ∏d ¥Éª°S , Ö°ûî∏d äÉ¨Ñ°U , ÆƒHóŸG ó∏é∏d äÉ¨Ñ°U , (¿ƒ∏e) êÉæ°S , Oƒ∏÷G áZÉHód
 , äÉfÉgódG äÉ≤bôe , ¬«cÓdG äÉ≤bôe , äÉfÉgódG äÉ¶∏¨e , (äÉfÉgO) ¿ô£≤ŸG OÉÑ∏d äGAÓW
 á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉædGh äÉ©HÉ£dG ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , (á¨Ñ°U) Ωƒ```«fÉà«àdG ó``«°ùcCG »``fÉK
 ,  (¿ƒ∏e) ºcôc ,  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉæ∏d (ÈM) áYÉÑW ≥«MÉ°ùe ,  (ICÉÑ©e ¿ƒµJ å«ëH)
 äGAÓ````W , äÉÑ````côª∏d á```jóYÉ≤dG π```cÉ«¡∏d á```«°ù«°SCÉJ äGAÓ``W , (äÉfÉgO ≥bôe) ÚàæHôJ
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 πcÉ«¡∏d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , ¢û«fQh , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ
 AÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG
 ÆÉÑ°UCG  ,  ¢†«HCG  ¢UÉ°UQ ,  á«FÉŸG  ¿GƒdCÓd äÉàÑãe ,  á«FÉŸG  ¿GƒdCÓd äÉàÑãe ,  »FÉe …ÒL
 , ¿ƒ∏e Ö°ûN , (äÉfÉgO) Ö°ûÿG äGAÓW ,  »FÉe …ÒL AÓW , (äÉfÉgO hCG äÉfƒ∏e) AÉ°†«H
 , Ö°ûî∏d á¶aÉM äƒjR , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒjR , Ö°ûÿG ¿GƒdCG â«ÑãJ OGƒe , »¨Ñ°U Ö``°ûN
 , (á¨Ñ°U) ∂fõdG ó«°ùcCG , (¿ƒ∏e) ôØ°UCG Ö``°ûN , Ö``°ûî∏d äÉ¨Ñ°U , Ö``°ûî∏d á¶aÉM OGƒe
 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒ``e , ∂∏dG äGAÓ```Wh ¢û``«fQƒdGh äÉ```fÉgódG
 hCG ≥FÉbQ πµ°T »`a ¿OÉ©e , ΩÉN »©«ÑW èæJGQ , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ∏àdG OGƒe , ∞∏àdG

 . ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe

  QÉµ°ShCG äÉfÉgO ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , IóL 21577 : Ü.Q 70947 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : 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

120774 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 ÆÉÑ°UCG  ,  ¿Égó∏d  Ωƒ«æŸCG  ¥ƒë°ùe  ,  Ωƒ«æŸCG  äÉfÉgO  ,  øjQGõ«dCG  ÆÉÑ°UCG  ,  äÉfÉgó∏d  äÉàÑãe
 IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  πcBÉà∏d  IOÉ°†e  á£HQCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJƒfCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJÉfCG  ,  Ú∏«fCG
 ,  CGó°ü∏d IOÉ°†e äƒjR , CGó°ü∏d IOÉ°†e Ωƒë°T , äÉjô£ØdG ƒªæd IOÉ°†e äÉfÉgO , πcBÉà∏d
 ,  ¿OÉ©ŸG  ¿É©Ÿ  ¿Gó≤Ød  IOÉ°†e äGô°†`ëà°ùe  ,  (á```jÉbƒ∏d)  CGó``°ü∏d  IOÉ```°†e  äGô```°†ëà°ùe
 ,  Góæc º°ù∏H  ,  Üƒ≤ãdG  ó°ùd •Óe ,  ÉjÒàµÑ∏d Ió«Ñe äÉfÉgO ,  ÚeGQhCG  ,  ¢Sƒà°ùÑ°SCG  äÉfÉgO
 ,  …QÉb ¢û`«fQh ,  äÉ```fÉgó∏d á``àÑãe äGô°†``ëà°ùe ,  Iô``«Ñ∏d äÉ``fƒ∏e ,  π``cBÉà∏d IOÉ``°†e á``£HQCG
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 …õfhôH áfó©e ¥ƒë°ùe ,  (äÉfÉgO hCG  äÉfƒ∏e) AGOƒ``°S  ÆÉÑ``°UCG  ,  Oƒ``°SC’G ¿É``HÉ«dG  ¢û```«fQh
 êÉæ°S  ,  (áª©WCÓd  ¿ƒ∏e)  πeQÉc  ,  Góæc  º°ù∏H  ,  IóHõ∏d  äÉfƒ∏e  ,  IõfÈdG  ¬«c’  ,  ¿ƒ∏dG
 ,  á«`aõN äÉfÉgO  ,  …õeôb ÆÉÑ°U ,  (Ö°ûî∏d  á¶aÉM IOÉe) π«fƒHôc ,  (á¨Ñ°U) ¿ƒHôµdG
 πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW
 ó«°ùcCG  ,  (äÉfÉgO)  äGAÓW  ,  (äÉfÉgO)  ∞«≤°ùàdG  OÉÑ∏d  äGAÓW  ,  äÉÑcôª∏d  ájóYÉ≤dG
 äÉfƒ∏e , áª©WCÓd äÉfƒ∏e ,  äÉfƒ∏e , ôHƒæ°üdG ≠ª°U , …õeôb ÆÉÑ°U , (¿ƒ∏e) â∏HƒµdG
 Ò©°û∏d äÉfƒ∏e , (äÉHhô°ûŸG) ôµ«∏d äÉfƒ∏e , IóHõ∏d äÉfƒ∏e , äÉHhô°ûª∏d äÉfƒ∏e , IÒÑ∏d
 Ωƒ«fÉà«àdG ó«°ùcCG ÊÉK , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒ°Sƒjôc , ∫ÉHƒµdG ¢û«fQh , ∫ÉHƒc , (â∏ŸG) âÑæŸG
 , Ö°ûÿG øe ÆÉÑ°UCG , ÆÉÑ°UCG , áª©WCÓd ÆÉÑ°UCG , ÆÉÑ°UCG , …Ò°TÉÑW »FÉe AÓW , (á¨Ñ°U)
 ó«Y ¢†«H áZÉÑ°üd ¥Qh , áæ«°SÎdG ÜGôJ , »```¨Ñ°üdG Ö``°ûÿG äÉ```°UÓN , »```¨Ñ°U Ö```°ûN
 , (¢û«fQh) Éæ«ŸG äGAÓW ,  ¿Égó∏d Éæ«ŸG äGAÓW , (äÉ¨Ñ°U) á«°†a äÉÑ∏ëà°ùe , í°üØdG
 ≥FÉbQ , ¢û«fQƒ∏d äÉàÑãe , á«FÉŸG ¿GƒdCÓd äÉàÑãe , QÉæ∏d áehÉ≤e äÉ``fÉgO , ¢û```≤æ∏d ô``ÑM
 á°†ØdG øe ≥FÉbQ , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ á«fó©e
 Qƒ°ûb , ¿Égó∏d (êƒÑªZ) ¿Gôaôa , áª©WCÓd ÆÉÑ°UCG , áª©WCÓd äÉfƒ∏e , (á≤«bQ íFÉØ°U)
 á«¨ª°U äÉéæJGQ , CGó°ü∏d IOÉ°†e Ωƒë°T , (¬«c’h äÉfÉgO) ábGôH á«LÉLR äGAÓW , á«ÑgP
 , áYÉÑ£∏d ÈM , Oƒ∏÷G áZÉHód ÈM , Æƒ``HóŸG ó```∏é∏d ô```ÑM , (¿ƒ```∏e) á```∏«f , »```¨ª°U ∂``d
 ¿ÉHÉ«dG ¢û«fQh , äÉfGƒ«◊G º°Sh ÈM , á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉæ∏d (áYÉÑ£∏d ≥«MÉ°ùe) ÈM
 ,  ôªMCG  ¢UÉ°UQ  ,  ‹É≤JôH  ¢UÉ°UQ  ,  (á¨Ñ°U)  êÉæ°S  ,  ¬«cÓdG  äÉ≤bôe ,  ¬«c’ ,  Oƒ°SC’G
 ó∏é∏d äÉ¨Ñ°U , ÆƒHóŸG ó∏÷G ¿GƒdCG â«```ÑãJ OGƒ```e , Æƒ```HóŸG ó∏```é∏d È```M , ¢†``«HCG ¢UÉ```°UQ
 , (¿ƒé©e) ôØ°UC’G ¢UÉ°UôdG ó«°ùcCG , äÉHhô°ûª∏d äÉfƒ∏e , »FÉe …ÒL AÓW , ÆƒHóŸG
 º°Sh ÈM , (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°û∏d äÉfƒ∏e , (áª©WCÓd ¿ƒ∏e) (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG πeQÉc
 »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ á«fó©e ≥FÉbQ , (»©«ÑW èæJGQ) …hÉµ£°üe ≠ª°U , äÉfGƒ«◊G
 »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©e , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG
 , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , (ôªMC’G ¢UÉ°UôdG ó«°ùcCG) Ωƒ«æe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG
 , ¢UÉ°UQ , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒjR , CGó°ü∏d IOÉ°†e äƒjR , Æƒ``HóŸG ó```∏÷G ¿Gƒ``dCG â``«ÑãJ OGƒ```e
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 IOÉ°†e äÉfÉgO , äÉfÉgO , É¡à«ÑãJ IOÉYG øµÁ ¿ÉgO ™bQ , (á¨Ñ°U) ∂fõdG ó«°ùcCG , ‹É≤JôH
 äÉfÉgO  ,  á«FÉæ«e  äÉfÉgO  ,  á«`aõN  äÉfÉgO  ,  ÉjÒàµÑ∏d  Ió«Ñe  äÉfÉgO  ,  äÉjô£ØdG  ƒªæd
 ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , á°†a ¿ƒé©e , äÉfÉgó∏d äÉ≤bôe , äÉfÉgó∏d äÉ¶∏¨e , QÉæ∏d áehÉ≤e
 Ωƒ«æŸCG  ¥ƒë°ùe  ,  äÉ¨Ñ°U  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉædGh  äÉ©HÉ£dG
 , (¿ÉgO) õfhôH ¥ƒë°ùe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’
 , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©e
 äÉ©HÉ£dG ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , ¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG , Ö°ûî∏d á¶aÉM OGƒe , ¢†`«°†ØJ ≥``«MÉ°ùe
 äÉÑcôe  ,  äÉ©HÉ£∏d  (ÈM)  ÚLÉ©e  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉædGh
 äÉéæJGQ , ôªMCG ¢UÉ°UQ , ¿OÉ©ŸG ßØ◊ äGô°†ëà°ùe , áYÉÑ£∏d ÈM , áYÉÑ£∏d (ÈM)
 ÆÉÑ°UCG , ∂∏dG ≠ª°U , ∑QGófÉ°S ≠ª°U , (¿ƒ∏e) ¿GôØYR , (ΩÉN) á«©«ÑW äÉéæJGQ , á«¨ª°U
 ôjƒ°üJ äÉÑ∏ëà°ùe ,  áæ«°SÎdG ÜGôJ ,  äÉfÉgó∏d (∞«`ØŒ πeGƒY) äÉØØ› , ájòMCÓd
 ÈM , ¢†«°†ØJ ≥«MÉ°ùe , á°†a ¿ƒé©e , (á«bQh) á°†ØdG øe ≥FÉbQ , (äÉ¨Ñ°U) á«°†a
 , ¢û«fQƒ∏d ¥Éª°S , Ö°ûî∏d äÉ¨Ñ°U , ÆƒHóŸG ó∏é∏d äÉ¨Ñ°U , (¿ƒ∏e) êÉæ°S , Oƒ∏÷G áZÉHód
 »``fÉK , äÉfÉgódG äÉ≤bôe , ¬«cÓdG äÉ≤bôe , äÉfÉgódG äÉ¶∏¨e , (äÉfÉgO) ¿ô£≤ŸG OÉÑ∏d äGAÓW
 å«ëH) á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉædGh äÉ©HÉ£dG ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , (á¨Ñ°U) Ωƒ``«fÉà«àdG ó``«°ùcCG
 ÚàæHôJ , (¿ƒ∏e) ºcôc , á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉæ∏d (ÈM) áYÉÑW ≥«MÉ°ùe , (ICÉÑ©e ¿ƒµJ
 á«°ù«°SCÉJ  äGAÓW  ,   äÉÑcôª∏d  ájóYÉ≤dG  πcÉ«¡∏d  á«°ù«°SCÉJ  äGAÓW  ,  (äÉfÉgO  ≥bôe)
 ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , ¢û«fQh , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe
 …ÒL AÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª∏d
 AÉ°†«H ÆÉÑ°UCG  ,  ¢†«HCG  ¢UÉ°UQ ,  á«FÉŸG  ¿GƒdCÓd äÉàÑãe ,  á«FÉŸG  ¿GƒdCÓd äÉàÑãe ,  »FÉe
 ,  ¿ƒ∏e Ö°ûN ,  (äÉfÉgO)  Ö°ûÿG  äGAÓW ,   »FÉe  …ÒL AÓW ,  (äÉfÉgO  hCG  äÉfƒ∏e)
 , Ö°ûî∏d á¶aÉM äƒjR , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒjR , Ö°ûÿG ¿GƒdCG â«ÑãJ OGƒe , »¨Ñ°U Ö°ûN
 , (á¨Ñ°U) ∂fõdG ó«°ùcCG , (¿ƒ∏e) ôØ°UCG Ö°ûN , Ö°ûî∏d äÉ¨Ñ°U , Ö°ûî∏d á¶aÉM OGƒe
 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ∂∏dG äGAÓ`Wh ¢û``«fQƒdGh äÉ``fÉgódG
 hCG ≥FÉbQ πµ°T »`a ¿OÉ©e , ΩÉN »©«ÑW èæJGQ , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ∏àdG OGƒe , ∞∏àdG

 . ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe
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   QÉµ°ShCG äÉfÉgO ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , IóL 21577 : Ü.Q 70947 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/17 : 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

120775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒeh á«cÓdGh ¢û«fQƒdGh äÉjƒÑdGh äÉfÉgódG  
 ≥FÉbQ πµ°T »`a ¿OÉ©eh ΩÉN »©«ÑW èæJGQ ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒeh øjƒ∏àdG OGƒeh ∞∏àdG øe

 . ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe hCG

  QÉµ°ShCG äÉfÉgO ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , IóL 21577 : Ü.Q 70947 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : 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
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120776 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
 ÆÉÑ°UCG  ,  ¿Égó∏d  Ωƒ«æŸCG  ¥ƒë°ùe  ,  Ωƒ«æŸCG  äÉfÉgO  ,  øjQGõ«dCG  ÆÉÑ°UCG  ,  äÉfÉgó∏d  äÉàÑãe
 IOÉ°†e  äGô°†ëà°ùe  ,  πcBÉà∏d  IOÉ°†e  á£HQCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJƒfCG  ,  (ÆÉÑ°UCG)  ƒJÉfCG  ,  Ú∏«fCG
 ,  CGó°ü∏d IOÉ°†e äƒjR , CGó°ü∏d IOÉ°†e Ωƒë°T , äÉjô£ØdG ƒªæd IOÉ°†e äÉfÉgO , πcBÉà∏d
 ,  ¿OÉ©ŸG  ¿É©Ÿ  ¿Gó≤Ød  IOÉ°†e äGô`°†ëà°ùe  ,  (á```jÉbƒ∏d)  CGó``°ü∏d  IOÉ```°†e  äGô```°†ëà°ùe
 ,  Góæc º°ù∏H  ,  Üƒ≤ãdG  ó°ùd •Óe ,  ÉjÒàµÑ∏d Ió«Ñe äÉfÉgO ,  ÚeGQhCG  ,  ¢Sƒà°ùÑ°SCG  äÉfÉgO
 ,  …QÉb ¢û«fQh ,  äÉfÉgó∏d áàÑãe äGô°†ëà°ùe ,  IÒÑ∏d äÉfƒ∏e ,  πcBÉà∏d IOÉ°†e á```£HQCG
 …õfhôH  áfó©e ¥ƒë°ùe ,  (äÉfÉgO  hCG  äÉfƒ∏e) AGOƒ°S  ÆÉÑ°UCG  ,  Oƒ```°SC’G  ¿É```HÉ«dG  ¢û``«fQh
 êÉæ°S  ,  (áª©WCÓd  ¿ƒ∏e)  πeQÉc  ,  Góæc  º°ù∏H  ,  IóHõ∏d  äÉfƒ∏e  ,  IõfÈdG  ¬«c’  ,  ¿ƒ∏dG
 ,  á«`aõN äÉfÉgO  ,  …õeôb ÆÉÑ°U ,  (Ö°ûî∏d  á¶aÉM IOÉe) π«fƒHôc ,  (á¨Ñ°U) ¿ƒHôµdG
 πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW
 ó«°ùcCG  ,  (äÉfÉgO)  äGAÓW  ,  (äÉfÉgO)  ∞«≤°ùàdG  OÉÑ∏d  äGAÓW  ,  äÉÑcôª∏d  ájóYÉ≤dG
 äÉfƒ∏e , áª©WCÓd äÉfƒ∏e ,  äÉfƒ∏e , ôHƒæ°üdG ≠ª°U , …õeôb ÆÉÑ°U , (¿ƒ∏e) â∏HƒµdG
 Ò©°û∏d äÉfƒ∏e , (äÉHhô°ûŸG) ôµ«∏d äÉfƒ∏e , IóHõ∏d äÉfƒ∏e , äÉHhô°ûª∏d äÉfƒ∏e , IÒÑ∏d
 Ωƒ«fÉà«àdG ó«°ùcCG ÊÉK , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒ°Sƒjôc , ∫ÉHƒµdG ¢û«fQh , ∫ÉHƒc , (â∏ŸG) âÑæŸG
 , Ö°ûÿG øe ÆÉÑ°UCG , ÆÉÑ°UCG , áª©WCÓd ÆÉÑ°UCG , ÆÉÑ°UCG , …Ò°TÉÑW »FÉe AÓW , (á¨Ñ°U)
 ó«Y ¢†«H áZÉÑ°üd ¥Qh ,  áæ«°SÎdG ÜGôJ ,  »¨Ñ°üdG Ö°ûÿG äÉ``°UÓN , »¨Ñ``°U Ö```°ûN
 , (¢û«fQh) Éæ«ŸG äGAÓW ,  ¿Égó∏d Éæ«ŸG äGAÓW , (äÉ¨Ñ°U) á«°†a äÉÑ∏ëà°ùe , í°üØdG
 ≥FÉbQ , ¢û«fQƒ∏d äÉàÑãe , á«FÉŸG ¿GƒdCÓd äÉàÑãe , QÉæ∏d áehÉ≤e äÉfÉgO , ¢û```≤æ∏d È``M
 á°†ØdG øe ≥FÉbQ , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ á«fó©e
 Qƒ°ûb , ¿Égó∏d (êƒÑªZ) ¿Gôaôa , áª©WCÓd ÆÉÑ°UCG , áª©WCÓd äÉfƒ∏e , (á≤«bQ íFÉØ°U)
 , á«¨ª°U äÉéæJGQ , CGó°ü∏d IOÉ°†e Ωƒë°T , (¬«c’h äÉfÉgO) ábGôH á«LÉLR äGAÓW , á«ÑgP
 , áYÉÑ£∏d ÈM , Oƒ∏÷G áZÉHód ÈM , ÆƒHóŸG ó∏```é∏d ô```ÑM , (¿ƒ```∏e) á∏```«f , »¨```ª°U ∂```d
 ¿ÉHÉ«dG ¢û«fQh , äÉfGƒ«◊G º°Sh ÈM , á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉæ∏d (áYÉÑ£∏d ≥«MÉ°ùe) ÈM
 ,  ôªMCG  ¢UÉ°UQ  ,  ‹É≤JôH  ¢UÉ°UQ  ,  (á¨Ñ°U)  êÉæ°S  ,  ¬«cÓdG  äÉ≤bôe ,  ¬«c’ ,  Oƒ°SC’G
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 ó∏é∏d äÉ¨Ñ°U , ÆƒHóŸG ó∏÷G ¿Gƒ```dCG â«``ÑãJ OGƒ```e , Æƒ```HóŸG ó∏```é∏d È``M , ¢†``«HCG ¢UÉ```°UQ
 , (¿ƒé©e) ôØ°UC’G ¢UÉ°UôdG ó«°ùcCG , äÉHhô°ûª∏d äÉfƒ∏e , »FÉe …ÒL AÓW , ÆƒHóŸG
 º°Sh ÈM , (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°û∏d äÉfƒ∏e , (áª©WCÓd ¿ƒ∏e) (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG πeQÉc
 »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ á«fó©e ≥FÉbQ , (»©«ÑW èæJGQ) …hÉµ£°üe ≠ª°U , äÉfGƒ«◊G
 »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©e , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG
 , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , (ôªMC’G ¢UÉ°UôdG ó«°ùcCG) Ωƒ«æe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG
.¢UÉ°UQ , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒjR , CGó°ü∏d IOÉ°†e äƒjR , Æƒ``HóŸG ó∏``÷G ¿Gƒ```dCG â```«ÑãJ OGƒ``e
 IOÉ°†e äÉfÉgO , äÉfÉgO , É¡à«ÑãJ IOÉYG øµÁ ¿ÉgO ™bQ , (á¨Ñ°U) ∂fõdG ó«°ùcCG , ‹É≤JôH
 äÉfÉgO  ,  á«FÉæ«e  äÉfÉgO  ,  á«`aõN  äÉfÉgO  ,  ÉjÒàµÑ∏d  Ió«Ñe  äÉfÉgO  ,  äÉjô£ØdG  ƒªæd
 ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , á°†a ¿ƒé©e , äÉfÉgó∏d äÉ≤bôe , äÉfÉgó∏d äÉ¶∏¨e , QÉæ∏d áehÉ≤e
 Ωƒ«æŸCG  ¥ƒë°ùe  ,  äÉ¨Ñ°U  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉædGh  äÉ©HÉ£dG
 , (¿ÉgO) õfhôH ¥ƒë°ùe , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’
 , ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ¿OÉ©e
 äÉ©HÉ£dG ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , ¿ÉgódG äÉ°SÉ°SCG , Ö°ûî∏d á¶aÉM OGƒe , ¢†`«°†ØJ ≥```«MÉ°ùe
 äÉÑcôe  ,  äÉ©HÉ£∏d  (ÈM)  ÚLÉ©e  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉædGh
 äÉéæJGQ , ôªMCG ¢UÉ°UQ , ¿OÉ©ŸG ßØ◊ äGô°†ëà°ùe , áYÉÑ£∏d ÈM , áYÉÑ£∏d (ÈM)
 ÆÉÑ°UCG , ∂∏dG ≠ª°U , ∑QGófÉ°S ≠ª°U , (¿ƒ∏e) ¿GôØYR , (ΩÉN) á«©«ÑW äÉéæJGQ , á«¨ª°U
 ôjƒ°üJ äÉÑ∏ëà°ùe ,  áæ«°SÎdG ÜGôJ ,  äÉfÉgó∏d (∞«`ØŒ πeGƒY) äÉØØ› , ájòMCÓd
 ÈM , ¢†«°†ØJ ≥«MÉ°ùe , á°†a ¿ƒé©e , (á«bQh) á°†ØdG øe ≥FÉbQ , (äÉ¨Ñ°U) á«°†a
 , ¢û«fQƒ∏d ¥Éª°S , Ö°ûî∏d äÉ¨Ñ°U , ÆƒHóŸG ó∏é∏d äÉ¨Ñ°U , (¿ƒ∏e) êÉæ°S , Oƒ∏÷G áZÉHód
 , äÉfÉgódG äÉ≤bôe , ¬«cÓdG äÉ≤bôe , äÉfÉgódG äÉ¶∏¨e , (äÉfÉgO) ¿ô£≤ŸG OÉÑ∏d äGAÓW
 á«`aGôZƒJƒØdG äÉî°SÉædGh äÉ©HÉ£dG ≥«MÉ°ùe äÉaÉØd , (á¨``Ñ°U) Ωƒ``«fÉà«àdG ó«```°ùcCG »``fÉK
 ,  (¿ƒ∏e)  ºcôc  ,  á«`aGôZƒJƒØdG  äÉî°SÉæ∏d  (ÈM)  áYÉÑW  ≥«MÉ°ùe  ,  (ICÉÑ©e  ¿ƒµJ  å«ëH)
 äGAÓ```W  ,  äÉ```Ñcôª∏d  ájóYÉ≤dG  π``cÉ«¡∏d  á«°ù«°SCÉJ  äGAÓW  ,  (äÉfÉgO  ≥bôe)  ÚàæHôJ
 πcÉ«¡∏d á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , ¢û«fQh , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ
 AÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG πcÉ«¡∏d Üô°ùà∏d á©fÉe á«°ù«°SCÉJ äGAÓW , äÉÑcôª∏d ájóYÉ≤dG
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 ÆÉÑ°UCG  ,  ¢†«HCG  ¢UÉ°UQ ,  á«FÉŸG  ¿GƒdCÓd äÉàÑãe ,  á«FÉŸG  ¿GƒdCÓd äÉàÑãe ,  »FÉe …ÒL
 , ¿ƒ∏e Ö°ûN , (äÉfÉgO) Ö°ûÿG äGAÓW ,  »FÉe …ÒL AÓW , (äÉfÉgO hCG äÉfƒ∏e) AÉ°†«H
 , Ö°ûî∏d á¶aÉM äƒjR , Ö°ûÿG ßØ◊ äƒjR , Ö°ûÿG ¿GƒdCG â«ÑãJ OGƒ``e , »¨``Ñ°U Ö````°ûN
 , (á¨Ñ°U) ∂fõdG ó«°ùcCG , (¿ƒ∏e) ôØ°UCG Ö°ûN , Ö``°ûî∏d äÉ¨Ñ°U , Ö°ûî∏d á¶aÉM OGƒe
 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh CGó°üdG øe ájÉbƒdG OGƒe , ∂`∏dG äGAÓ``Wh ¢û``«fQƒdGh äÉ``fÉgódG
 hCG ≥FÉbQ πµ°T »`a ¿OÉ©e , ΩÉN »©«ÑW èæJGQ , ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ∏àdG OGƒe , ∞∏àdG

 . ÚfÉæØdGh áYÉÑ£dG ∫ÉªYh QƒµjódG »«æah ÚfÉgódG ΩGóîà°S’ ¥ƒë°ùe

   QÉµ°ShCG äÉfÉgO ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , IóL 21577 : Ü.Q 70947 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : 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

120868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ΩÓbCG  ,  á``°UÉîHh  á```«°üî°ûdG  ájÉæ©dG  äÉéàæeh  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  π«ªéàdG  OGƒe
 , √ÉØ°ûdG ôªMCG , √ÉØ°û∏d ™ª∏e , OhóÿG ôªMCG , ¿ƒ«©dG πX , ¿ƒ«©dG ójó– ΩÓbCG , ¿ƒ«©∏d
 äÉMƒd , ôaÉXCÓd ™ª∏e , Iôµ°ùe , √ÉØ°û∏d äÉfÉ£H , √ÉØ°û∏d ójó– ΩÓbCG , √ÉØ°û∏d …ô£e
 äÉÁôc ,  º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d ™ª∏e ,  IôØæ°ù∏d á«fƒJôc
 ,  Iô°ûÑdG  Üƒ«Y AÉØNE’ äGô°†ëà°ùe ,  ¬Lƒ∏d  äÉÑWôe ,  ¬Lƒ∏d  IQOƒH  ,  º°ù÷Gh ¬Lƒ∏d
 ôªMCG øe É°SÉ°SCG ∞dCÉàJ êÉ«µe º≤WCG , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ájô£Y äƒjR , ¿ƒHÉ°U
 πX ¢SÉ°SCG , ¿ƒ«©dG ójó– ΩÓbCG , OhóÿG ôªMCG , ôaÉXC’G ™ª∏e , √ÉØ°ûdG ™ª∏e , √ÉØ°ûdG
 º°Sôd ΩÓbCGh êÉ«µª∏d »°TGôa ≈∏Y …ƒà–h IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , ¬Lƒ∏d êÉ«µe ¢SÉ°SCG , ¿ƒ«©dG

 . ÖLGƒ◊G
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ∂fEG , ¢ùµ«àeRƒc.±EG.∫EG.»F : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94607 É«fQƒØ«dÉc , ófÓchG , âjÎ°S åæJ 570 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a

 OQÉÑe  ,  á```°UÉîHh  ø```jó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©∏d  äGhOCG  ,  §bÓe  ,  ¢TƒeôdG  ó«©éàd  äGhOCG
 Iô°ûÑdG ádGRE’ IOÉM ¢ShDhôH äGhOCG , ôaÉXCÓd äÉª∏≤e , ôaÉXC’G ∞«¶æàd OGƒYCG , ôaÉXCÓd
 ájÉæ©dG  º≤WCG  ,  øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  º≤WCG  ,  áà«ŸG  Iô°ûÑdGh  ôaÉXCÓd  äÉ°ü≤e ,  áà«ŸG

 . Úeó≤dG ôaÉXCÉH

  ∂fEG , ¢ùµ«àeRƒc.±EG.∫EG.»F : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94607 É«fQƒØ«dÉc , ófÓchG , âjÎ°S åæJ 570 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a
. êÉ«µŸG ™°Vƒd OGƒYCG , π«ªŒ »°TGôa

 
  ∂fEG , ¢ùµ«àeRƒc.±EG.∫ EG.»F : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94607 É«fQƒØ«dÉc , ófÓchG , âjÎ°S åæJ 570 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120872 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉéàæe , π«ªéàdG äÉéàæe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe º°†Jh áFõéàdÉH ™«ÑdGôLÉàe äÉeóN
 . á«°üî°ûdG ájÉæ©dG äGhOCGh OóYh

  ∂fEG , ¢ùµ«àeRƒc.±EG.∫ EG.»F : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94607 É«fQƒØ«dÉc , ófÓchG , âjÎ°S åæJ 570 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 . á¡µæe äÉé∏ãe , óª› Íd , Ëôc ¢ùjBG

   Ω.Ω.P.¢T ¢ùJhO ÚÑjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG  , 42001 »cÉàæc , ÉchOÉH , ∞jGQO ∑hG ôJQÉ°ûJ 2101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

121203 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 . á«Mƒd ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ÖàµŸG í£°S Iõ¡LCG , ádƒªfi ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ôJƒ«Ñªc äGó©e

   ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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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121205 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 . á«Mƒd ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ÖàµŸG í£°S Iõ¡LCG , ádƒªfi ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ôJƒ«Ñªc äGó©e

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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

121206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 . ICÉÑ©e Èë∏d áãaÉf äÉaÉØd , ICÉÑ©e ÈM ¢û«WGôN

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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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121207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , á«Ñàµe ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG ΩOGƒN , äÉ«›ôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG
 äÉ°TÉ°T , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCGh ô``°UÉæY , á```dƒªfi ôJƒ«Ñª```c Iõ```¡LCG , á```jÎaO äGô```Jƒ«Ñªc
 äGó©e , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG π«¨°ûJ äÉ«›ôH , ôJƒ«ÑªµdG IôcGP äGó©e , ôJƒ«ÑªµdG ¢VôY
 äÉ«›ôH , áµÑ°ûdÉH §ÑJôŸG øjõîàdG , áµÑ°û∏d ∫ƒ°UƒdG ΩOÉN äGó©e , ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T
 ádƒªfi ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG ,  á«°üî°T ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG ,  á«Mƒd ôJƒ«Ñªc Iõ¡LCG ,  π«¨°ûàdG
 â«ÑãJ óYGƒb , ¢ùcÉØdG ä’BG , äÉë°SÉe , äÉ©HÉW , ¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCG ¢VôY äÉ°TÉ°T , ó«dÉH
 , ¿PC’G äÉYÉª°S , ábÉW ä’ƒfi , äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG , äÉjQÉ£H , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG
 ∞FÉXƒH ó©H øY ºµëàdGh áÑbGôŸ á«µ∏°S’ º`µ– äGhOCG  ,  äƒ°U äGÈµe , ¢VôY Iõ¡LCG
 ¢UGôbC’G  äÓ¨°ûe ,  á«µ«fÉµ«ŸGh  á«fhÎµdE’Gh  á«````FÉHô¡µdG  á```ª¶fC’G  hCG  Iõ¡LC’G  ádÉMh
 , á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCG äÓ¨°ûe , §≤a IAGô≤dG IôcGòd á›óe ¢UGôbCG äÓ¨°ûe , áÑ∏°üdG
 , ôJƒ«Ñªc IQCÉa , í«JÉØe äÉMƒd , ôJƒ«ÑªµdÉH á≤``ë∏e äGhOCG , á```jô°üH ¢UGô``bCG äÓ```¨°ûe
 , áWô°TCG äÓ¨°ûe , ΩOƒŸG Iõ¡LCG , õeôŸG »°†ÑædG Úª°†àdG äÉ÷É©e , ä’É°üJ’G äÉ÷É©e
 , IôcGòdG Iõ¡LCG , âfÌjE’G äÉbÉ£H , á`«cP äÉ``bÉ£H , Iô``cGòdG äÉbÉ£H , ôJƒ«ÑªµdG äÉbÉ£H
 IôcGò∏d á∏eÉµàŸG äGQGódG äÉbÉbQ , IôcGòdG äÉMƒd , ô`Jƒ«ÑªµdG Iõ¡```LC’ á«``©«°SƒJ äÉ```bÉ£H
 äÓÑc , ábÉW äÓÑc , ä’É°üJG äÓÑc , á«Jƒ°U äÓÑc , á«FÉHô¡c äÓÑc , á«fhÎµdE’G
 äÓ°Uh ,  QƒëŸG  Ióëàe äÓÑc äÓ°Uh ,  äÓÑc ä’ƒfi ,  äÓÑc äÓ°Uh ,  á«FÉHô¡c
 , á«fhÎµdEG äÓ°Uh , á«FÉHô¡c äÓ°Uh , ábÉW äÓ°Uh , QƒëŸG Ióëàe äÓ°Uh , á«FÉHô¡c
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  π«¨°ûJ äÉ«›ôH ,  á«FÉHô¡c ∑Ó°SCG  äÓ°Uh ,  á«FÉHô¡c ä’ƒfi äÓ```°Uh
 øjõîJ Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG øjõîJ Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH ΩõM , IóYÉ°ùe äÉ«›ôH
 ,  äÉfÉ«ÑdG  ´ÉLÎ°SG  øe Úµªàd ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©Ÿ Iõ¡LCG  ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉ÷É©e , äƒ°üdG äÉ÷É©e , ƒjó«`ØdG äÉ÷É©e , ä’É°üJ’G äÉ÷É©e , äÉfÉ«H äÉ÷É©e
 ,  äÉfÉ«ÑdG  π≤f  äÉµÑ°T  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉµÑ°T  ,  (ájõcôe á÷É©e äGóMh)
 ∞JGƒ¡∏d  á«LQÉN  äGôcGP  ,  ¢UGôbC’G  äGôcGP  ,  á«fhÎµdEG  äGô``cGP  ,  ô``Jƒ«ÑªµdG  äGô``cGP
 øjõîJ  äÓ¨°ûe  ,  π«¨°ûJ  äÉ«›ôH ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  ™e  Ωóîà°ùJ  äGôcGP  ,  ájƒ∏ÿG
 äÉ«›ôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äÉ«›ôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîàd  Iõ¡LCG  ,  ájô°üÑdG  äÉfÉ«ÑdG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÈY  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  Úµªàd  ôJƒ«Ñªc  äÉ«›ôH  ,  ¥ƒ°ùdG  äÉeƒ∏©e  á÷É©Ÿ  ôJƒ«Ñªc
 äGóMh , ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ Úµªàd ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH , âfÎfE’G
 äÉ«›ôH  ,  áµÑ°ûdG  IQGOEG  äÉ«›ôH  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  ájÉª◊  á«WÉ«àMG
 IQGOE’ ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH , áµÑ°û∏d ∫ƒ°UƒdG ΩOÉN π«¨°ûJ äÉ«›ôH , ó©H øY ä’É°üJ’G
 èeGÈd øjõîJ Iõ¡LCG , ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«Ñd øjõîJ Iõ¡LCG , IôcGòdG øjõîJ Iõ¡LCG , äÉØ∏ŸG
 ,  äÉØ∏ŸÉH  ºµëàdG  áª¶fCG  IQGOE’  »°üî°ûdG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  äÉ≤«Ñ£J  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 äÉeƒ∏©e π«∏ëàd ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH , ™bƒŸG ójó– äÉfÉ«H ™«ªéàd ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH
 äÉ«›ôH  ,  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ÈY  äÉeƒ∏©ŸG  ´ÉLÎ°SGh  øY  åëÑ∏d  äÉ«›ôH  ,  ¥ƒ°ùdG
 , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG , äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ª∏d É¡«`a åëÑ∏d á∏HÉb äÉfÉ«H óYGƒb AÉ°ûfE’ ôJƒ«Ñªc
 , ôJƒ«Ñªµ∏d á«æ«ÑdG Iõ¡LC’G äÉ«›ôH , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉeóÿ äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J
 IQGOE’ ôJƒ«Ñªc èeGôH , äÉ≤``«Ñ£àdG ΩOÉ``ÿ ∫ƒ``°UƒdG IQGOEGh º``µëà∏d ô```Jƒ«Ñªc äÉ```«›ôH
 ,  πjõæà∏d  á∏HÉb  ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,  ´hô°ûŸG
 É«LƒdƒæµJ äGó©e , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCGh ô°UÉæY , áµÑ°ûdG IQGOEG äÉ«›ôH , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T
 íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG øjõîJ §FÉ°Sh , á«FôŸG á«©ª°ùdG äGó©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG
 ∫É°SQEG hCG π«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG
 , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG
 , ó≤```ædG π«```é°ùJ ä’BG , á``«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG
 AÉØWEG Iõ¡LCG , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG

 . 9 áÄØdG »`a áLQóe É¡©«ªL , ÉØfBG IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG ™«ª÷ ΩRGƒdh AGõLCG , ≥FGô◊G

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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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121208 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ÉØfBG ôcP Ée ™«ªéH á≤∏©àe äGQGƒ°ù°ùcGh AGõLCG , ¢SCGôdG á«£ZCGh , Ωó≤dG ¢SÉÑd , ¢ùHÓŸG

 
  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/7 : 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

121209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 π«é°ùJ  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  á÷É©e  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  IQGOEG  äÉeóN
 äÉeóN , øjôNBÓd ôJƒ«ÑªµdG äÉØ∏e »`a äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑdG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H
 óYGƒb  »`a  äÉfÉ«ÑdG  áfÉ«°Uh åjó– äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«ÑH  ≥∏©àj  Éª«`a  ´ÉLÎ°SG
 ¬«LƒJ  äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  äÉeóN ,  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H
 IQÉ°ûà°S’Gh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G

. ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a
 

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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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121210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ,  QÉéjEÓd πjƒ“ Ò`aƒJ äÉeóN ,  ∂∏¡à°ùŸG  äÉjÎ°ûe πjƒ“ äÉeóN ,  á«∏jƒªàdG  äÉeóÿG
 ,  á«∏jƒªàdG  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóN  ,  ¿ÉªàF’G  ÒLCÉJ  äÉ``eóN  ,  »∏```jƒªàdG  ô```«LCÉàdG  äÉ```eóN

 . IQƒ°ûŸGh í°üædGh äÉfÉ«ÑdGh á«∏jƒªàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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

121211 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 äÉfÉ«H äÉµÑ°T í«∏°üJh áfÉ«°U äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG í«∏°üJh áfÉ«°Uh Ö«côJ äÉeóN
 ≥aGôe Ö«côJ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG AGõLCG í«∏°üJh áfÉ«°U äÉeóN , ä’É°üJ’G
 , á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G äGó©Ÿ í«∏°üJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T Ö«côJ äÉeóN , øjõîJ
 Ö«côJ  äÉeóN  ,  äGhOC’G  í«∏°üJh  á``fÉ«°U  äÉ``eóN  ,  ô``Jƒ«Ñªc  á```ª¶fCG  Ö``«côJ  äÉ``eóN
 Ú°ù– äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T Ö«côJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG í«∏°üJh áfÉ«°Uh
 äÉµÑ°T í«∏°üJh áfÉ«°U äÉeóN , ä’É°üJ’G áµÑ°T äGhOCG Ö«côJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG AGõLCG
 áµÑ°T  Iõ¡LCG  Ö«côJ  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  í«∏°üJh  áfÉ«°U  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 äGó©e Ö«côJ äÉeóN , á«ÑàµŸG äGó©ŸGh ä’B’G í«∏°üJh áfÉ«°Uh Ö«côJ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG
 í«∏°üJh áfÉ«°U äÉeóN , á›ÈŸG äÉeƒ∏©ŸG áª¶fCG Ö«côJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG áª¶fC’
 äÉeóN , á«FôŸG á«©ª°ùdG äGó©ŸG Ö«cÎH ≥∏©àj Éª«`a í°üædG äÉeóN , ä’É°üJ’G áª¶fCG
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 Ö«cÎH  ≥∏©àj  Éª«`a  í°üædG  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  äGó©e  Ö«cÎH  ≥∏©àj  Éª«`a  í°üædG
 á«µ«fÉµ«ŸG äGó©ŸG í«∏°üJh áfÉ«°üH ≥∏©àj Éª«`a í°üædG äÉeóN , øeC’Gh áeÓ°ùdG äGó©e
 ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©e Ëó≤J äÉeóN , í«∏°üàdG øY äÉeƒ∏©e Ëó≤J äÉeóN , á«FÉHô¡µdGh
 , á«æeC’G áª¶fC’G Ö«cÎH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©e Ëó≤J äÉeóN , á«æeC’G áª¶fC’G áfÉ«°üH
 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN , øeB’G í«∏°üàdGh áfÉ«°üdÉH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN
 í«∏°üàH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN , áYÉÑ£dG ä’BG áfÉ«°U hCG í«∏°üàH ≥∏©àj Éª«`a
 ä’B’G  áfÉ«°U  hCG  í«∏°üàd  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  Iõ¡LCGh  ä’BG  áfÉ«°U  hCG
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  Ö«cÎH  ≥∏©àj  Éª«`a  äGQÉ°ûà°SG  Ëó≤J  äÉeóN  ,  á«ÑàµŸG  Iõ¡LC’Gh
 Éª«`a IQƒ°ûŸGh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , í«∏°üàdG äÉeóN , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG äÉeóN

 . 37 áÄØdG »`a áLQóæe É¡©«ªL , ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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

121212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeóN , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G , ¢ü°ü◊G IQGOEGh º«¶æJ äÉeóN , ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeóN
 , âfÎfE’G ÈY ÖjQóàdG Ò`aƒJ äÉeóN , äGô“DƒŸG º«¶æJ äÉeóN , πª©dG äÉ°TQh º«¶æJ
 ôjƒ£J ∫É› »`a ÖjQóàdG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ÈH ≥∏©àj Éª«`a Ö``jQóàdG äÉ``eóN
 Éª«`a ÖjQóàdG äÉeóN , á«ª«∏©àdG äGô“DƒŸG IQGOEGh º«¶æJ äÉeóN , ô``Jƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH
 äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äGó©Ã ≥∏©àj  Éª«`a  Ö``jQóàdG  äÉ```eóN ,  ô```Jƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCÉH  ≥∏©àj
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 , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«æ≤àH ≥∏©àj Éª«`a ÖjQóàdG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGÈH ≥∏©àj Éª«`a ÖjQóàdG
 äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG ΩGóîà°SG ≈∏Y ÖjQóàdG äÉeóN , ôJƒ«```ÑªµdG ΩGó```îà°SG ≈``∏Y Ö```jQóàdG
 ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ÖjQóàdG  ∫É›  »`a  í```°üædG  äÉ```eóN  ,  ô```Jƒ«ÑªµdG  á›ôH  »`a  ÖjQóàdG
 Éª«`a  ÖjQóàdG  äÉeóN  ,  ô```Jƒ«ÑªµdG  Iõ```¡LCÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  á«ª«∏©J  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ôjƒ£J ∫É› »`a ÖjQóàdG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCÉH ≥∏©àj
 , ÖjQóàdG Ëó≤J äÉeóN , º«∏©àdG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH º«ª°üJ ∫É› »`a ÖjQóàdG
 äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  äÉeóN ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  á£``°ûfC’G  äÉ```eóN ,  ¬```«`aÎdG  äÉ```eóN

. ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a IQƒ°ûŸGh í°üædGh
 

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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

121213 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 èeGÈdG π«ª– äÉeóN , ó©H øY ôJƒ«Ñªµ∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉeóN
 áfÉ«°Uh í«∏°üJh Ö«côJ äÉeóN , äÉ«›ÈdG ≥«Ñ£Jh ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , áàHÉãdG
 äGó©eh  äÉ«›ôH  ∫É›  »`a  í°üædGh  IQƒ°ûŸG  º``jó≤J  äÉ```eóN  ,  ô```Jƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôHh  ôJƒ«ÑªµdG  äGó©e  ∫É›  »`a  IQƒ°ûŸG  Ëó≤J  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äGó©e  ôjƒ£Jh  º``«ª°üJ  ∫É```› »````a  äGQÉ°ûà°S’G  º```jó≤J  äÉ```eóN
 Éª«`a äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äGó©Ã ≥∏©àj Éª«`a IQƒ°ûŸGh í°üædG Ëó≤J
 , ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG º«ª°üàH ≥∏©àj Éª«`a í°üædG Ëó≤J äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCÉH ≥∏©àj

!"!#!7*0%&'())***43 ++,-,+-***-/5+*12

-176-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 »æ≤àdG ºYódG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH º«ª°üàH ≥∏©àj Éª«`a í°üædG Ëó≤J äÉeóN
 äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  äÉeóN ,  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµJ  ºYO äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›Èd
 äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G äÉ≤«Ñ£Jh äÉµÑ°T ∫É› »`a
 ≥«Ñ£Jh  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôHh  äGó©e ∫É› »`a  IQÉ°ûà°S’G
 èeGôH  ≥«Ñ£J  äÉeóN  ,  äÉ«›ÈdG  ≥«Ñ£Jh  á›ôHh  ôjƒ£J  äÉeóN  ,  äÉ«›ÈdG
 º«ª°üJ äÉeóN , äÉ«›ÈdG ≥«Ñ£Jh ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , äÉµÑ°ûdG »`a ôJƒ«ÑªµdG
 ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH ôjƒ£J äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äGó©e ôjƒ£Jh
 äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  åjó–h  ÒLCÉJh  áfÉ«°Uh  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  øjôNBÓd
 Éª«`a á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH áeóNh í«∏°üJh áfÉ«°Uh Ö«côJ
 äGó©e πcÉ°ûe AÉ£NCG  ±É°ûµà°SG  äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH áfÉ«°Uh Ö«cÎH ≥∏©àj
 äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G  äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG π«MôJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôHh
 äÉeƒ∏©ŸGh IQƒ°ûŸG Ëó≤J äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµàH ≥∏©àj Éª«`a á«æ≤àdG äGQÉ°ûà°S’G
 ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  á«àëàdG  á«æÑdGh  ájQÉª©ŸG  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµàH  ≥∏©àj  Éª«`a
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  äGó©e  ájQÉª©e  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  ájQÉª©e
 ,  âfÎfE’G  äÉ°üæŸ  äÉ«›ÈdG á›ôH äÉeóN ,  âfÎfE’G  ≈∏Y äÉ°üæŸG  π«©ØJ äÉeóN
 , âfÎfE’G ™bGƒeh á«°ù«FôdG äÉëØ°üdG º«ª°üàH ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J äÉeóN
 ∂ah Ò`Ø°ûJ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG RƒeQ ∂ah Ò`Ø°ûJ äÉeóN , äÉ`fÉ«ÑdG ´É``LÎ°SG äÉ```eóN
 áª¶fCG  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdGh  πFÉ°SôdGh  äÉeƒ∏©ŸG  øe  ≥≤ëàdGh  õ«eÎdG
 äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  ájÉªM ∫É› »`a  äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN ,  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  øeCG
 , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ÈY á«°VGÎaG ôJƒ«Ñªc äÉÄ«H Ò`aƒJ äÉeóN , áeóîc äÉ«›ÈdG
 , øjôNBÓd ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J π«©ØJ á°UÉîHh , äÉ≤«Ñ£àdG áeóN Ohõe äÉeóN
 ∫ƒ°UƒdG øµÁ »àdG πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£àd âbDƒe ΩGóîà°SG Ò`aƒJ äÉeóN
 áª¶fCGh äÉ«›ôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ ∫ƒM äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN , ÖjƒdG ™bGƒe ÈY É¡d
 äÉeóN  ,  áeóîc  á°üæŸG  äÉeóN  ,  á``eóîc  äÉ«```›ÈdG  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°Th
 ÈY á«°VGÎaG ôJƒ«Ñªc áª¶fCG  Ò`aƒJ äÉeóN ,  ô``Jƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ
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 , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ÈY á«°VGÎaG ôJƒ«Ñªc äÉÄ«H Ò`aƒJ äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G
 Iõ¡LCG QÉÑàNG äÉeóN , áÑ°Sƒ◊G äÉ«›ôHh äÉ«eRQGƒNh Ö«dÉ°SCG QÉÑàNGh ôjƒ£J äÉeóN
 äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH QÉÑàNG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äGó©e QÉÑàNG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG
 áª¶fCG  QÉÑàNG  äÉeóN  ,  áÑ°Sƒ◊G  äGó©e  QÉÑàNG  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH  QÉÑàNG
 áª¶fCG áÑbGôe äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG áÑbGôe äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG á÷É©e
 ¢ü«î°ûJ  äÉeóN ,  ó©H  øY ∫ƒ°UƒdG  ÈY ôJƒ«ÑªµdG  áª¶fCG  áÑbGôe äÉeóN ,  äÉµÑ°ûdG
 áª¶fCGh  äÉ«›ôH  ôjƒ£Jh  º«ª°üJ  ∫ƒM  äÉeƒ∏©e  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG
 , ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ÈH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©ŸGh í°üædG Ëó≤J äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°Th
 äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdÉH á≤ë∏ŸG Iõ¡LC’ÉH ≥``∏©àj Éª``«`a äÉ``eƒ∏©ŸGh í``°üædG º```jó≤J äÉ```eóN
 ,  á«LƒdƒæµàdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  äÉeóN ,  äÉeƒ∏©ŸG  É«LƒdƒæµàH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J
 äÉeóN  ,  ô``Jƒ«ÑªµdG  ΩOGƒ```Nh  äÉ``µÑ°ûd  π``«¨°ûàdG  äÉ«```›ôH  ô``jƒ£Jh  º```«ª°üJ  äÉ```eóN
 º«ª°üJ äÉeóN ,  áÄÑ©àdG  ä’BGh  Iõ¡LCG  π«¨°ûàd áeóîà°ùŸG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH áfÉ«°U
 äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ÒLCÉJ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh OGÒà°S’ äÉ«›ôH ôjƒ£Jh
 ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµàH ≥∏©àj Éª«`a äÉeƒ∏©e QGó°UEG
 äÉ«›ôH ÒLCÉJ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e áª¶fCG ÒLCÉJ äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµàH
 äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ÒLCÉJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ÒLCÉJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG
 , ôJƒ«ÑªµdG äGó©e ÒLCÉJ äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG äÉ≤ë∏e ÒLCÉJ äÉeóN , äGôJƒ«ÑªµdG ÒLCÉJ
 øjõîJ IóMh , ôJƒ«Ñªc ≈dEG ∫ƒ°UƒdG øeR ÒLCÉJ , ôJƒ«Ñªc ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ô``«LCÉJ äÉ```eóN
 äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG πjƒ–h ï°ùf äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN , äÉfÉ«H
 ôJƒ«ÑªµdG  á›ôH äÉeóN ,  (ájÉªM QGóL) äÉfÉ«ÑdG  ájÉªM äÉeóN ,  äÉ``fÉ«ÑdG  ô```«`Ø°ûJ
 äÉeóN  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°ûd  »æ≤àdG  §«£îàdGh  º«ª°üàdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©Ÿ
 ôjƒ£Jh º«ª°üJh §«£îJ äÉeóN ,  ä’É°üJ’G äGó©Ã ≥∏©àj Éª«`a §«£îJh º«ª°üJ
 Éª«`a á«æ≤àdG IQƒ°ûŸG Ëó≤J äÉeóN , áãdÉK ±GôWC’ âfÎfE’G ≈∏Y ÖjƒdG ™bGƒe áfÉ«°Uh
 ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©Ã ≥∏©àj  Éª«`a  á«æ≤àdG  IQƒ°ûŸG  Ëó≤J  äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCÉH  ≥∏©àj
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 áª¶fCG  π«∏–  äÉeóN  ,  äÉfÉ``«ÑdGh  äÉ```eƒ∏©ª∏d  â```bDƒŸG  »```fhÎµdE’G  ø```jõîàdG  äÉ```eóN
 äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ∫ƒ∏M ôjƒ£J äÉeóN , á«æ≤àdG äÉfÉ«ÑdG π«∏– äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG
 ôjƒ£J  äÉeóN  ,  ôJƒ«Ñªc  äÉ≤«Ñ£J  äÉ«›ôH  ¢ü«°üîJh  π«ª–  äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 äÉeóN  ,  ôJƒ«ÑªµdG  ΩOGƒNh  äÉµÑ°ûd  π«¨°ûJ  äÉ«›ôH  á›ôH  äÉeóN  ,  Ö```jƒdG  ™bƒe
 áfÉ«°U äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG øjõîJ áª¶fCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , áeóîc á«àëàdG á«æÑdG
 ,  ôJƒ«ÑªµdG  ôWÉfl  øe  ájÉbƒdGh  ôJƒ«ÑªµdG  ájÉªëH  ≥∏©àj  Éª«`a  ôJƒ«ÑªµdG  äÉ«›ôH
 ôWÉfl øe ájÉbƒdGh ôJƒ«ÑªµdG ájÉªëH ≥∏©àj Éª«`a ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH åjó– äÉeóN
 øeCG äÉeóN , ôJƒ«Ñªµ∏d Ö∏°üdG ¢Uô≤dG äÉfÉ«Ñd »WÉ«àM’G ï°ùædG äÉeóN , ôJƒ«ÑªµdG
 , âfÎfE’G ájÉªM èeGôH ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ´ÉLÎ°SGh ájÉªMh
 ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á```«fhÎµdE’G äÉfÉ```«ÑdG  á```jÉª◊  ô```Jƒ«ÑªµdG á```›ôH äÉ```eóN
 ∫ƒ°UƒdG  ó°V  ájÉbƒ∏d  ôJƒ«ÑªµdG  ájÉªM  äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  ájÉªM  áª¶fCG
 ôJƒ«Ñªµ∏d ∫ƒ°UƒdGh , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°ûd ájÉªM Ò`aƒJ äÉeóN , áµÑ°û∏d ÊƒfÉ≤dG ÒZ
 É«LƒdƒæµJ  ∫É› »`a  äÉeƒ∏©ŸGh  í°üædGh  IQƒ°ûŸG  Ëó≤J  äÉeóN ,  á›ÈŸG  äÉ«∏ª©dGh
 äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«ª°üàdGh åëÑdG äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG , äÉeƒ∏©ŸG
 äÉeóN , ô`Jƒ«ÑªµdG èeGôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉ`eóN , á«YÉæ°üdG çÉëHC’Gh π«dÉëàdG

. ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH ≥∏©àj Éª«`a IQƒ°ûŸGh í°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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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121214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 ¢ü«NGôJ  äÉeóN ,  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  áÑbGôe äÉeóN ,  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN
 , á°UÉîHh , âfÎfE’G ÈY ájÉª◊G äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ≥«KƒàdG äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG
 äÉeóN , á›ÈŸG äÉ«∏ª©dGh ôJƒ«Ñªµ∏d ∫ƒ```°UƒdG , ô```Jƒ«ÑªµdG äÉ```µÑ°ûd á```jÉª◊G ô```«`aƒJ
 ájÉªM Ò`aƒJ  äÉeóN ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ÈY äÉ«∏ª©∏dh  äÉfÉ«ÑdG  π≤æd  ájÉªM Ò`aƒJ
 ÈY áæeBG äÉ«∏ªY Ò`aƒJ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb hCG/h ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , ÖjƒdG ™bGƒŸ
 ¥É£ædG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeóN , á«fhÎµdEG πFÉ°Sh á£°SGƒH øeBG äÉfÉ«H π≤f hCG/h âfÎfE’G
 äÉeóN  ,  á«fƒfÉb  äÉeóN  ,  ájÉª◊G  ∫É›  »`a  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  (á«fƒfÉb  äÉeóN)
 É¡eó≤j á«YÉªàLGh á«°üî°T äÉeóN ,  OGôaC’Gh ájOÉŸG  äÉµ∏àªª∏d ájOÉŸG  ájÉªë∏d á«æeCG
 ≥∏©àj  Éª«`a  IQƒ°ûŸGh  í°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  äÉeóN  ,  OGôaC’G  äÉLÉM  á«Ñ∏àd  ¿hôNBG

. ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH
  

  ∂fEG πjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 78682 ¢SÉ°ùµJ , ∑hQ ófGhQ , …Gh πjO ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : 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

121380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  ,  á``æjõdG  OGƒ```e  äÉ```éàæe  ,  Qƒ```£Y  ,  á```«∏«ªŒ  äGô```°†ëà°ùe
 . êÉ«µe äGô°†ëà°ùe
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  óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  âjÎ°S Úe 171 , ó«ª«d ( …BG  »`a »H) õ«°ù«`aÒ°S â°SGôJÎfCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 4041 : Ü.¢U

á«fÉ£jÈdG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 (π≤ædG áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h) , Ò¨dG ídÉ°üd ™FÉ°†ÑdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 äÉeóÿG √òg πãe Ωó≤J óbh , ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh
 ójÈdG ÈY Ö∏£dG äÉLƒdÉàc , á∏ª÷ÉH ™«ÑdG ¥Gƒ°SCG , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe ∫ÓN øe
 ¥ƒ°ùàdG  èeGôH  hCG  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  πãe  ,  á«fhÎµdE’G  •É°ShC’G  á£°SGƒH  hCG  ô°TÉÑŸG

 . á«fƒjõØ∏àdG

  óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  âjÎ°S Úe 171 , ó«ª«d ( …BG  »`a »H) õ«°ù«`aÒ°S â°SGôJÎfCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 4041 : Ü.¢U

á«fÉ£jÈdG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 . π«ªéàdG ∫É› »`a çÉëHC’G äÉeóN

  óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  âjÎ°S Úe 171 , ó«ª«d ( …BG  »`a »H) õ«°ù«`aÒ°S â°SGôJÎfCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 4041 : Ü.¢U

á«fÉ£jÈdG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 . ¿É°ùfEÓd ∫Éª÷ÉH ájÉæ©dGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN

  óàª«d ÜhôL Üƒ¡∏°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  âjÎ°S Úe 171 , ó«ª«d ( …BG  »`a »H) õ«°ù«`aÒ°S â°SGôJÎfCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 AGQò©dG QõL , 1110 »L »`a , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 4041 : Ü.¢U

á«fÉ£jÈdG
2018/8/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119529 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 Gó``jó–h Üƒ```°SÉ◊G èeGôH , á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG , äÉfÉ«ÑdG á``÷É©Ÿ Üƒ``°SÉ◊G è`eGôH
 èeGôH  ,  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£J  ô°ûfh  ™«ªŒh  êÉàfEGh  πjó©Jh  ôjƒ£Jh  AÉ°ûfE’  èeGÈdG
 ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ô°ûfh ™«ªŒh êÉàfEGh πjó©Jh ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ èeGÈdG Gójó–h Üƒ°SÉ◊G
 AÉ``Yóà°SGh  á`°Sô¡ah  º«¶æJh  äÉeÓ©dG  ™°Vhh  OGÒ``à°S’  Üƒ```°SÉ◊G  è``eGôH  ,  »°VGÎa’G
 èeGôH  ,  øjõîàdGh  åëÑ∏d  OÉ©HC’G  á«KÓãdG  äÉØ∏ŸG  Ò`Ø°ûJh  πjƒ–h  Ú``°ù–h  á`÷É©eh
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  OÉ©HC’G  »KÓK  iƒàfi  åëÑd  á∏HÉb  äÉfÉ«H  IóYÉb  AÉ°ûfE’  Üƒ°SÉ◊G
 ÖdGƒb ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  OÉ©HC’G »KÓK iƒàëÃ áÑàµeh ¢Sô¡a AÉ°ûfE’
 ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J »`a ógÉ°ûŸG AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , OÉ©HC’G »KÓK iƒàëÃ
 π```jƒëàd Üƒ```°SÉ◊G è```eGôH , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëŸG πjó©àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »°VGÎa’G
 Oô°ùdG ádOCG ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , OÉ©HC’G »KÓK ≈dEG OÉ©HC’G »FÉæãdG iƒ``àëŸG
 äGhOCG  Gójó–h  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdGh  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£àH  á°UÉÿG
 èeGôH , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J »`a áeóîà°ùŸG áà“DƒŸG èeGÈdG ô°ûf
 èeGôH , IOó©àe äÉ°üæe ÈY »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ô°ûæd Üƒ°SÉ◊G
 ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J »`a ájô°üÑdG ô°UÉæ©dG IQGOEGh πjó©Jh ôjô–h ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G
 ójhõJh ôjô–h ôjƒ£Jh ∞«dCÉJh AÉ°ûfEGh IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG
 äGhOCG Gójó–h Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëŸG
 πjó©Jh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ÖWÉîàdG ∫OÉÑJh Oô°ùdGh á«Jƒ°üdG äÓNóŸG èeGôH ôjƒ£J
 , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J »`a ájõeôdG ¢UÉî°TC’G Qƒ°U ôjô–h ò«`ØæJh
 , ájõeôdG ¢UÉî°TC’G Qƒ°U äÉcôMh ÒHÉ©Jh á``côëàŸG Ωƒ``°SôdG á``Ä«¡àd Üƒ```°SÉ◊G è``eGôH
 »àdG »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J AÉ°ûfEGh πjó©Jh ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH

 . äƒ°üdG ≈∏Y πª©J

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : 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

 , 2017/11/27 : á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87697431 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119530 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh áaÉ°†à°ùŸG π«¨°ûàdG áª¶fCG ≈dEG êƒdƒdG Ò`aƒJ 
 âfÎfE’G ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG ≈dEG Úeóîà°ùe Ió©d êƒdƒdG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG êƒdƒdG
 . OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëŸGh »°VGÎa’G ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£Jh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ä’É› »`a

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : 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

 , 2017/11/27 : á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87697431 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó````∏H

119531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ∫É› »`a äGQÉ``°ûà°S’G , Rõ``©ŸG ™```bGƒdG äÉ``≤«Ñ£J ∫É› »`a äGQÉ``°ûà°S’G
 »`a  ôjƒ£àdGh  åëÑdG  ,  OÉ©HC’G  »KÓãdG  iƒàëŸG  ∫É›  »`a  äGQÉ``°ûà°S’G  ,  »°VGÎa’G
 , èeGÈdG ∫É› »`a ôjƒ£àdGh åëÑdG , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ∫É›
 É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a äGQÉ``°ûà°S’G , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëŸG ∫É› »`a ôjƒ£àdGh åëÑdG
 äÉ``≤«Ñ£J ∫É`› »`a äGQÉ``°ûà°S’G , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a äGQÉ``°ûà°S’G , Üƒ°SÉ◊G
 èeGôH  áæª°†àŸG  (SAAS) áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdGh  Rõ©ŸG  ™bGƒdG
 (ASP)  áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J  äÉeóN  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdGh  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£àd
 äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ohõe , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£àd èeGôH áæª°†àŸG
 »KÓãdG  iƒàëŸG  π«¨°ûJh  IQGOE’  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  äÉ«›ôH  á¡LGh  èeGôH  øª°†àŸG
 ô°ûfh ™«ªéàd (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh áæª°†àŸG áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J , OÉ©HC’G
 áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J , áØ∏àfl äÉ°üæe ≈∏Y »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J
 Qƒ°U ΩGóîà°SG ò«`ØæJh πjó©Jh AÉ°ûfE’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh èeGôH º°†J »àdG
 (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ájõeôdG ¢UÉî°TC’G
 º°†J »àdGh (PaaS) áeóîc äÉ°üæŸG äÉeóN , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëª∏d èeGôH áæª°†àe
 èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdGh  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£àd  èeGôH
 äÉeóN , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£àd èeGôH áæª°†àe πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëª∏d èeGôH º°†J »àdGh (PaaS) áeóîc äÉ°üæŸG
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 , èeGÈdG ÒLCÉJ , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëª∏d èeGôH º°†J πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGÈd âbDƒŸG
 ™«ªŒh êÉàfEGh πjó©Jh ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , Rõ©ŸGG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ô°ûfh
 èeGÈdG  äÉeóN  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£J  ô°ûfh  ™«ªŒh  êÉàfEGh  πjó©Jh  ôjƒ£Jh
 AÉ``Yóà°SGh á°Sô¡ah º«¶æJh äÉeÓ©dG ™°Vhh OGÒà°S’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc
 äÉeóN , øjõîàdGh åëÑ∏d OÉ©HC’G á«KÓãdG äÉØ∏ŸG Ò`Ø°ûJh πjƒ–h Ú°ù–h á÷É©eh
 øª°†àJ  åëÑ∏d  á∏HÉb  äÉfÉ«H  óYGƒb  AÉ°ûfE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG
 ¢Sô¡a AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , OÉ©HC’G »KÓK iƒàfi
 áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  OÉ©HC’G  »KÓK  iƒàfi  øª°†àJ  áÑàµeh
 (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , OÉ©HC’G »KÓK iƒàëÃ ÖdGƒb ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ èeGôH
 äÉeóN , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J »`a ógÉ°ûŸG AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe
 èeGôH  ,  OÉ©HC’G  »KÓãdG  iƒàëŸG  ôjôëàd  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , OÉ©HC’G »KÓK ≈dEG  OÉ©HC’G »FÉæãdG iƒàëŸG πjƒëàd Üƒ°SÉ◊G
 ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£àH  á°UÉÿG  Oô°ùdG  ádOCG  AÉ°ûfE’  ôjƒ£Jh  AÉ°ûfE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)
 ô°ûf äGhOC’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG
 äÉeóN  ,  »°VGÎa’G  ™bGƒdGh  Rõ©ŸG  ™bGƒdG  äÉ≤«Ñ£J  »`a  áeóîà°ùŸG  áà“DƒŸG  èeGÈdG
 »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J ô°ûæd èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 ôjƒ£Jh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , IOó©àe äÉ°üæe ÈY
 , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J »`a ájô°üÑdG ô°UÉæ©dG IQGOEGh πjó©Jh ôjô–h
 , OÉ©HC’G »KÓãdG iƒàëŸG ójhõJh ôjô–h ôjƒ£Jh ∞«dCÉJh AÉ°ûfEGh IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 ∫OÉÑJh  Oô°ùdGh  á«Jƒ°üdG  äÓNóª∏d  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 »`a ájõeôdG ¢UÉî°TC’G Qƒ°U ôjô–h ò«`ØæJh πjó©Jh AÉ°ûfE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ÖWÉîàdG
 áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J
 è```eGôH , á```jõeôdG ¢UÉ````î°TC’G Qƒ```°U äÉcôMh ÒHÉ©Jh á``côëàŸG Ωƒ°SôdG á```Ä«¡àd è``eGôH
 πª©J »àdG »°VGÎa’G ™bGƒdGh Rõ©ŸG ™bGƒdG äÉ≤«Ñ£J AÉ°ûfEGh πjó©Jh ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G

 . äƒ°üdG ≈∏Y

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/22 : 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

 , 2017/11/27 : á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87697431 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó````∏H
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119661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 è````eGÈdG  äÉ```≤«Ñ£J  ΩGó```îà°SGh  á```cQÉ°ûeh  IQGOEGh  ∫ƒ``°UƒdGh  AÉ```°ûfE’  Üƒ``°SÉ◊G  è``eGôH
 á∏HÉ≤dG  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉMh  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)  ICÉ`````Ñ©ŸG
 áMÉ°ùe ΩGóîà°SG á©°S IQGOEGh π«∏ëàd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  èeGÈdG ô°ûfh ôjƒ£àd πjõæà∏d
 , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ΩOGƒN ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ΩOÉÿG
 , äÉjhÉM »`a (áfõîŸG) ICÉÑ©ŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J hCG äÉfÉ«ÑdG äÉjhÉM IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 äÉ≤«Ñ£J ô°ûf IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á∏àµdG áMÉ°ùe ∫Éª©à°SG Ú°ùëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG

 . ∫Éª©à°S’G ≈∏Y AÉæH

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701010 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H

119662 : 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

 . äÉfÉ«ÑdG äÉjhÉM »`a (áfõîŸG) ICÉÑ©ŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J IQGOEG , øjôNBÓd

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701010 : á```````jƒdhC’G º`````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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119663 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ácQÉ°ûeh  IQGOEGh  ∫ƒ°UƒdGh  AÉ°ûfE’  èeGôH  áæª°†àe  (  SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉMh  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)  ICÉÑ©ŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ΩGóîà°SGh
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  π«¨°ûàd  èeGôH  ôjƒ£àd  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)
 á©°S  IQGOE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  á```eóîc  è```eGÈdG  äÉeóN  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G
 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
 äÉ≤«Ñ£J  hCG  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM  IQGOE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉjhÉM »`a (áfõîŸG) ICÉÑ©ŸG èeGÈdG
 AÉæH  ΩOÉÿG áYƒª› ΩÉ¶f äÉfÉ«Hh ájhÉ◊G  èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM IQGOE’
 äÉ≤«Ñ£J ô°ûf IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ∫Éª©à°S’G ≈∏Y
 ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG
 áeóîc  á°üæŸG  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒë∏d  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  ∫Éª©à°S’G  ≈∏Y  AÉæH
 èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SGh ácQÉ°ûeh IQGOEGh ∫ƒ°UƒdGh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (PAAS)
 áªFÉb  äÉfÉ«H  ΩOGƒN  áæª°†àe  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)  ICÉÑ©ŸG
 IQGOE’  èeGôHh  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  èeGôHh  èeGÈdG  ôjƒ£J  äGhOCGh  »HÉë°ùdG  øjõîàdG  ≈∏Y
 äÉ≤«Ñ£J  ô°ûf  IQGOE’  èeGôHh  ΩOÉÿG  ΩGóîà°SGh  á©°S  IQGOE’  èeGÈdGh  ΩOÉÿG  ΩGóîà°SG
 ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG
 , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , ∫Éª©à°S’G ≈∏Y AÉæH
 ICÉÑ©ŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£àd á«àëàdG á«æÑdG IQGOEG äÉeóN ójóëàdÉHh »æØdG ºYódG äÉeóN
 äÉeóNh (PAAS) áeóîc á°üæŸG  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM hCG  äÉjhÉM »`a  (áfõîŸG)
 èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóNh  (IaaS)  áeóîc  á«àëàdG  á«æÑdG
 äÉeóN , ΩOGƒÿG ≈∏Y äÉfÉ«H ≈∏Y …ƒà– »àdG äÉjhÉ◊G hCG äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh π«∏ëàd Üƒ°SÉM

 . ájOƒ≤æ©dG äÉfÉ«Ñ∏d á«æØdGh á«æ≤àdG IQGOE’ÉH á∏ãªàŸG äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701010 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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119664 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ICÉÑ©ŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ΩGóîà°SGh  ácQÉ°ûeh  IQGOEGh  ∫ƒ°UƒdGh  AÉ°ûfE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  èeGôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉMh  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)
 , ΩOÉÿG áMÉ°ùe ΩGóîà°SG á©°S IQGOEGh π«∏ëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , èeGÈdG ô°ûfh ôjƒ£àd
 èeGôH , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ΩOGƒN ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG IQGOEG »`a É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ,  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)  ICÉÑ©ŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  hCG  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM  IQGOE’  Üƒ°SÉ◊G
 äÉ≤«Ñ£J ô°ûf IQGOE’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á∏àµdG áMÉ°ùe ∫Éª©à°SG Ú°ùëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG

 . ∫Éª©à°S’G ≈∏Y AÉæH

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701017 : á```````jƒdhC’G º```````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H

119665 : 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

 . äÉfÉ«ÑdG äÉjhÉM »`a (áfõîŸG) ICÉÑ©ŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J IQGOEG , øjôNBÓd

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701017 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ácQÉ°ûeh  IQGOEGh  ∫ƒ°UƒdGh  AÉ°ûfE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉMh  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)  ICÉÑ©ŸG  èeGÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ΩGóîà°SGh
 áeóîc èeGÈdG äÉeóN , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒë∏d èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ«›ÈdGh  äÉ≤«Ñ£àdG  π«¨°ûàd  èeGôH  ôjƒ£àd  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)
 á```©°S  IQGOE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  è``eGÈdG  äÉ```eóN  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G
 áYƒª› ΩÉ¶f IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ΩOÉ``ÿG ΩGóîà°SGh
 , äÉfÉ«ÑdG IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ΩOÉÿG áMÉ°ùeh ΩOÉÿG
 äÉ≤«Ñ£J  hCG  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM  IQGOE’  èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN
 èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉjhÉM »`a (áfõîŸG) ICÉÑ©ŸG èeGÈdG
 AÉæH  ΩOÉÿG áYƒª› ΩÉ¶f äÉfÉ«Hh ájhÉ◊G  èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM IQGOE’
 äÉ≤«Ñ£J ô°ûf IQGOE’ èeGôH áæª°†àe (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ∫Éª©à°S’G ≈∏Y
 ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG
 áeóîc  á°üæŸG  ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒë∏d  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  ∫Éª©à°S’G  ≈∏Y  AÉæH
 èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ΩGóîà°SGh ácQÉ°ûeh IQGOEGh ∫ƒ°UƒdGh AÉ°ûfE’ èeGôH áæª°†àe (PAAS)
 áªFÉb  äÉfÉ«H  ΩOGƒN  áæª°†àe  (PAAS)  áeóîc  á°üæŸG  ,  äÉjhÉM  »`a  (áfõîŸG)  ICÉÑ©ŸG
 IQGOE’  èeGôHh  äÉfÉ«ÑdG  IQGOE’  èeGôHh  èeGÈdG  ôjƒ£J  äGhOCGh  »HÉë°ùdG  øjõîàdG  ≈∏Y
 äÉ≤«Ñ£J  ô°ûf  IQGOE’  èeGôHh  ΩOÉÿG  ΩGóîà°SGh  á©°S  IQGOE’  èeGÈdGh  ΩOÉÿG  ΩGóîà°SG
 ¢SÉ«≤dGh áeóÿG øY ∞°ûµdGh áë°üdG äÉ°Uƒëa AGôLEGh ádƒª◊G áfRGƒe IQGOEGh èeGÈdG
 , á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , ∫Éª©à°S’G ≈∏Y AÉæH
 ICÉÑ©ŸG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£àd á«àëàdG á«æÑdG IQGOEG äÉeóN ójóëàdÉHh »æØdG ºYódG äÉeóN
 äÉeóNh (PAAS) áeóîc á°üæŸG  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉjhÉM hCG  äÉjhÉM »`a  (áfõîŸG)
 èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóNh  (IaaS)  áeóîc  á«àëàdG  á«æÑdG
 äÉeóN , ΩOGƒÿG ≈∏Y äÉfÉ«H ≈∏Y …ƒà– »àdG äÉjhÉ◊G hCG äÉfÉ«ÑdG IQGOEGh π«∏ëàd Üƒ°SÉM

 . ájOƒ≤æ©dG äÉfÉ«Ñ∏d á«æØdGh á«æ≤àdG IQGOE’ÉH á∏ãªàŸG äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701017 : á```````jƒdhC’G º````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
(á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ô`````°ûfh  ô`````jƒ£àd  Üƒ````°SÉ◊G  è`````eGôH  ,  äÉfÉ«ÑdG  AÉª∏©d  Üƒ```°SÉ◊G  è```eGôH  ô``jƒ£J  äGhOCG

 . »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ≤«Ñ£Jh ≥«ª©dG º∏©àdGh ‹B’G º∏©àdG AGOCG áÑbGôeh å````jó–h

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701008 : á```````jƒdhC’G º``````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H

119668 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 è```eGÈdG  ,  äÉ````fÉ«ÑdG  AÉ```ª∏©d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ôjƒ£J  äGhOCG  á```æª°†àe  áeóîc  èeGÈdG
 ≥«ª©dG º∏©àdGh ‹B’G º∏©àdG AGOCG áÑbGôeh åjó–h ô°ûfh ôjƒ£àd èeGôH áæª°†àŸG áeóîc

 . »YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉ≤«Ñ£Jh

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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 , 87701008 : á```````jƒdhC’G º``````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119669 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 π«∏ëàdGh  ∫ƒNódGh  ™ÑàJh  ójó–h  ∞°ûµdGh  áÑbGôŸ  èeGÈdG  Gójó–h  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉbGÎN’Gh ójó¡àdG øY ∞°ûµdGh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ∫É› »`a ÆÓHE’Gh
 áÑ°Sƒ◊G äÉ≤«Ñ£Jh äÉeóÿ äÉbGÎN’Gh ójó¡àdG øY ∞°ûµdGh Iôªà°ùŸG øeC’G áÑbGôŸ
 áÑbGôŸG èeGôH , Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T øeCG èeGôH , áµÑ°ûdG ójó¡J øY ∞°ûµdG èeGôH , á«HÉë°ùdG
 íª°ùJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG , áµÑ°ûdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG IQGOEGh
 øjõîàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ≤«Ñ£àdGh äÉeƒ∏©ŸG ∫õYh ΩÓ©à°S’Gh ∫ƒ°UƒdÉH Úeóîà°ùª∏d
 èeGôH  ,  Üƒ°SÉë∏d  á«∏«¨°ûàdG  AGõLC’G  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©Ÿ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  »HÉë°ùdG
 èeGôH , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ácQÉ°ûeh øjõîJh ∫É°SQEGh º«¶æJh πjó©Jh ™ª÷ Üƒ°SÉ◊G
 øeC’ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG ájÉª◊ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J øeC’ Üƒ°SÉ◊G
 , äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£àdGh äÉfÉ«ÑdGh äÉµÑ°ûdG ≈∏Y äÉªé¡dG ™æŸ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG
 ∞°ûµdGh øeCÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ¬©æeh πNGódG øe ô£ÿG øY ∞°ûµ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ùM ájÉª◊ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á÷É©ŸGh ájÉbƒdGh áÑbGôŸGh ójó¡àdG øY
 äÓé°S  π«∏–h IAGô≤d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ∞°ûµ∏d  ¢Vô©àdG  øe äÉ≤«Ñ£àdGh  äÉµÑ°ûdGh
 ,  äÉWÉ°ûædGh  Üƒ°SÉ◊G  áµÑ°T  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  áÑbGôŸ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  çGóMCG
 èeGôH , Ú∏ªàfi ÚªLÉ¡e πÑb øe ådÉK ±ôW ´Ó£à°SG øY ∞°ûµ∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 ÒZ •É°ûf …CG ójóëàd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«æeC’G äGójó¡à∏d á«dB’G á÷É©ª∏d Üƒ°SÉ◊G
 äÉ≤«Ñ£àdGh Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ù◊ Gójó¡J πµ°ûj …òdGh ™bƒàe ÒZ hCG QÉ°V hCG ¬H ìô°üe
 Ωóîà°ùJ  »àdG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  »HÉë°ùdG  øjõîàdG  πNGO É¡∏«¨°ûJ  ºàj »àdG  äÉeóÿGh
 ≥Ñ°ùŸG Ò°†ëà∏d π∏ÿG ±É°ûàcGh ójó¡àdG äGQÉÑîà°SGh ójó¡àdG øY ∞°ûµ∏d ‹B’G º∏©àdG
 ôaƒJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôHh áMô°üŸG ÒZh IQÉ°†dG äÉWÉ°ûædG á÷É©eh ΩÓYEGh ójóëàd
 ÒZ hCG IQÉ°†dG hCG É¡H ìô°üŸG ÒZ á«∏©ØdGh á∏ªàëŸG á£°ûfC’G ∫ƒM á∏°üØe á«æeCG èFÉàf

 . äÉeóÿG hCG äÉ≤«Ñ£àdG hCG Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ùëH á≤∏©àŸG á©bƒàŸG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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

 , 2017/11/28: á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87699380 : á```````jƒdhC’G º``````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119670 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh áaÉ°†à°ùŸG π«¨°ûàdG áª¶fCG ≈dEG êƒdƒdG Ò`aƒJ 
 »`a âfÎfE’G ≈∏Y äÉfÉ«Ñ∏d Úeóîà°ùe Ió©d êƒdƒdG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG êƒdƒdG
 , á÷É©ŸGh áµÑ°ûdG äGójó¡J øY ∞°ûµdGh øeC’G áÑbGôeh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T øeCG ä’É›

 . èeGÈdG äÉ«›ôH π«¨°ûJ ¢Vô¨H ó©H øY Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LC’ âbDƒŸG êƒdƒdG Ò`aƒJ

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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

 , 2017/11/28: á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87699380 : á```````jƒdhC’G º``````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H

119671 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 , äÉµÑ°ûdG øeCG ∫É› »`a ôjƒ£àdGh çƒëÑdG , á``«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ∫É``› »`a äGQÉ°ûà°S’G
 (É«LƒdƒæµJ) á«æ≤J ∫É› »`a ô``jƒ£àdGh çƒëÑdG , è```eGÈdG ∫É› »`a ôjƒ£àdGh çƒëÑdG
 AGõLC’Gh  èeGÈdG  äGQÉ°ûà°SG  ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  π«∏–  ,  äÉeƒ∏©ŸG
 äGQÉ°ûà°SG , Üƒ°SÉ◊G øeCG äGQÉ°ûà°SG , Üƒ°SÉ◊G (É«LƒdƒæµJ) á«æ≤J äGQÉ°ûà°SG , á«∏«¨°ûàdG
 ∞°ûµdGh øeC’G áÑbGôe ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , äÉfÉ«ÑdG øeCG äGQÉ°ûà°SG , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
 äÉeóN  ,  äÉµÑ°ûdG  øeC’  èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  ,  ójó¡àdG  øY
 äÉ°üæŸG  äÉeóN  ,  äÉµÑ°ûdG  øeC’  èeGôH  º°†J  »àdGh  (ASP)  áeóÿG  Ohõe  äÉ≤«Ñ£J
 ójó¡àdG øY ∞°ûµdGh øeC’G áÑbGôeh äÉµÑ°ûdG øeC’ èeGôH º°†J »àdGh (PaaS) áeóîc
 èeGôH º°†J πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , É¡à÷É©eh äÉbGÎN’Gh
 ÒLCÉJ  ,  É¡à÷É©eh  äÉbGÎN’Gh  ójó¡àdG  øY  ∞°ûµdGh  øeC’G  áÑbGôeh  äÉµÑ°ûdG  øeC’
 áÑbGôŸ  ∞°ûµdGh  áÑbGôŸ  èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  èeGÈdG
 øY ∞°ûµdGh äÉeƒ∏©ŸG øeCG ∫É› »`a ÆÓHE’Gh π«∏ëàdGh ∫ƒNódGh ™ÑàJh ójó–h ∞°ûµdGh
 øeC’G áÑbGôŸ èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉbGÎN’Gh ójó¡àdG
 ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  äÉeóÿ  äÉbGÎN’Gh  ójó¡àdG  øY  ∞°ûµdGh  Iôªà°ùŸG
 ∫ƒ°UƒdÉH Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
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 èeGÈdG äÉeóN , »HÉë°ùdG øjõîàdG ≈∏Y áªFÉ≤dG äÉ≤«Ñ£àdGh äÉeƒ∏©ŸG ∫õYh ΩÓ©à°S’Gh
 øY ∞°ûµdGh øeC’G áÑbGôeh Üƒ°SÉ◊G øeCG ä’É› »`a èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc
 èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS) áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  É¡à÷É©eh  äÉbGÎN’Gh  ójó¡àdG
 èeGÈdG äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ácQÉ°ûeh øjõîJh ∫É°SQEGh º«¶æJh πjó©Jh ™ª÷
 (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J øeC’ èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc
 èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG ájÉª◊  èeGôH º°†J »àdG
 ≈∏Y äÉªé¡dG  ™æŸ  èeGôH  º°†J  »àdG  (SaaS) áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  äÉfÉ«ÑdG  øeC’
 º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£àdGh äÉfÉ«ÑdGh äÉµÑ°ûdG
 »àdG  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  ¬©æeh  πNGódG  øe  ô£ÿG  øY  ∞°ûµ∏d  èeGôH
 , É¡à÷É©eh É¡©æeh É¡àÑbGôeh äÉbGÎN’Gh äGójó¡àdG øY ∞°ûµdGh øeCÓd èeGôH º°†J
 äÉµÑ°ûdGh Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ùM ájÉª◊ èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 èeGôH º°†J »àdG  (SaaS) áeóîc èeGÈdG  äÉeóN ,  ∞°ûµ∏d  ¢Vô©àdG  øe äÉ≤«Ñ£àdGh
 º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G çGóMCG äÓé°S π«∏–h IAGô≤d
 (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , äÉWÉ°ûædGh Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≈dEG ∫ƒ°UƒdG áÑbGôŸ èeGôH
 , Ú∏ªàëŸG ÚªLÉ¡ŸG πÑb øe ådÉK ±ôW ´Ó£à°S’G ∫ÉªYCG øY ∞°ûµ∏d èeGôH º°†J »àdG
 , á«æeC’G äGójó¡à∏d á«dB’G á÷É©ª∏d èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 ¬H ìô°üe Ò`Z •É``°ûf …CG ó``jóëàd è``eGôH º``°†J »``àdG (SaaS) á``eóîc è``eGÈdG äÉ``eóN
 äÉeóÿGh äÉ≤«Ñ£àdGh Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ù◊ Gójó¡J πµ°ûj …òdGh ™bƒàe ÒZ hCG QÉ°V hCG
 º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , »HÉë°ùdG øjõîàdG πNGO É¡∏«¨°ûJ ºàj »àdG
 ±É°ûàcGh ójó¡àdG äGQÉÑîà°SGh ójó¡àdG øY ∞°ûµ∏d ‹B’G º∏©àdG Ωóîà°ùJ »àdG èeGÈdG
 ,  áMô°üŸG  ÒZh  IQÉ°†dG  äÉWÉ°ûædG  á÷É©eh  ΩÓYEGh  ójóëàd  ≥Ñ°ùŸG  Ò°†ëà∏d  π∏ÿG
 ∫ƒM á∏°üØe á«æeCG èFÉàf ôaƒJ »àdG èeGÈdG º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN
 äÉHÉ°ùëH á≤∏©àŸG á©bƒàŸG ÒZ hCG IQÉ°†dG hCG É¡H ìô°üŸG ÒZ á«∏©ØdGh á∏ªàëŸG á£°ûfC’G

 . äÉeóÿG hCG äÉ≤«Ñ£àdG hCG Úeóîà°ùŸG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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

 , 2017/11/28: á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87699380 : á```````jƒdhC’G º``````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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119672 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 áÑ°SƒëŸG  á«æeC’G  äÉeóÿG ,  á«æeCG  ¢VGôZC’ äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  áÑbGôe
 ¬H ìô°üe ÒZ •É°ûf …CG øY ÆÓHE’Gh …ôëàdGh ójó–h á«fhÎµdE’G áÑbGôŸG ójóëàdÉHh

 . äÉeóÿG hCG äÉ≤«Ñ£àdGh Úeóîà°ùŸG äÉHÉ°ùëH ≥∏©àe ™bƒàe ÒZ hCG QÉ°V hCG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : 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

 , 2017/11/28: á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 87699380 : á```````jƒdhC’G º``````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H

120074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 , É¡JQGOEGh äGOGó```eE’G á```ÑbGôŸ Üƒ°SÉ◊G  è```eGôH , ¬```Ñ≤©Jh è``àæŸG ™``Ñààd Üƒ``°SÉ◊G  è`eGôH
 ≥```«Ñ£àd Üƒ```°SÉ◊G  è````eGôH ,  √ô````««¨J hCG  è```àæŸÉH å```Ñ©dG  ó``°V ájÉªë∏d Üƒ°SÉ◊G  è```eGôH
 èeGôH  ,  Úµ∏¡à°ùŸG  ™FÉ°†H  ∞«∏¨Jh  áÄÑ©J  ¢üîj  Ée  »`a  ¬Ñ≤©Jh  èàæŸG  ™ÑàJ  É«LƒdƒæµJ
 áeóîà°ùŸG OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG π°UCG ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG ¢VôYh π«∏–h øjõîàd Üƒ°SÉ◊G
 äÉfÉ«H áfQÉ≤eh øjõîJh π«¨°ûJh ó«dƒJ »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ¬©«æ°üJh ¬«`a
 , ójQƒàdG á°ù∏°S äÉ«∏ªY »`a ( áXƒë∏ŸG) IRQÉÑdG äGõ«ŸG øe èàæŸG ™ÑàJ äÉª°S ∫ƒM èàæŸG
 í°ùŸGh áYÉÑ£∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉéàæŸÉH ájÉæ©dG á°ù∏°S øe ≥≤ëà∏d Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ¬JÉbÉ£Hh  ¬JÉ≤°ü∏eh  èàæŸG  á«ª°ùJ  äÉbÉ£Hh  OƒcQÉÑdG  õeôd  »Fƒ°†dG
 OƒcQÉÑdG RƒeQh äGóæà°ùŸG äÉ©HÉW ójóëàdÉHh äÉ©HÉ£dG , á«Fƒ°†dG äÉë°SÉŸG , á«∏«¨°ûàdG
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 á```«KÓãdG Qƒ``°üdG Iõ``¡LCG  ,  áFQÉbh OƒcQÉÑdG õeQ äÉ©HÉW , äÉbÉ£ÑdGh á«ª°ùàdG äÉbÉ£Hh
 ójó– ÓHh (RFID) ƒ`jOGôdG äÉLƒe ΩGóîà°SÉH á````jƒ¡dG ó```jó– OÉªàYG äÉ```fÉ«H , OÉ```©HC’G
 ,  (RFID)  ƒjOGôdG  äÉLƒe  ΩGóîà°SÉH  ájƒ¡dG  ójó–  OÉªàYG  äÉfÉ«H  äÉFQÉbh  äÉbÉ£H
 Ëó≤Jh  É¡Ñ≤©Jh  É¡©ÑàJh  ™FÉ°†ÑdG  π°ù∏°ùJ  »`a  ΩGóîà°SÓd äÉ≤°ü∏ŸGh  á«ª°ùàdG  äÉbÉ£H

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

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120075 : 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 ΩGóîà°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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 OÉªàYG  äÉfÉ«H  äÉbÉ£Hh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  áæª°†àŸG  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN
 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– OÉªàYG 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)  ƒjOGôdG  äÉLƒe
 ™«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°ùªŸG OGƒŸGh ¬JÉfƒµeh èàæŸG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120077 : 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  ójóëàdÉHh  OGƒŸG  á÷É©e  ,  äÉéàæŸG  øe  á©°SGh  áYƒªéŸ

 . øjôNBÓd ™FÉ°†ÑdGh ∞«∏¨àdÉH

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 á````dÉ◊Gh  ™```bƒŸG  Ö≤©Jh  ™ÑàJh  á«YGPE’Gh  ájô°üÑdGh  á«``°ù«WÉæ¨ŸGh  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG
 äÉë°SÉŸGh  Ö«°SGƒ◊G  ΩGóîà°SÉH  øjôNBÓd  ™FÉ°†ÑdG  ™«æ°üJh  OGƒŸGh  äÉfƒµŸGh  Qó°üŸGh
 ájƒg ójó– äÉbÉ£H OÉªàYG äÉfÉ«Hh QÉ©°ûà°S’G Iõ¡LCGh OƒcQÉÑdG õeQ äÉFQÉbh á«Fƒ°†dG
 Ö≤©Jh ™ÑàJ ¢Vô¨H á«æ≤àdG ∫ƒ∏◊Gh èeGôH ò«`ØæJh º«ª°üJ , (RFID) ájƒjOGôdG äGOOÎdG
 Ò`aƒJ  ,  ™FÉ°†ÑdG  Ö≤©Jh  ™ÑàJh  áÑbGôŸ  É«LƒdƒæµàdG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  äÉéàæŸG
 Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ÒLCÉJ  ,  äÉfÉ«ÑdG  Ö≤©Jh äÉéàæŸG  ™ÑàJ  º°†j ÊhÎµdEG  ™bƒe
 , äÉfÉ«ÑdG Ö≤©Jh äÉéàæŸG ™Ñààd πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G
 , äGOGóeE’G IQGOEGh áÑbGôŸ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ
 π````jõæà∏d á```∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ``°SÉ◊G è```eGÈd â```bDƒŸG ΩGó```îà°S’G âbDƒŸG ΩGó````îà°S’G ô````«`aƒJ
 Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , É¡∏«∏°†Jh É¡«`a ÖYÓàdG øe äÉéàæŸG ájÉª◊
 ∞«∏¨Jh  á«cÓ¡à°S’G  ™∏°ùdG  ≈∏Y  Ö≤©àdGh  ™ÑààdG  äÉ«æ≤J  ≥«Ñ£àd  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ
 ∫ƒ°üë∏d  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  äÉéàæŸG
 ¬«`a  áeóîà°ùŸG  OGƒŸGh  ¬JÉfƒµeh  èàæŸG  π°UCG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ŸG  ¢VôYh  π«∏–h  øjõîàdh
 É¡eGóîà°S’ πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ¬©«æ°üJh
 IRQÉÑdG äGõ«ŸG øe èàæŸG ™ÑàJ äÉª°S ∫ƒM äÉfÉ«ÑdG áfQÉ≤eh øjõîJh π«¨°ûJh ó«dƒJ »`a
 ÒZ Üƒ°SÉ◊G èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , ójQƒàdG á°ù∏°S äÉ«∏ªY »`a (áXƒë∏ŸG)
 èeGÈd âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉéàæŸÉH ájÉæ©dG á∏°ù∏°S øe ≥≤ëà∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
 á«ª°ùJ äÉbÉ£Hh OƒcQÉÑdG õeôd »Fƒ°†dG í°ùŸGh áYÉÑ£∏d πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ Üƒ°SÉ◊G

 . ¬JÉbÉ£Hh ¬JÉ≤°ü∏eh èàæŸG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120280 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  Oó©dGh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCGh 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
 ä’BGh  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J  »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh  øe ÉgÒZh
 , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©eh áÑ°SÉM ä’BGh ó≤ædG π«é°ùJ
 π«é°ùJh πjó©Jh øjõîJh π≤æd ó«dÉH ádƒªëŸG á``«fhÎµdE’G Iõ``¡LC’Gh ádÉ``≤ædG Iõ``¡LC’Gh
 á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG ≥jôW øY äÉfÉ«ÑdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG á©LGôeh
 á«fhÎµdE’G  QÉ«¨dG  ™£bh á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG
 äÓ¨°ûeh á«fhÎµdE’G ÖàµdG äÉFQÉbh á«Mƒ∏dG Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  É¡eRGƒdh á«µ«fÉµ«ŸGh
 á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸG  Iõ¡LCGh  á«°üî°ûdG  á«fhÎµdE’G  º«¶æàdG  Iõ¡LCGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG
 á«fhÎµdE’G äGõ«¡éàdGh QÉ«¨dG ™£bh ™bGƒŸG ójóëàd »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Iõ¡LCGh á«°üî°ûdG
 ∑Ó°SC’Gh ¢Vô©dG Iõ¡LCGh äÉ°TÉ°ûdG , á«`aô£dG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , É¡H á°UÉÿG á«µ«fÉµ«ŸGh
 äÉbÉ£Hh  IÒ¨°üdG  ä’ƒëŸGh  ¢UGôbC’G  äÉcôfih  äÉ©HÉ£dGh  ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh
 ábÉ£dG  äÓ°Uƒeh  äÉfƒµŸG  »`a  πNóJ  »àdG  äÓ°UƒŸGh  äÓHÉµdG  äÓ°Uƒeh  ä’ƒëŸG
 ΩõM  ,  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°T  ,  äÓ¨°ûŸGh  ∫ƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G  â«Ñãàd  óYGƒbh  á«FÉHô¡µdG
 äÉYÉª°Sh äÉfƒahôµ«ŸGh äÉYÉª°ùdG , IôcGòdG äÉbÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£H , ájQÉ£ÑdG
 äÓeÉMh  á«£ZCGh  ≥jOÉæ°U  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  äÓeÉMh  á«£ZCGh  ≥jOÉæ°U  ,  ¢SCGôdG
 á©LGôeh π«é°ùJh πjó©Jh øjõîJh π≤æd πª©à°ùJ »àdG ó«dÉH ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG Iõ¡LCÓd
 ≥jôW øY É¡æe πª©J »àdG ∂dP »`a ÉÃh äÉfÉ«ÑdGh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG
 äÓ¨°ûeh  á«fhÎµdE’G  äÉFQÉ≤dGh  á«Mƒ∏dG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 äGóYÉ°ùŸG  Iõ¡LCGh  á«fhÎµdE’G  á«°üî°ûdG  äÉª¶æŸG  Iõ¡LCGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  Iõ¡LCG
 IQƒ°ûæŸG OGƒŸG ¢Vô©d Iõ¡LCGh ™bGƒŸG ójóëàd »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Iõ¡LCGh á«°üî°ûdG á«ªbôdG
 §FÉ°SƒdG  ¢VôY  Iõ¡LCGh  óFGô÷Gh  ∞ë°üdGh  äÓéŸGh  ÖàµdG  ójóëàdÉHh  É«fhÎµdEG
 , á«fhÎµdE’G Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCGh ádƒªëŸG Iõ¡LC’Gh Iõ¡LCÓd ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , IOó©àŸG
 â«Ñãàd á``«fhÎµdEG ó``YGƒb , (USB) »``ŸÉ©dG »``∏°ù∏°ùàdG π``bÉædG äÓ``HÉc , á``bÉ£dG ä’ƒ``fi
 äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  á«FÉHô¡µdG  äÓ°UƒŸG  ,  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°T  ,  ∫ƒªëŸG  Üƒ°SÉ◊G
 , ádƒªëŸGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd á«µ∏°SÓdG ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCGh IÒ¨°üdG ä’ƒëŸGh
 äÉ≤«Ñ£àdG  ôjƒ£J  èeGôHh  äÉfÉ«ÑdG  áæeGõe  èeGôHh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°S
 πjõæJh áHÉàµH á°UÉÿG Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  ó«dÉH ádƒªëŸGh á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’
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 ¢üædG º«¶æJh øjõîJh ¢VôYh Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûàdGh êGôîà°SGh πjó©Jh ΩÓà°SGh åHh
 á∏HÉ≤dG ájô°üÑ©ª°ùdGh á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸG , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh Qƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh
 πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG  ,  äÉ≤«∏©àdGh  äÉeƒ∏©ŸGh  É≤Ñ°ùe  á∏é°ùŸGh  πjõæà∏d
 ,  äÉYƒÑ£ŸG  øe  ÉgÒZh  äÓéŸGh  ∞ë°üdGh  ájQÉÑNC’G  äGô°ûædGh  äÉjQhódGh  äÓéŸGh
 ,  »Jƒ°üdG  ±ô©àdG  èeGôH  ,  ±hô◊G  ≈∏Y ±ô©àdG  èeGôHh ,  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb IQGOEG  èeGôH
 åëÑdGh íØ°üJh ∫ƒ°UƒdÉH á°UÉÿG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdGh ójÈdG èeGôH
 , äÉfÉ«ÑdG áæeGõe èeGôH , á«fhÎµdE’G äÉMƒ∏dG äGô°ûf , âfÎfE’G ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG óYGƒb »`a
 ™``````£≤dG , √Ó`````YCG IQƒ````còŸG ™````∏°ùdG ™`````«ªL äGõ`````«¡Œh ™````£bh äÉ≤«Ñ£àdG ô````jƒ£J è````eGôH
 ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓdh  Ö«°SGƒë∏d  á«µ«fÉµ«ŸGh  á«fhÎµdE’G  äGõ«¡éàdGh
 π°üàj  Éª«`a  ΩGóîà°SÓd  èeGÈdG  ,  äGQGƒ°ù°ùc’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉfƒµe  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸGh
 ,  ÖàµdG  ±É°ûµà°SG  π«dO  /äGQƒ°ûæe  πµ°T  ≈∏Y  èeGÈdG  äGhOCG  ,  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸÉH
 π``«ª–h ∫ƒ°ü`◊Gh  π``≤æàdGh  §``HQh  á``°Sô¡ah  ™``ªLh ó``jó–h åëÑ∏d  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH
 Qƒ°üdGh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædG  º«¶æJh  ßØMh  π«¨°ûJh  Ò`Ø°ûJ  ∂ah  Ò`Ø°ûJh  ∫ÉÑ≤à°SGh
 í```Ø°üàe  è``eGôH  ,  á``«ŸÉY  Üƒ```°SÉM  á```µÑ°T  ≈∏Y ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  á``«fÉ«ÑdG  äÉ``eƒ°SôdGh
 Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ádÉ≤ædG  ∫É°üJ’G  Iõ¡LC’ (ÖjƒdG) áµÑ°ûdG  íØ°üàe èeGôH ,  âfÎfE’G
 Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒ◊Gh  Ö«°SGƒ◊G  ÈY  âfÎfE’G  ≈dEG  ∫ƒªëŸG  ∫ƒ°UƒdG  Ú°ùëàd
 §FÉ°Sh  øe  ÉgÒZh  á›óŸG  ƒjó«`ØdG  ¢UGôbCGh  á›óŸG  ¢UGôbC’G  ,  ádÉ≤ædG  ∫É°üJ’G
 Iõ¡LCGh ádÉ≤ædG Ö«°SGƒ◊G π«¨°ûJ »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉ◊G èeGôH , á«ªbôdG π«é°ùàdG
 äGQób  Ú°ùëàd  ádÉ≤ædG  ∫É°üJ’G  Iõ¡LCGh  ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒ◊G  èeGôH  ,  ádÉ≤ædG  ∫É°üJ’G
 è``eGôH  ,  á``dÉ≤ædG  ∫É``°üJ’G  Iõ``¡LCGh  ádÉ≤ædG  Ö``«°SGƒ◊Gh  Ö«°SGƒë∏d  πjõæàdGh  π«ªëàdG
 ∫É`ªYC’Gh  á«``©ª°ùdG  ∫É``ªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢ü```ædGh  iƒ``àëŸG  Ú``µªàd  Üƒ``°SÉ◊G
 É¡∏jõæàd á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG
 á``«cÓ¡à°S’G  á``«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  øe ÉgÒZ hCG  Üƒ```°SÉM ∫Ó``N  øe É``¡«dEG  ∫ƒ``°UƒdGh
 Üƒ°SÉ◊G  AGõLCG  ,  ô°ûædG  èeGôHh  á«Hƒ°SÉ◊Gh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  èeGôHh  ádƒªëŸG
 ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G  ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  á«∏«¨°ûàdG
 ∞ë°üdGh  äÓéŸGh  ÖàµdG  º°†J  »àdG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh
 ∫ƒM ∫Éª©à°S’G äÉÑ«àch äGQÉÑàN’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh ádOC’Gh ájQÉÑNC’G äGô°ûædGh äÉjQhódGh
 ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG èeGÈdG , ∫ÉØWC’G º¡J »àdG ∂∏J É¡æ«H øe ™«°VGƒŸG øe áYƒª›
 á«`aô©ŸG äGQÉ¡ŸG ôjƒ£àd ádƒØ£dG á«ªæJh á«HôJ ∫É› »`a ∫É≤ædG ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J πµ°T
 ,  »YGóHE’G  ÒÑ©àdGh  á¨∏dGh  ‹É«ÿG  Ö©∏dGh  á≤«bódG  á«cô◊G  äGQÉ¡ŸGh  ó©dG  äGQÉ¡eh
 ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉë∏d á«∏YÉØàdG ÜÉ©dC’G äÉ≤«Ñ£Jh èeGôHh πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG
 è````eGôH äÉ```«›ôH ô```jƒ£J äÉ≤«Ñ£J , á```dƒªëŸG á``«cÓ¡à°S’G á```«fhÎµdE’G Iõ``¡LC’G øe
 π``≤fh  ¢Vô``Yh  ≥``aóJh  π```jõæJh  ∫É````Ñ≤à°SGh  á```cQÉ°ûeh  åÑd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G
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 ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢üædGh äÉjƒàëŸG
 ádƒªfi á«fhÎµdEG Iõ¡LCG ÈY á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G
 ≥«°ùæàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th  Ö«°SGƒ◊Gh
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh ¢üædGh äÉjƒàëŸG πjƒ–h
 á≤HÉ£àe á¨«°U ≈dEG á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh
 äÉ````FQÉ≤∏d  øjó```dGƒdG  á```HÉbQ  è```eGôH  ,  Ö```«°SGƒ◊Gh  ádƒªëŸG  á`````«fhÎµdE’G  Iõ```¡LC’G  ™```e
 ¢Vô©d ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á«fhÎµdE’G ÖàµdG äÉFQÉb ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G
 äÓéŸGh  ∞ë°üdGh  äÉjQhódGh  ÖàµdG  ójóëàdÉHh  É«fhÎµdEG  IQƒ°ûæŸG  á«fhÎµdE’G  OGƒŸG
 Qƒ°üdGh ¢Uƒ°üædG ∫É°SQEG »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , §FÉ°SƒdG IOó©àe ¢Vhô©dGh
 ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  äGQGƒ°ù°ùcG  ,  á«fhÎµdE’G  äÉFQÉ≤dG  ¢VôYh äƒ°üdG  åHh
 øMGƒ°Th  øë°ûdG  á«£ZCGh  øë°ûdG  Ö∏Yh  øë°ûdG  óYGƒb  ójóëàdÉHh  ó«dÉH  ádƒªëŸGh
 ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd óYGƒ≤dGh á«£ZC’Gh Ö∏©dGh äÉjQÉ£ÑdG ΩõMh äÉjQÉ£ÑdG
 ¢VôYh »Jƒ°üdG åÑdG π«°UƒJ »`a ΩGóîà°SÓd á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG , Ö«°SGƒ◊Gh
 ∫ÓN øe äƒ°üdG IAGôbh ∫ÉÑ≤à°S’ ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á«fhÎµdE’G äÉFQÉ≤dG
 ÈY ójóëàdÉHh ƒjó«`ØdG äÉØ∏eh á«©ª°ùdG äÉØ∏ŸG , âfÎfE’ÉH »µ∏°SÓdG ∫É°üJ’G á£≤f
 äÓ``¨°ûe ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á```«µ∏°SÓdG  äÉ``µÑ°ûdGh  á«ŸÉY  Üƒ°SÉM áµÑ°T
 á```«fhÎµdE’G Iõ```¡LC’G ≈∏Y ΩGó``îà°SÓd Üƒ°SÉ◊G  èeGôH ,  á```«ªbôdG äƒ```°üdGh ƒ``jó«`ØdG
 äGhOCG øe ¿ƒµàJ »àdG Üƒ°SÉM èeGôH ôjƒ£J º≤WCG ójóëàdÉHh ó«dÉH ádƒªëŸGh ádƒªëŸG
 äÉµÑ°Th á«µ∏°S’ äÉµÑ°Th á«ŸÉY Üƒ°SÉM äÉµÑ°T ÈY áeóÿG π«°UƒJh äÉjƒàëŸG ôjƒ£àd
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉ≤«Ñ£àdG ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH äÉ«›ôH , , á«fhÎµdEG ä’É°üJG
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G π≤fh ¢VôYh πjõæJh ∫ÉÑ≤à°SGh ácQÉ°ûeh ∫É°SQE’
 πjƒ–h  ≥«°ùæàd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’Gh  Ö«°SGƒ◊G  ÈY
 Iõ¡LC’Gh  Ö«°SGƒ◊G  ™e  á≤aGƒàe  á¨«°U  ≈dEG  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh πjõæJ í«àJ »àdG Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G
 èeGôH , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hG Üƒ°SÉM ≈∏Y ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh
 , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G øë°T Iõ¡LCG , ä’ƒëŸG , á«Hƒ°SÉ◊Gh á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G
 ∑Ó`````°SC’Gh á```«©ª°ùdGh á````«FÉHô¡µdG äÓ```HÉµdGh (USB) »````ŸÉ©dG »```∏°ù∏°ùàdG π````bÉædG äÓHÉc
 , á«cÓ¡à°S’G ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOC’ èeGôH , ΩÓaC’Gh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG , äÓ°UƒdGh
 á``Wô°TC’Gh á```£æ¨ªŸG á```jô°üÑdG ¢UGô```bC’Gh á```£æ¨ªŸG ¢UGô```bC’Gh á`````«fhÎµdE’G äGQGó```dG
 §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP  øjõîJ  äÉaÉØdh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP  äÉbÉ£Hh  á£æ¨ªŸG
 (ROM) §≤a IAGô≤∏d IôcGòH á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCGh èeóe ¢UGôbCG äGôcGPh (ROM)
 §≤a IAGô≤∏d IôcGòH á«ªbQ ƒjó«`a ¢UGôbCG øjõîJ èeGôHh πjõæà∏d á∏HÉb Üƒ°SÉM èeGôH
 , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Ö«°SGƒë∏d ÜÉ©dC’G èeGôH , á«cÓ¡à°S’G ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOC’ (ROM)
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 á````jô°üÑdG ¢UGô```bC’Gh á````jô°üÑdG ¢UGô```bC’Gh á```£æ¨ªŸG ¢UGôbC’Gh á«fhÎµdE’G äGQGó```dG
 øjõîJ  äÉaÉØdh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP  äÉbÉ£Hh  á£æ¨ªŸG  áWô°T’Gh  á£æ¨ªŸG
 IôcGòH  á«ªbQ  ƒjó«`a  ¢UGôbCGh  èeóe  ¢UGôbCG  äGôcGPh  (ROM)  §≤a  IAGô≤∏d  IôcGP
 , ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G , Ö«°SGƒ◊G èeGôH øjõîJ §FÉ°Sh øjõîJh (ROM) §≤a IAGô≤∏d
 ¢Vô©d ádƒªëŸG π«°UƒàdG äÉ«`aôW , Ö«°SGƒë∏d ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , Ö«°SGƒ◊G äÉ°TÉ°T
 ™e  ΩGóîà°SÓd  äÉ©HÉ£dG  ,  (äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  IGOCG)  IQCÉØdG  ,  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG
 , (äÉ```fÉ«ÑdG á````é`dÉ©e IGOCG) äÉë°SÉŸG , (á`«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG) äÉ°TÉ°ûdG , Ö«°SGƒ◊G
 IôcGP  äÉbÉ£H ,  á«fhÎµdE’G  äGóæLC’G  ,  (»FôŸG  ¢Vô©dG  äGóMh) á«fhÎµdE’G  ΩÓ````bC’G
 ¢UGôbCGh (áZQÉa) á£æ¨‡ ¢UGôbCGh (áZQÉa) ájô°üH ¢UGôbCG , IôcGòdG äGóMh , ¢TÓa
 , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûe , (áZQÉa) á£æ¨ªŸG äÉbÉ£ÑdGh (áZQÉa) áWƒ¨°†e
 ¢UGôbCG äÓ¨°ûeh äÓé°ùÃ ó©H øY ºµëàdG äGhOCG , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓé°ùe
 äGhOCG , ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûeh äÓé°ùÃ ó©H øY ºµëàdG äGhOCG , á«ªbôdG ƒjó«`ØdG
 , á«Jƒ°üdG äÓé°ùŸG , á«ªbôdG äÉ«Jƒ°üdG äÓ¨°ûe , π«é°ùàdG Iõ¡LC’ ó©H øY ºµëàdG
 ,  ≈≤«°SƒŸG  ¥É£æà°SG  IOÉYEGh  π«é°ùàd  ádƒªëŸG  Iõ¡LC’G  ,  á«ªbôdG  ƒjó«`ØdG  äÓ¨°ûe
 π«é°ùàd iôNC’G Iõ¡LC’G , ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ¥É£æà°SG IOÉYEGh π«é°ùàd ádƒªëŸG Iõ¡LC’G
 á›óŸG ¢UGôbC’G , ó©H øY ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh ä’BG , ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ¥É£æà°SG IOÉYEGh
 ¢Uô≤dG äGôcGPh á«fhÎµdE’G äGQGódG , ´É≤jE’G ¢UÉbQ , ±GôZƒfƒØdG äÉfGƒ£°SCG , á∏é°ùŸG
 á«≤«°SƒŸG äÉØ∏ŸG , á«fhÎµdE’G á«≤«°SƒŸG ä’BÓd »FÉ≤∏àdG AGOC’G èeGôH ™e á∏é°ùŸG èeóŸG
 , áaƒ°ûµŸG ΩÓaC’G íFGô°T , áaƒ°ûµŸG á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG ôjƒ°üàdG ΩÓaCG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
 , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG , á∏é°ùŸG ƒjó«`ØdG áWô°TCGh ¢UGôbCG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG Qƒ°üdG äÉØ∏e
 ,  á«`aGôZƒJÉªæ«°ùdG  Iõ¡LC’Gh  ä’B’G  ,  á«`aGôZƒJƒØdG  Iõ¡LC’Gh  ä’B’G  ,  ôjƒ°üàdG  ä’BG
 äGQÉ```¶ædG , ø``ë°û∏d á``∏HÉb äÉ``jQÉ£H , É```jÓÿGh äÉ```jQÉ£ÑdG , á```jô°üÑdG Iõ``¡LC’Gh ä’B’G
 OÉ©HC’G á«KÓãdG ÜÉ©dC’G Iõ¡LCG ™e ΩGóîà°SÓd , (á«bGƒdG äGQÉ¶ædGh á«Ñ£dG äGQÉ¶ædG)
 äÉFQÉ≤dGh á«°üî°ûdG á«ªbôdG äGóYÉ°ùŸÉH á∏ãªàŸG á«cÓ¡à°S’G äÉ«fhÎµdE’G øe ÉgÒZh
 á«FÉHô¡µdG ä’ƒëŸG , ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊Gh á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh Ö«°SGƒ◊Gh á«fhÎµdE’G
 , á«cÓ¡à°S’G ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’ ¿PC’G äÉYÉª°S , á«cÓ¡à°S’G ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LC’
 ƒ``jó«`ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ`¡LC’  äÉ`°TÉ°ûdG  ,  á``«cÓ¡à°S’G  ƒ``jó«`ØdG  ÜÉ``©dCG  Iõ¡LC’  äÉfƒahôµ«ŸG
 á«bGƒdG  á«°ûZC’G  ,  á«cÓ¡à°S’G  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCG  Iõ¡LC’  IôcGòdG  äÉbÉ£H  ,  á«cÓ¡à°S’G
 äÉ°TÉ°T ™e ó«dÉH ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G Iõ¡LC’ πFÉ°ùdG …Qƒ∏ÑdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°ûd
 π«é°ùà∏d Iõ¡LC’Gh äƒ°üdGh Qƒ°üdG Qƒ°üJh áØ°TQC’ Iõ¡LC’G ,  πFÉ°ùdG  …Qƒ∏ÑdG  ¢Vô©dG
 á≤HÉ°ùdG  Iõ¡LCÓd èeGÈdGh IÒ¨°üdG  ™£≤dGh ,  Qƒ°üdGh äƒ°üdG  ¥É£æà°SG  IOÉ``YEGh  π≤fh
 á```àHÉãdGh  á```côëàŸG  Qƒ```°üdGh  ƒ````jó«`ØdGh  äƒ````°üdG  áæª°†àŸG  äÉfÉ«ÑdG  äÓ```«é°ùJ  ,  ô``còdG
 IOÉYEGh  øjõîJh  πjõæJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  èeGôH  áæª°†àŸG  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  ¢Uƒ°üædGh
 äGQƒ``°ûæŸG , äÉ```fÉ«ÑdGh á``àHÉãdGh á``côëàŸG Qƒ``°üdGh ƒjó«`ØdGh äƒ``°üdG º``«¶æJh ¥É`£æà°SG
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 ÜÉ©dC’Gh ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’Gh Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG äGó©eh èeGôH , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G
 , ÜÉ©dC’ÉH ºµëàdG Iõ¡LCG , ájƒHÎdGh á«ª«∏©àdG á«fhÎµdE’G äGhOC’Gh Iõ¡LC’G , á«fhÎµdE’G
 á````«°ù◊G π`````©ØdG OhOQ π```≤æd á``````«fhÎµdE’G º````µëàdG Iõ````¡LCG , á````«fhÎµdE’G º````µëàdG Iõ```¡LCG
 ºµëàdG Iõ¡LCG äGóMh , Ωóîà°ùª∏d á°Sƒ°ùfi ¿ƒµJ »àdG äGRGõàgE’Gh äGƒ°UC’G ójóëàdÉHh
 ÜÉ©dC’ ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG äGóMh , ácô◊G á°SÉ°ùM á«∏YÉØàdG ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ó©H øY
 ÜÉ©dCG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dC’ ó«dÉH ádƒªëŸGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G , á«∏YÉØàdG ƒjó«`ØdG
 , iôNC’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G πª©H ºµëàdGh áÑbGôŸ á«µ∏°SÓdG ºµëàdG Iõ¡LCG , ƒjó«`ØdG
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G , Üƒ°SÉë∏d ¢ùª∏dG äÉ°TÉ°T , Ö©∏dÉH ºµëàdG ≈°üY , ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG
 èeGôH , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh
 Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J º≤WCG »`a á∏ãªàŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G »`a áeóîà°ùŸG Üƒ°SÉ◊G
 äÉµÑ°T ÈY áeóÿGh iƒàëŸG π«°UƒJ ôjƒ£àd Üƒ°SÉ◊G èeGôH ôjƒ£J äGhOCG øe áØdDƒŸG
 Üƒ°SÉ◊G è``eGôH , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
 Üƒ```°SÉ◊G è``eGôH , É``¡©e áYRƒe äÉ```Ñ«àc ™``e á``«∏YÉØàdGh á``«°üî°ûdG ¿ƒjõØ∏àdG á›Èd
 Qƒ°üdGh  á``«fÉ«ÑdG  Qƒ°üdGh  ájô°üÑdG  §FÉ°SƒdÉH  ÖYÓJh  ¢Vô``Yh  ó``«dƒJ  »`a  á``eóîà°ùŸG
 ΩÓ``aC’G  äÉ``£≤dh  ƒ```jó«`ØdG  ™```WÉ≤eh á«ªbôdG  á```côëàŸG  Ωƒ```°SôdG  á```«ë«°VƒàdG  Ωƒ``°SôdGh
 ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  iƒàëŸG  áMÉJE’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  á«©ª°ùdG  äÉfÉ«ÑdGh
 äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh
 Iõ¡LC’G øe ÉgÒZ hCG Üƒ°SÉ◊G ≈∏Y É¡«dEG ∫ƒNódGh É¡∏jõæJ ºàj »àdG á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’Gh
 ä’B’Gh  á```«fhÎµdE’G  ÜÉ````©dC’Gh  Üƒ```°SÉ◊G  è```eGôHh á``dƒªëŸG  á```«fhÎµdE’G  á``«cÓ¡à°S’G
 äÉ≤«Ñ£àH πãªàJ πjõæà∏d á∏HÉb èeGôH , äÉ°TÉ°ûdGh á«LQÉÿG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T ™e áeóîà°ùŸG
 á``dÉ≤ædG  Ö``«°SGƒ◊G  ,  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  øe ÉgÒZ hCG  Ö«°SGƒë∏d  ádÉ≤f
 èeGÈdG ô``«`Ø°ûJ ∂``a Iõ``¡LCG , á«fƒjõØ∏àdG äGôjÉ©ŸG ä’ƒfi , ádÉ≤ædG ä’É°üJ’G Iõ¡LCGh
 , á«∏YÉØàdG äÉfƒjõØ∏à∏d è``eGÈdG , »∏YÉØàdG ¿ƒjõØ∏àdG äÉ£fi äÉYƒª› , á«fƒjõØ∏àdG
 á«∏YÉØàdG äÉfƒjõØ∏à∏d ô``«`Ø°ûàdG ∂``a RÉ¡L , â```fÎfE’ÉH á``∏°üàŸG á``«∏YÉØàdG äÉ``fƒjõØ∏àdG
 äÉ``≤HÉ°ùŸG hCG/h ÜÉ```©dC’Gh á```«∏YÉØàdG äÉfƒjõØ∏à∏d Üƒ````°SÉ◊G è```eGôH , â```fÎfE’ÉH á``∏°üàŸG

 . É≤HÉ°S IQƒcòŸG ™FÉ°†ÑdG ™«ª÷ äGõ«¡Œh QÉ«Z ™£bh AGõLCGh á«∏YÉØàdG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : 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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120281 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ôLÉàe äÉeóN , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN 
 πjó©Jh øjõîJh π≤æd ádÉ≤ædGh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G º°†J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG
 øY  ∂dP  »`a  ÉÃ  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædG  á©LGôeh  π«é°ùJh
 Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’Gh á«µ∏°SÓdG äÉµÑ°ûdGh á«ŸÉ©dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG ≥jôW
 äƒ°üdG  äÓ¨°ûeh  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG  äÉFQÉbh  á«Mƒ∏dG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  Üƒ°SÉ◊G
 Iõ¡LCGh  á«°üî°ûdG  á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸGh  á«fhÎµdE’G  á«°üî°ûdG  äGôµØŸGh  ƒjó«`ØdGh
 Iõ¡LCGh É¡JÉÑ«côJh á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’G QÉ«¨dG ™£bh ™bGƒŸG ójóëàd »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG
 Iõ¡LCGh äÓHÉµdGh ∑Ó°SC’Gh ¢Vô©dG äÉ°TÉ°Th äÉ°TÉ°ûdGh èeGÈdGh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G
 äÓ°Uƒeh ä’ƒëŸG äÉbÉ£Hh IÒ¨°üdG ä’ƒëŸGh ¢UGôbC’G äÓ¨°ûeh äÉ©HÉ£dGh ΩOƒŸG
 Üƒ°SÉ◊G â«Ñãàd óYGƒbh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÓ°Uƒeh á«FÉHô¡µdG ¢ùHGƒ≤dGh äÓHÉµdG
 ábÉ£H äÉFQÉbh IôcGòdG äÉbÉ£Hh ájQÉ£ÑdG ΩõMh äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°Th äÓ¨°ûŸGh ∫ƒªëŸG
 ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  äÉfƒahôµ«ŸGh  äÉYÉª°ùdGh  ¿PC’G  äÉYÉª°Sh  ¢SCGôdG  äÉYÉª°Sh  IôcGòdG
 ádƒªëŸG Iõ¡LC’Gh ádÉ≤ædG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’Gh Üƒ°SÉ◊G äÓeÉMh á«£ZCGh ≥jOÉæ°Uh
 äGQƒ°ûæŸGh Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG á«fhÎµdE’G Iõ¡LCÓd ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCGh
 äÉÑ«àµdGh  äGQƒ°ThÈdGh  ájQÉÑNC’G  äGô°ûædGh  äÓéŸGh  ÖàµdGh  äÉjQhódGh  áYƒÑ£ŸG
 ÜÉ``©dC’G  äGó``Mhh äÉ``≤°ü∏ŸGh äÉ``LƒdÉàµdGh óFGô÷Gh á```jOÉ°TQ’G äÉ``Ñ«àµdGh äÉ```°SGôµdGh
 á``«fhÎµdE’G ÜÉ``©dC’Gh ÜÉ©dC’Gh á```dƒªëŸG á``«fhÎµdE’G ÜÉ``©dC’Gh á``dƒªëŸG á`«fhÎµdE’G
 º°†Jh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCGh
 á©LGôeh π«é°ùJh πjó©Jh øjõîJh π≤æd ∂dPh ádƒªëŸGh ádÉ≤ædG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G
 ≥jôW øY É¡æe πª©j Ée ∂dP  »`a  ÉÃ äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdGh  Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædG
 Iõ¡LCGh  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 äƒ°üdG  äÓ¨°ûeh  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG  äÉFQÉbh  á«Mƒ∏dG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  Üƒ°SÉ◊G
 Iõ¡LCGh  á«°üî°ûdG  á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸGh  á«fhÎµdE’G  á«°üî°ûdG  äGôµØŸGh  ƒjó«`ØdGh
 Iõ¡LCGh É¡JÉÑ«côJh á«µ«fÉµ«ŸGh á«fhÎµdE’G QÉ«¨dG ™£bh ™bGƒŸG ójóëàd »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG
 ΩOƒŸG  Iõ¡LCGh  äÓHÉµdGh  ∑Ó°SC’Gh  ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°Th  äÉ°TÉ°ûdGh  èeGÈdGh  Üƒ°SÉ◊G
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 äÓ```°Uƒeh  ä’ƒ```ëŸG  äÉ``bÉ£Hh  Iô``«¨°üdG  ä’ƒ``ëŸGh  ¢UGô``bC’G  äÓ``¨°ûeh  äÉ``©HÉ£dGh
 Üƒ°SÉ◊G â«Ñãàd óYGƒbh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äÓ°Uƒeh á«FÉHô¡µdG ¢ùHGƒ≤dGh äÓHÉµdG
 äÉ``FQÉbh  Iô``cGòdG  äÉbÉ£Hh  ájQÉ£ÑdG  Ωõ```Mh  äÉ``jQÉ£ÑdG  ø``MGƒ°Th  äÓ``¨°ûŸGh  ∫ƒ``ªëŸG
 äÓeÉMh á«£ZCGh ≥jOÉæ°Uh ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh äÉfƒahôµ«ŸGh äÉYÉª°ùdGh IôcGòdG ábÉ£H
 ó©H  øY  ºµëàdG  Iõ``¡LCGh  ádƒªëŸG  Iõ¡LC’Gh  ádÉ≤ædG  á``«fhÎµdE’G  Iõ``¡LC’Gh  Üƒ```°SÉ◊G
 äÉjQhódGh áYƒÑ£ŸG äGQƒ``°ûæŸGh Ö``«°SGƒ◊Gh  á``dƒªëŸGh á``dÉ≤ædG  á«``fhÎµdE’G  Iõ¡LCÓd
 äÉÑ«àµdGh  äÉ°SGôµdGh  äÉÑ«àµdGh  äGQƒ°ThÈdGh  ájQÉÑNC’G  äGô°ûædGh  äÓéŸGh  ÖàµdGh
 ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’G  äGóMhh  äÉ≤°ü∏ŸGh  äÉLƒdÉàµdGh  óFGô÷Gh  ájOÉ°TQE’G
 Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG  ÜÉ©dCGh  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ÜÉ©dC’G  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh
 ä’É°üJG  áµÑ°T  ÈY  øjôNBÓd  ájÉYódG  ô°ûf  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  π«dO
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉfÓYE’G øY åëÑ∏d π«dO Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G âfÎfE’G
 äÉ````eóN , áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG äÉeóN , øjôNBÓd äÉeóÿGh äÉéàæŸG º°†jh
 º````°†J  »```àdG  á`````FõéàdÉH  ™````«ÑdG  ô``LÉàe  äÉ`````eóN  ,  â``fÎfE’G  ≈``∏Y  ™``FÉ°†ÑdG  Ö```∏W
 ¢ùHÓŸGh  Ö©∏dGh  ÜÉ©dC’Gh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G
 äÓéŸGh  ÖàµdG  º°†J  »àdG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸGh  á«°VÉjôdG  äÉéàæŸGh  äGQGƒ°ù°ùc’Gh
 ∫Éª©à°S’G  á«`Ø«c  í«°VƒJ  äÉÑ«àch  äÓéŸGh  ájQÉÑNC’G  äGô°ûædGh  äÉjQhódGh  ∞ë°üdGh
 ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ≈∏Y É¡eGóîà°S’ ™«°VGƒŸG øe á©°SGh áYƒª› ∫ƒM (ádOCG)
 áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóNh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊G hCG
 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

 . º«∏©àdGh (áÑbGôŸG) §Ñ°†dGh äGQÉ°TE’G

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : 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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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÓéŸGh ÖàµdG ô°ûf , á«`aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ , º«∏©àdG
 ™ª°ùdG  äÉØæ°üŸGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  á«HOC’G  äÉØæ°üŸGh  äÉjQhódGh
 ÈY É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG ájô°üÑ©ª°ùdGh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh á«Jƒ°üdG ∫ÉªYC’G Ò`aƒJ , ájô°üH
 Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  Ò`aƒJ  ,  π«ªëà∏d  á∏HÉb  ÒZh  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdG
 ájQÉÑNC’G äGô°ûædG Ò`aƒJ , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«∏YÉØàdG ¢ü°ü≤dGh (âfÎfE’G)
 ájô°üÑ©ª°ùdG  äÉØæ°üŸGh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’Gh  ¬«`aÎdG  º°†J  äÉjóàæeh  âfÎfE’G  ≈∏Y
 çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  á«Mô°ùŸG  ∫ÉªYC’Gh  ÖàµdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh
 äÉ«Mô°ùŸGh ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh á«∏°ùàdG á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG
 ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh áYGPE’Gh …OGƒædGh á°VÉjôdGh º«∏©àdGh ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG
 á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh  áeÉ©dG  ≥FGó◊Gh  ∞MÉàŸGh  äÉfÉLô¡ŸGh  Ö©∏dGh  ÜÉ©dC’Gh  ájô°üÑdG
 AÉjRC’G  ¢VhôYh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh
 Ò`aƒJ , á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh äÉjQhódGh ÖàµdG øe äÉØ£à≤e ô°ûf , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh
 ¬«`aÎdG »`a πYÉØàdG øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG ™bGƒdG »cÉ– »àdG á«°VGÎa’G äÉÄ«ÑdG
 ä’É≤ŸGh  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ÆGôØdG  âbh  AÉ°†bh  á«∏°ùàdGh  ¬«`aÎdG  ¢VGôZCG  hCG
 ájô°üÑ©ª°ùdG äÉØæ°üŸGh ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’G ∂dP πª°ûjh ¬«`aÎdG ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh
 çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  á«Mô°ùŸG  ∫ÉªYC’Gh  ÖàµdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh
 äÉ«Mô°ùŸGh ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh á«∏°ùàdG á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG
 äÉ≤HÉ°ùŸGh  Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á«°VÉjôdG  äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG
 çGóMC’Gh  áeÉ©dG  ≥FGó◊Gh  ∞MÉàŸGh  äÉfÉLô¡ŸGh  Ö©∏dGh  ÜÉ©dC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh
 ¢VhôYh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG
 »`a  äÉ≤«∏©àdGh  ä’É≤ŸGh  QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh AÉjRC’G
 ∫ƒ°üØdG πNGO äÉª«∏©J πµ°T ≈∏Y á«ª«∏©àdG äÉeóÿGh , á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸGh º«∏©àdG ∫É›
 çGóMC’ÉH ≥∏©àJ ™«°VGƒe ∫ƒM (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y ó©H øY º∏©àdGh á«°SGQódG
 ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh  äÉ«°VÉjôdGh  Iô◊G  ¿ƒæØdGh  äÉ¨∏dGh  ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh  ájQÉ÷G
 ,  áØ°ù∏ØdGh  ¢ùØædG  º∏Yh  ¿ƒæØdGh  á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdGh  É«LƒdƒæµàdGh  äÉjGƒ¡dGh  Ωƒ∏©dGh
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 IóYÉ°ùÃ º«∏©àdGh Üƒ°SÉ◊G ≈∏Y óªà©J äÉª«∏©J πµ°T ≈∏Y á«∏YÉØàdG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 ¿ƒæØdGh  äÉ¨∏dGh  ïjQÉàdGh  º«∏©àdGh  ájQÉ÷G  çGóMC’ÉH  ≥∏©àJ  ™«°VGƒe  ∫ƒM  Üƒ°SÉ◊G
 áaÉ≤ãdGh É«LƒdƒæµàdGh äÉjGƒ¡dGh Ωƒ∏©dGh ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh äÉ«°VÉjôdGh ÜOC’Gh Iô◊G
 á©«ÑW »`a á«¡«`aÎdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG º∏Yh ¿ƒæØdGh á°VÉjôdGh
 ∫É› »`a äÉ≤«∏©àdGh QÉÑNC’G áæª°†àŸG Iôªà°ùŸG èeGÈdG , (â°SÉcOƒÑdG) »Jƒ°üdG åÑdG
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸGh ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdGh ΩÓaC’G
 á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh á«Mô°ùŸG ∫ÉªYC’Gh ÖàµdGh
 º«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh  ¢übôdGh  øØdGh  ä’ƒ£ÑdGh  á«∏°ùàdG  á£°ûfCGh
 Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh áYGPE’Gh …OGƒædGh »°VÉjôdG
 ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG çGóMC’Gh áeÉ©dG ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh
 øµÁ  »àdG  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh  AÉjRC’Gh  ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh
 Ò`aƒJ  ,  iôNC’G  ä’É°üJ’G  hCG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  hCG  âfÎfE’G  áµÑ°T  ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdG º°†Jh É≤Ñ°ùe á∏é°ùe §FÉ°SƒdG IOó©àe ájô°üÑ©ª°S ∫ÉªYCG
 á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ìô°ùŸGh ÖàµdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG äÉØæ°üŸGh
 ¢übôdGh øØdGh ä’ƒ£ÑdGh á«∏°ùàdG á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh
 Éjó«eƒµdGh  áYGPE’Gh  …OGƒædGh  á°VÉjôdGh  º«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh
 áeÉ©dG  ≥FGó◊Gh  ∞MÉàŸGh  äÉfÉLô¡ŸGh  Ö©∏dGh  ÜÉ©dC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh
 á«dÉ◊G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh
 ä’É°üJ’G hCG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T hCG âfÎfE’G ÈY IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh AÉjRC’G ¢VhôYh
 »`a (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉHGƒH Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdG äÉeóN , iôNC’G
 á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdG ∫É›
 á£°ûfCGh  á«¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh  á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh
 äÉª«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG  äÉ«Mô°ùŸGh  ¢übôdGh  ¿ƒæØdGh  äÉjQÉÑŸGh  ΩÉªéà°S’G
 Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh áYGPE’Gh …OGƒædGh á«°VÉjôdG
 Ωƒ°SôdGh ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG äÓØ◊Gh á«`aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh
 º«∏©àdG äÉeóN , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh AÉjRC’G ¢VhôYh ájQÉ÷G çGóMC’Gh ácôëàŸG
 á∏é°ùŸG IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ájô°üÑ©ª°ùdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’G Ò`aƒJ ójóëàdÉHh ¬«`aÎdGh
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∫É``ØWCÓd ΩÉ``©dG ΩÉ``ªàgE’ÉH á``≤∏©àŸG ™``«°VGƒŸG øe á``©°SGh á``Yƒª› ¢ü``îj É``ª«`a É```≤Ñ°ùe
 ¬``«`aÎdGh º``«∏©àdG  äÉeóN ,  iôNC’G  ä’É°üJ’G hCG  Üƒ``°SÉ◊G  äÉ``µÑ°T  hCG  âfô``àfE’G  ÈY
 º°†j ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y äÉHGƒH Ò`aƒJ ójóëàdÉHh
 ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’Gh ¬«`aÎdÉH á∏ãªàŸG ∫ÉØWC’ÉH ¢UÉN iƒàfi
 á«°VÉjôdG  çGóMC’Gh  á«HOC’G  ∫ÉªYC’Gh  ìô°ùŸGh  ÖàµdGh  á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh  ≈≤«°SƒŸGh
 äÉ«Mô°ùŸGh  ¢übôdGh  ¿ƒæØdGh  äÉjQÉÑŸGh  ΩÉªéà°S’G  á£°ûfCGh  á«¡«`aÎdG  á£°ûfC’Gh
 É``eGQódGh  É``jó«eƒµdGh  á```YGPE’Gh  …OGƒædGh  á``«°VÉjôdG  äÉª``«∏©àdGh  ¢VQÉ©ŸGh  á«≤«°SƒŸG
 ∞``MÉàŸGh  äÉ```fÉLô¡ŸGh  Ö``©∏dGh  ÜÉ``©dC’Gh  ¿ƒæØdG  ø``e  á``jô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  äÉ≤HÉ°ùŸGh
 çGóMC’Gh ácôëàŸG Ωƒ°SôdGh ô°ûædGh á«≤«°SƒŸG äÓØ◊Gh á``«`aÉ≤ãdG çGóMC’Gh ≥FGó◊Gh
 á«ª∏©dG  äGQÉÑàN’Gh  äÉeƒ∏©ŸGh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¢VhôYh  AÉ```jRC’G  ¢Vhô``Yh  á`jQÉ÷G
 Qƒ°üdGh  ¢Uƒ°üædGh  ÜÉ©dC’Gh  ƒjó«`ØdG  º°†J  »àdG  á``«fhÎµdE’G  Ö``àµdG  ô``°ûf  ,  á`«∏YÉØàdG
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°Th Ö«°SGƒ◊Gh ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ÈY á«ë«°VƒàdG Ωƒ°SôdGh
 Éª«`a äÉ≤«∏©àdGh ä’É≤ŸGh QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG
 ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , ∫ÉØWCÓd ΩÉ©dG ΩÉªàg’ÉH á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG øª°†àJ IOó©àe ™«°VGƒe ¢üîj
 êÉàfEG , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y á«∏YÉØàdG ¢ü°ü≤dGh á«ª«∏©àdG ÜÉ©dC’Gh Üƒ°SÉ◊G
 á›ÈdGh  ¿ƒjõØ∏àdGh  á«FÉª«æ«°ùdG  ΩÓaC’G  Gójó–h  ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’G  QÉéÄà°SEGh
 QÉÑNC’G ä’É› »`a πjõæàdG hCG å``Ñ∏d ≈``≤«°SƒŸGh á``«≤«°SƒŸG äÉgƒjó«`ØdGh äÉgƒjó«`ØdGh
 Ò`aƒJ  ,  á«≤«°SƒŸG  äÉgƒjó«`ØdGh  ≈≤«°SƒŸGh  ÉeGQódGh  Éjó«eƒµdGh  á°VÉjôdGh  ¬«`aÎdGh
 ô°ûædG  ∫É›  »`a  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  (áÄØdG  √òg  »`a  áLQóŸG)  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG

 . iôNC’G ä’É°üJ’G hCG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T hCG âfÎfE’G ÈY ¬dÉµ°TCG ™«ªéH ÊhÎµdE’G

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : 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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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG  äÉeóN ,  É``¡H  á```≤∏©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 á````aÉ°†à°SG  ,  Üƒ```°SÉ◊G  èeGôHh  OÉàY  ôjƒ£Jh  º```«ª°üJ  äÉ```eóN  ,  á```«YÉæ°üdG  çÉ```ëHC’Gh
 âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒŸGh ∫Éµ°TC’Gh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh äÉjƒàëŸG
 Ò`aƒJ  ,  åëÑdG  äÉcôfi  Ò`aƒJ  ,  øjôNB’ÉH  á°UÉÿG  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’G  øe  ÉgÒZh
 äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG »≤∏Jh Ö∏£H Úeóîà°ùª∏d ìÉª°ù∏d åëÑdG äÉ°üæe
 Úeóîà°ùª∏d  í«àJ  »àdG  á«∏YÉØàdG  áaÉ°†à°S’G  äÉeóN ,  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  Qƒ°üdGh
 ≈∏Y Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh º¡H á°UÉÿG Qƒ°üdG ácQÉ°ûeh ô°ûf
 ácQÉ°ûª∏d Úeóîà°ùª∏d á«°VGÎaG äÉ©ªà› AÉ°ûfEG ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , âfÎfE’G
 »`a •Gôîf’Gh á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG π«µ°ûJh π©ØdG OhOQ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉ°ûbÉæŸG »`a
 á¶aÉëŸGh âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊ÉH á≤∏©àŸG èeGÈdG åjó–h áfÉ«°U , á«YÉªàL’G äÉµÑ°ûdG
 , QhôŸG áª∏ch âfÎfE’Gh Üƒ°SÉ◊G Ö«°üJ »àdG ôWÉîŸG øe ájÉbƒdGh QhôŸG áª∏c ájô°S ≈∏Y
 É«LƒdƒæµàdGh »∏NGódG º«ª°üàdGh áÄ«ÑdGh ¢ù≤£dGh ∂∏ØdG º∏Y ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 á«∏«¨°ûàdG  Üƒ°SÉ◊G  AGõLCGh  á«`aô£dG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  èeGÈdGh  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh
 äÉéàæŸÉH á°UÉÿG çƒëÑdGh á«Ñ£dG çƒëÑdGh ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dGh á°Sóæ¡dGh É«Lƒdƒ«÷Gh
 º«ª°üJ ,  iôNC’G ä’É°üJ’G hCG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T øe ÉgÒZ hCG  âfÎfE’G ÈY QÉÑàN’Gh
 áµÑ°T  ≈∏Y  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  É¡àfÉ«°Uh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  Ö«côJh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ôjƒ£Jh
 äÉeóÿG  ,  á«∏«¨°ûàdG  √AGõLCGh  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ∫ƒM  á«æ≤J  äÉeƒ∏©e  º°†j  âfÎfE’G
 á°UÉÿG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh ¬JÉ≤«Ñ£Jh ¬›GôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCÉH á≤∏©àŸG
 á÷É©eh  ìÓ°UE’  »æ≤àdG  ºYódG  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊ÉH  á°UÉÿG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  äÉµÑ°ûdÉH
 øe  ≥FÉKƒdG  äÉfÉ«H  π≤f  ,  Üƒ°SÉ◊G  á›ôH  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  Üƒ«Yh  πcÉ°ûeh  AÉ£NCG
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y »ªbôdG iƒàëŸG áaÉ°†à°SG , ôNBG êPƒ‰ ≈dEG Üƒ°SÉM RÉ¡L »`a êPƒ‰
 åëÑdG  äÉ°üæe  Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  á«µ∏°SÓdG  äÉµÑ°ûdGh  á«ŸÉ©dG
 ∫ÉªYC’Gh  á«FôŸG  ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  äÉjƒàëŸGh  »≤∏Jh  Ö∏W  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd
 ∫ÉªYC’Gh ≥FÉKƒdGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG äÉØæ°üŸGh á«©ª°ùdG
 Ò`aƒJh  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G
 ,  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  π«ª–h ∫ƒ°UƒdG  øe Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  âfÎfE’G  ÈY äÓ«¡°ùàdG
 äÉ«°UƒàdG  ôaƒJ  »àdG  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  Üƒ°SÉ◊G  èeGÈd  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJ
 áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG ó°UQ , Ωóîà°ùŸG áÑZQh äÓ«°†ØJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y èeGÈdG äÉ≤«Ñ£àH á°UÉÿG

alamat33.indd   26 11/14/18   9:13 AM

-208-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ôjƒ£àd ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh ºYódG Ëó≤J , á«æeCG ¢VGôZC’ äÉµÑ°ûdGh Üƒ°SÉ◊G áª¶fCGh
 ™«ªéàH á°UÉÿG á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG º«ª°üJ , äÉ≤«Ñ£àdGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG
 á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG , âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG äÉëØ°U
 AÉ°ûfEG , (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y hCG á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G áµÑ°T ≈∏Y IOƒLƒŸG ¬›GôH hCG
 §FÉ°SƒdG äGP á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ôjƒ£J , É¡àfÉ«°Uh âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y á«fhÎµdEG ™bGƒe
 ∫ƒ°üë∏d åëÑdG äÉcôfi Ò`aƒJ , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y øjôNB’G ™bGƒe áaÉ°†à°SG , IOó©àŸG
 (ASP) "áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J" äÉeóN Ëó≤J , ∫É°üJ’G äÉµÑ°T ≥jôW øY äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y
 èeGôH º°†jh (ASP) "áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J" äÉeóN Ëó≤J , Üƒ°SÉ◊G èeGôH º°†jh
 ¢Vô©dGh Ò`Ø°ûàdG ∂ah Ò`Ø°ûàdGh êGôîà°SGh πjó©àdGh ΩÓà°S’Gh åÑdGh π«ªëàdGh áHÉàµdG
 äÉ≤«Ñ£J" äÉeóN , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸGh Qƒ°üdGh äÉeƒ°SôdGh ¢üædG º«¶æJh øjõîàdGh
 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  áeóîH  ≥∏©àj  Éª«`a  É¡eGóîà°S’  èeGÈdG  º°†Jh  (ASP)  "¬eóÿG  Ohõe
 ≈∏Y ±õ©dG øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG èeGÈdGh ∑GÎ°T’G πHÉ≤e âfÎfE’G øe ≈≤«°SƒŸG
 ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG èeGÈdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh äGƒ°UC’Gh ≈≤«°SƒŸG
 ƒjó«`ØdGh  ¬«`aÎdÉH  á∏°üdG  äGP  äÉ«©ª°ùdGh  á«≤«°SƒŸG  äGƒ°UC’G  äÓ«é°ùJ  º°†J  »àdGh
 ΩGóîà°S’ âfÎfE’G ≈dEG âbDƒŸG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉjƒàfih ¢Uƒ°üædGh
 èeGÈdG  á›ôH  øe  Úeóîà°ùŸG  Úµªàd  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ¬«`a  IOƒLƒŸG  èeGÈdG
 ≈≤«°SƒŸG  ∂dP  »`a  ÉÃ  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  øe  ∂dP  ÒZh  ¢Uƒ°üædGh  ƒjó«`ØdGh  á«Jƒ°üdG
 ÜÉ©dC’Gh á°VÉjôdGh QÉÑNC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’Gh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh á«≤«°SƒŸG äÓØ◊Gh
 åëÑdG  äÉcôfi  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdÉH  á≤∏©àŸG  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdGh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh
 Ëó≤J , åëÑdG äÉcôfi π«¨°ûJ , á«ŸÉ©dG á«Hƒ°SÉ◊G áµÑ°ûdG ≈∏Y äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
 ¢SQÉ¡a AÉ°ûfEG , Üƒ°SÉ◊G ¢UGôbCG »`a äÉeƒ∏©ŸG í°ùŸ ºYódGh Üƒ°SÉ◊G äGQÉ°ûà°SG äÉeóN
 á«ŸÉ©dG  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T ≈∏Y áMÉàŸG  iôNC’G  OQGƒŸGh ™bGƒŸGh âfÎfE’G  ≈∏Y äÉeƒ∏©ª∏d
 ≈∏Y áµÑ°ûdG äÉeóN Ò`aƒJ , ø```jôNBÓd á```«fÓYE’G OGƒŸGh äÉ``fÓYE’G º«ª°üJ , øjôNBÓd
 äÉgƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh iƒàëŸG ácQÉ°ûe Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG
 áæª°†àŸG ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG á«fhÎµdE’G ∫ÉªYC’G øe ÉgÒZh Qƒ°üdGh äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh
 ìô°ùŸGh ÖàµdGh á«©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ≈≤«°SƒŸGh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh ¿ƒjõØ∏àdGh ΩÓaC’G
 äÉjQÉÑŸGh ΩÉªéà°S’G á£°ûfCGh á«¡«`aÎdG á£°ûfC’Gh á«°VÉjôdG çGóMC’Gh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh
 áYGPE’Gh …OGƒædGh á«°VÉjôdG äÉª«∏©àdGh ¢VQÉ©ŸGh á«≤«°SƒŸG äÉ«Mô°ùŸGh ¢übôdGh ¿ƒæØdGh
 ≥FGó◊Gh ∞MÉàŸGh äÉfÉLô¡ŸGh Ö©∏dGh ÜÉ©dC’Gh ájô°üÑdG ∫ÉªYC’Gh äÉ≤HÉ°ùŸGh Éjó«eƒµdGh
 ájQÉ÷G  çGóMC’Gh  ácôëàŸG  Ωƒ°SôdGh  ô°ûædGh  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊Gh  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’Gh
 äÉ«°VÉjôdGh Iô◊G  ¿ƒæØdGh á¨∏dGh ïjQÉàdGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¢VhôYh AÉjRC’G ¢VhôYh
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 º∏Yh  ¿ƒæØdGh  á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdGh  É«LƒdƒæµàdGh  äÉjGƒ¡dGh  Ωƒ∏©dGh  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh
 ΩÓà°SGh øjõîJh π≤f Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùŸ í«àj ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ , áØ°ù∏ØdGh ¢ùØædG
 ¢Uƒ°üædGh  äÉgƒjó«`ØdGh  Qƒ°üdG  ácQÉ°ûeh  π≤fh  º«ª°üJh  ¢VôYh  ≥aóJh  åHh  πjõæJh
 π°UGƒàdG  ¢VGôZC’ ÊhÎµdEG  ™bƒe Ò`aƒJ ,  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’G  øe ÉgÒZh äÉfÉ«ÑdGh
 äÉfÉ«H óYGƒbh (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb Ò`aƒJ , »YÉªàL’G
 Ò`aƒJ  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ∫É›  »`a  åëÑ∏d  á∏HÉb  (âfÎfE’G)  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y
 (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y áµÑ°T Ò`aƒJ ,  »YÉªàL’G π°UGƒàdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
 ∫ÉªYC’Gh  ájô°üÑdG  ∫ÉªYC’Gh  ¢üædGh  iƒàëŸG  ≈dEG  êƒdƒdGh  ácQÉ°ûe  Úeóîà°ùª∏d  í«àJ
 ∫ÉªYC’Gh äGóæà°ùŸGh äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG
 ΩÓà°SGh  øjõîJh  π≤f  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùŸ  í«àj  ÊhÎµdEG  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  á«fhÎµdE’G
 ∫ÉªYC’Gh  ¢Uƒ°üædGh  iƒàëŸG  ácQÉ°ûeh  π≤fh  º«ª°üJh  ¢VôYh  ≥aóJh  åHh  πjõæJh
 äÉØ∏ŸGh äÉfÉ«ÑdGh á«HOC’G ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑ©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh á«©ª°ùdG  ∫ÉªYC’Gh ájô°üÑdG
 èeGôH  áæª°†àe  (SaaS)  áeóîc  èeGÈdG  äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’Gh  äGóæà°ùŸGh
 iƒàëŸG AGô°Th ƒjó«`ØdGh »ªbôdGh »©ª°ùdG iƒàëŸÉH ∑GÎ°T’G áeóîH ≥∏©àŸG ΩGóîà°SÓd
 ™aó∏d Úeóîà°ùŸG ΩÉeCG á°UôØdG áMÉJEG ójóëàdÉHh IóMGh IôŸ ƒjó«`ØdGh »ªbôdGh »©ª°ùdG
 äÉ«∏ª©d á«`Ø°üJ á«dBG  Ò`aƒJ ójóëàdÉHh Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN , ™FÉÑdG iƒàfi AÉ°ûfEG  πHÉ≤e
 É¡«`a ÜƒZôŸG ÒZ á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG øY áHƒ∏£ŸG èFÉàædG π°üØJ âfÎfE’G ≈∏Y åëÑdG
 ≈∏Y åëÑdG AÉæKCG á≤FÓdG ÒZ á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈∏Y πgC’G áHÉbQ Ò`aƒJ , áªFÓŸG ÒZh
 §ÿG  ≈∏Y  á«µÑ°T  áÄ«H  Ò`aƒJ  ,  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  πFÉ°SQ  »`a  πgC’G  ºµ–h  âfÎfE’G
 äÉgƒjó«`ØdGh Qƒ°üdGh iƒàëŸG ácQÉ°ûe Úeóîà°ùª∏d í«àJ É«LƒdƒæµJ áæª°†àe Iô°TÉÑe
 ójóëàdÉHh  Üƒ°SÉ◊G  á›ôH  ,  á«fhÎµdE’G  ∫ÉªYC’G  øe  ÉgÒZh  äÉfÉ«ÑdGh  ¢Uƒ°üædGh
 á«fhÎµdE’G §FÉ°Sƒ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , èeGÈdG πcÉ°ûeh ÊhÎµdE’G ÇQÉ≤dG ¢ü«î°ûJ

. á«©ª°ùdG äÉfÉ«ÑdGh äÉgƒjó«`ØdGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG ójóëàdÉHh

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/27 : 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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120605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ä’É```°üJ’ÉH  º```µëàdGh  á````ÑbGôŸ  Üƒ```°SÉ◊G  èeGôH  ,  ä’B’ÉH  Êhô```àµdE’G  º```µëàdG  á``ª¶fCG
 ƒjó«`ØdÉH  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  äÉéàæe  ,  ä’BÓd  á«∏«¨°ûàdG  áª¶fC’Gh  Ö«°SGƒ◊G  ÚH
 äÉÑcôŸG ™e ΩGóîà°SÓd áMÓŸG èeGôH , øeC’G áª¶fC’ á«fhÎµdE’G äÉfƒµŸG ójóëàdÉHh
 AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH ≥∏©àŸG ΩGóîà°SÓd á∏≤æàŸG ä’B’Gh á∏≤à°ùŸG äÉÑcôŸGh á«còdG
 á«còdG  äÉÑcôŸG  ¥É£fh  ™°Vh  áÑbGôeh  ™ÑàJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  (IoT)
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG  Iõ¡LC’G ™e ΩGóîà°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 ΩGóîà°SÓd á«cP á«µ«eÉæjO 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  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG
 ácô◊G äÉ©Ñààe , ájô°ùdG äGQÉÑîà°SE’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

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ,  2018/4/19 : á`````jƒdhC’G ï````jQÉJ ,  53971 : á```````````jƒdhC’G º`````````````bQ) : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120606 : 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£≤fG  óæY ¿ÉeCÓd á∏jóÑdG  IAÉ°VE’G  ójóëàdÉHh  á«FÉHô¡µdG  IAÉ°VE’G  äGóMh ,  ájQÉ£ÑdG
 , IAÉ°VE’G í«JÉØe , ¿GQó÷G ≈∏Y ≥∏©ŸG ìÉÑ°üª∏d á∏eÉ◊G IAÉ°VE’G äGóMh , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG
 Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG äÉeÉª°ü∏d äGóMƒdG ójóëàdÉHh IAÉ°VE’G áª¶fCG , IAÉ°VE’ÉH ºµëàdG
 AGƒ°VCG , IAÉ°VE’G äÉÑ«côJ ójóëàdÉHh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG , ∑Ó°SC’Gh ábÉ£dG äGOGóeEGh (LED)
 IAÉ°VE’G  äÉeÉª°U äGóMh ,  á«∏«∏dG  á«FÉHô¡µdG  AGƒ°VC’G  ,  ∞≤°SC’G  AGƒ°VCG  ™£b ,  ∞≤°SC’G
 IQÉéàdGh  ¢Vô©∏d  IAÉ°VE’G  äÉ≤«Ñ£J  »`a  ΩGóîà°SÓd  (LED)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG
 Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG IAÉ°VE’G äÉeÉª°U äGóMh , ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dGh øµ°ùdGh áYÉæ°üdGh
 ÜGƒHC’Gh êGQOC’G IAÉ°VEG  »`a áeóîà°ùŸG AGƒ°VC’G ,  á«LQÉÿGh á«∏NGódG IAÉ°VEÓd (LED)
 É¡©°Vh øµÁ »àdGh äÉjQÉ£ÑdG ≈∏Y πª©J »àdG ádƒªëŸG í«HÉ°üŸG , ÊÉÑŸG øe iôNCG ΩÉ°ùbCGh
 , IóY äÉeGó```îà°S’ á````dƒªëŸG AGƒ°VC’G , iôNCG IAÉ°VEG QOÉ°üe ôaƒàJ ’ å«M í£°SC’G ≈∏Y
 á«∏NGódG  IAÉ°VE’G  äGóMh ójóëàdÉHh  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ≈∏Y πª©J »àdG  IAÉ°VE’G  äGóMh
 ≈```∏Y ≥∏©J »àdG AGƒ°VC’G , AGƒ°VC’G , É¡JGõ«¡Œh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈∏Y πª©J á«LQÉÿGh
 ÖFGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G äGóMh , áégƒàŸG á«FÉHô¡µdG í```«HÉ°üŸG äGó````Mh , ¿GQó````÷G
 äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe »`a ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G äGóMh , IóY äÉjƒà°ùe ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh
 AGƒ°VC’G í«HÉ°üe , IÈµŸG á«FÉHô¡µdG AGƒ°VC’G äGóMh , á«FÉæãdG Aƒ°†dG äÉeÉª°U , äGôªŸGh
 ,  âæ°SQƒ∏ØdG  IAÉ°VEGh  »©«Ñ£dG  QÉ¡ædG  Aƒ°V  ™e  èeóæJ  »àdG  IAÉ°VE’G  äGóMh  ,  Iô¨°üŸG
 ,  øFGõÿGh ±ƒaôdGh  (ôFÉ¶◊G)  áØ«≤°ùdGh  πª©dG  äÉMÉ°ùeh ¿RÉîŸGh øFGõî∏d  IAÉ°VE’G

 . »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ´É£≤fG óæY ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G áª¶fCG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 , 2018/4/19 : á`````````jƒdhC’G ï````jQÉJ , 53971 : á```````````jƒdhC’G º``````````````bQ)  : á``````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120607 : 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

 . äÉHô©dG , ácô◊G πbGƒfh äGó°üŸGh äGQÉWE’G

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ,  2018/4/19:  á```````jƒdhC’G  ï```````jQÉJ  ,  53971 :  á``````````jƒdhC’G  º````````````bQ)  : á````````jƒdhC’G  ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H

120608 : 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©ŸGh áÑbGôŸGh øeC’G äGó©eh áeÉ©dG

 . øjôNBÓd á«cÓ¡à°S’G ™FÉ°†ÑdG øe á©°SGh áYƒª› áæª°†àŸG

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

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 98109 ø£æ°TGh , πJÉ«°S , ¿G ƒ«æaG …ÒJ 410 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 , 2018/4/19 : á````````jƒdhC’G ï```````jQÉJ , 53971 : á``````````jƒdhC’G º`````````````bQ) : á`````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : á```````jƒdhC’G ó`````∏H
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG  Iõ¡LC’ÉH  ºµëàdGh ∫É°üJÓd ΩGóîà°SÓd èeGÈdGh Iõ¡LC’G
 Oó©dG , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh »Ä«ÑdGh ‹õæŸG (áÑbGôŸG) ó°Uô∏d Iõ¡LCG , (IoT) AÉ«°TCÓd
 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
 , äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY πª©J äÉeƒ∏©ª∏d É¡JGòH áªFÉb Iõ¡LCG , ∫õæª∏d ‹B’G π«¨°ûàdG Iõ¡LCG
 áÑbGôe OóY , ábô°ùdG ó°V áª¶fCG Ö«côJ , ábô°ùdGh äÉbGÎN’G ó°V äGQGòfEG OóYh Iõ¡LCG
 á°UÉÿG Oó©dGh Iõ¡LC’G , ájô°üÑdG Oó©dGh Iõ¡LC’G , á«`aGôZƒJƒØdG Oó©dGh Iõ¡LC’G , øeC’G
 èeGôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , IQƒ°üdGh äƒ°üdG ¥É£æà°SG IOÉYEGh ∫É°SQEGh π«é°ùàdÉH
 ∫ÉÑ≤à°SEGh  ≥aóJh  ∫É°SQEGh  π«ª–h  πjõæJh  º«¶æJh  π«é°ùJh  áæeCGõeh  á∏eÉ©Ÿ  Üƒ°SÉ◊G
 äƒ°üdG ∫É°SQE’ ∫É```°üJ’G Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG äÉØ∏eh ƒjó«`ØdGh äƒ°üdGh Qƒ°üdG ¢VôYh Ö©dh
 , ¢SGôLC’G , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdGh äƒ°üdG ∫ÉÑ≤à°SEGh ∫É°SQEG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdGh Qƒ°üdGh
 QÉ```©°ûà°S’G äGQGò``fEGh äGQGò```fE’G Iõ```¡LCGh á```cô◊G QÉ©°ûà°SG Iõ``¡LCG , á«fhÎµdE’G ∫ÉØbC’G
 π«é°ùàH áÑbGôŸG Iõ¡LCG , äƒ°üdG äGÈµeh äÉØ°TÉµdGh QÉ©°ûà°S’G Iõ``````¡LCGh QGòfE’G Iõ`¡LCGh
 ÊÉÑŸGh êQÉÿGh π``NGódG øe øcÉ°ùŸG áÑbGôŸ ƒjó«`a äGÒeÉc , øeC’G äGÒeÉc , ƒjó«`ØdG
 , ó©H øY ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh áÑbGôª∏d ó©H øY ºµ– Iõ```¡LCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ájQÉéàdG
 äGô```«eÉc , äGÒeÉµdG , ƒjó«`ØdG ∫ÉÑ≤à°SEG Iõ¡LCGh ƒjó«`ØdÉH π«é°ùàdG , ƒjó«`ØdG ≥aóJ Iõ¡LCG
 äÉØ°TÉc ,  GÒeÉµdG Ió````YÉbh ádÉªMh QGòfE’G RÉ¡L , á«∏«∏dG ájDhô∏d OóYh Iõ¡LCG  ,  Ö```jƒdG
 áHƒWôdG iƒ````à°ùeh √É«ŸG Oƒ``Lh πé°ùJh ∞°ûµJ »àdG Iõ¡LC’G ójóëàdÉHh á«Ä«ÑdG ôWÉîŸG
 á«fƒjõ«`Ø∏àdG ôFGhódG äGÒeÉch OóY , äGƒ°UC’Gh π≤æàdGh ácô◊Gh IQGô◊Gh QGÎM’G äÉLQOh
 IógÉ°ûe  äGóMhh  áØ«dC’G  äÉfGƒ«◊Gh  ∫ÉØWC’G  áÑbGôe  Iõ¡LCG  ,  øeC’G  AGƒ°VCG  ,  á≤∏¨ŸG
 , áÑbGôŸG èeGôH , ÉgôcP ≥HÉ°ùdG ™FÉ°†Ñ∏d äGQGƒ°ù°ùcCG äGõ«¡Œh ™£b , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G
 , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh »Ä«ÑdGh ‹õæŸG (áÑbGôŸG) ó°Uô∏d äÉ≤«Ñ£àdGh Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 , º¡H ∫É```°üJ’Gh øjôFGõdG ≈∏Y ±ô©àdG Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG äÉ≤«Ñ£àdG èeGôHh èeGôH
 ΩGó```îà°SGh ô```jƒ£àd ô````Jƒ«ÑªµdG è```eGôH øe á````ØdDƒŸG (SDKs) è```eGÈdG ô```jƒ£J äÉYƒª›
 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
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (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
 øY π«∏ëàdGh áÑbGôª∏d ôJƒ«Ñªc èeGôH , á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG Iõ¡LCGh äƒ°üdÉH ºµëàdG ÈY
 ä’É````°üJ’ÉH º`µëàdGh áÑbGôŸ Üƒ°SÉ◊G èeGôH , ä’B’ÉH ÊhÎµdE’G ºµëàdG áª¶fCG , ó©H
 ƒjó«`ØdÉH  á«fhÎµdE’G  á```ÑbGôŸG  äÉ```éàæe ,  ä’BÓd á```«∏«¨°ûàdG  áª¶fC’Gh  Ö``«°SGƒ◊G  Ú``H
 äÉÑcôŸG ™e ΩGóîà°SÓd áMÓŸG èeGôH ,  øeC’G áª¶fC’ á«fhÎµdE’G äÉfƒµŸG  ójóëàdÉHh
 AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°ûdÉH ≥∏©àŸG ΩGóîà°SÓd á∏≤æàŸG ä’B’Gh á∏≤à°ùŸG äÉÑcôŸGh á«còdG
 á«còdG  äÉÑcôŸG  ¥É£fh  ™°Vh  áÑbGôeh  ™ÑàJ  »`a  ΩGóîà°SÓd  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  ,  (IoT)
 á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG  Iõ¡LC’G  ™e  ΩGóîà°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 ΩGóîà°SÓd á«cP á«µ«eÉæjO 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  áµÑ°ûdÉH  áªYóŸG
 á```cô◊G äÉ``©Ñààe , ájô°ùdG äGQÉÑîà°SE’Gh ádOC’G ™ªL ±ó¡H ∞XƒJ »àdG É¡JGòH áªFÉ≤dG
 ≈``∏Y AGó``JQÓd á```∏HÉ≤dG Ö```«°SGƒ◊G , AGóJQÓd á∏HÉ≤dG ôjƒ°üàdG ä’BG , AGó```JQÓd á```∏HÉ≤dG
 äÉ°TÉ°T , á«còdG äGQÉ```¶ædG π``µ°T ≈∏``Y AGóJQÓd á∏HÉ≤dG Ö«°SGƒ◊ , á```«còdG äÉ``YÉ°ùdG π``µ°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

 ∂fG , Ωƒc.9 ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,94301 ájG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121573 : 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£≤fG  óæY ¿ÉeCÓd á∏jóÑdG  IAÉ°VE’G  ójóëàdÉHh  á«FÉHô¡µdG  IAÉ°VE’G  äGóMh ,  ájQÉ£ÑdG
 , IAÉ°VE’G í«JÉØe , ¿GQó÷G ≈∏Y ≥∏©ŸG ìÉÑ°üª∏d á∏eÉ◊G IAÉ°VE’G äGóMh , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG
 Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG äÉeÉª°ü∏d äGóMƒdG ójóëàdÉHh IAÉ°VE’G áª¶fCG , IAÉ°VE’ÉH ºµëàdG
 AGƒ°VCG , IAÉ°VE’G äÉÑ«côJ ójóëàdÉHh IAÉ°VE’G Iõ¡LCG , ∑Ó°SC’Gh ábÉ£dG äGOGóeEGh (LED)
 IAÉ°VE’G  äÉeÉª°U äGóMh ,  á«∏«∏dG  á«FÉHô¡µdG  AGƒ°VC’G  ,  ∞≤°SC’G  AGƒ°VCG  ™£b ,  ∞≤°SC’G
 IQÉéàdGh  ¢Vô©∏d  IAÉ°VE’G  äÉ≤«Ñ£J  »`a  ΩGóîà°SÓd  (LED)  Aƒ°†∏d  áãYÉÑdG  á«FÉæãdG
 Aƒ°†∏d áãYÉÑdG á«FÉæãdG IAÉ°VE’G äÉeÉª°U äGóMh , ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dGh øµ°ùdGh áYÉæ°üdGh
 ÜGƒHC’Gh êGQOC’G IAÉ°VEG  »`a áeóîà°ùŸG AGƒ°VC’G ,  á«LQÉÿGh á«∏NGódG IAÉ°VEÓd (LED)
 É¡©°Vh øµÁ »àdGh äÉjQÉ£ÑdG ≈∏Y πª©J »àdG ádƒªëŸG í«HÉ°üŸG , ÊÉÑŸG øe iôNCG ΩÉ°ùbCGh
 , IóY äÉeGóîà°SÓd ádƒªëŸG AGƒ°VC’G , iôNCG IAÉ°VEG QOÉ°üe ôaƒàJ ’ å«M í£°SC’G ≈∏Y
 á«∏NGódG  IAÉ°VE’G  äGóMh ójóëàdÉHh  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dG  ≈∏Y πª©J »àdG  IAÉ°VE’G  äGóMh
 ≈∏Y ≥∏©J »àdG AGƒ°VC’G ,  AGƒ°VC’G ,  É¡JGõ«¡Œh á«°ùª°ûdG ábÉ£dG ≈∏Y πª©J á«LQÉÿGh
 ÖFGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G äGóMh , áégƒàŸG á«FÉHô¡µdG í«HÉ°üŸG äGóMh , ¿GQó÷G
 äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe »`a ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G äGóMh , IóY äÉjƒà°ùe ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh
 AGƒ°VC’G í«HÉ°üe , IÈµŸG á«FÉHô¡µdG AGƒ°VC’G äGóMh , á«FÉæãdG Aƒ°†dG äÉeÉª°U , äGôªŸGh
 ,  âæ°SQƒ∏ØdG  IAÉ°VEGh  »©«Ñ£dG  QÉ¡ædG  Aƒ°V  ™e  èeóæJ  »àdG  IAÉ°VE’G  äGóMh  ,  Iô¨°üŸG
 ,  øFGõÿGh ±ƒaôdGh  (ôFÉ¶◊G)  áØ«≤°ùdGh  πª©dG  äÉMÉ°ùeh ¿RÉîŸGh øFGõî∏d  IAÉ°VE’G

 . »FÉHô¡µdG QÉ«àdG ´É£≤fG óæY ΩGóîà°SÓd IAÉ°VE’G áª¶fCG

 ∂fG , Ωƒc.9 ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,94301 ájG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/28 : 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

alamat33.indd   34 11/14/18   9:13 AM

-216-



(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121577 : 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  ,  ƒjó«`ØdG  π«é°ùJh  »Jƒ°üdG  π«é°ùàdG  äÉeóN  
 (∞«°TQE’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  äÉeóN  ,  ƒjó«`ØdG  ÈY  hCG/h  á«Jƒ°U  äÉeƒ∏©e  πµ°T  ≈∏Y

 . ÉgôcP ≥Ñ°S »àdG äÉeóÿÉH

 ∂fG , Ωƒc.9 ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,94301 ájG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/28 : 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

121578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ºµëàdGh  á«Ä«ÑdGh  á«dõæŸG  áÑbGôŸG  áª¶fCG  ™e  É¡eGóîà°S’  Üƒ°SÉ◊G  èeGôH  äÉ°üæe
 ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh
 »àdG áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fCG ™e
 ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fC’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh èeGôH º°†J
 É¡eGóîà°S’ Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (PaaS) áeóîc äÉ°üæŸG äÉeóN , ‹B’G π«¨°ûàdGh
 äÉeóN , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG áµÑ°û∏d á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áÑbGôeh π«°UƒJ »`a
 IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG
 (PaaS)  áeóîc  äÉ°üæŸG  äÉeóN  ,  áµÑ°ûdÉH  á∏°üàŸG  á«cÓ¡à°S’G  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 áµÑ°û∏d á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áÑbGôeh π«°UƒJ »`a ΩGóîà°SÓd Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG
 Üƒ°SÉM èeGôH º°†J »àdG (SaaS) áeóîc èeGÈdG äÉeóN , (IoT) AÉ«°TCÓd á«JÉeƒ∏©ŸG
 , áµÑ°ûdÉH á∏°üàŸG á«cÓ¡à°S’G á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G IQGOEGh áÑbGôeh èeOh π«¨°ûJh π«°Uƒàd
 π«°UƒJh π«¨°ûJh èeOh áÑbGôŸ èeGôH º°†J »àdGh (ASP) áeóÿG Ohõe äÉ≤«Ñ£J äÉeóN
 á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ójóëàdÉHh  »Jƒ°üdG  ºµëàdÉH  πª©J  »àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Iõ¡LCG  IQGOEGh
 èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J , É«Jƒ°U É¡H ºµëàdG øµ‡ »àdGh É«HÉë°S á∏°üàŸG á«còdG á«cÓ¡à°S’G
 ≈∏Y ±ô©àdÉH Ú`eóîà°ùª∏d í```ª°ùJ »àdG èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J , äÉbô°ùdG áëaÉµeh á«æeC’G
 äÉeóN ,  á«Jƒ°üdG  ôeGhCÓd èeGÈdG äÉ≤«Ñ£J ,  ÜÉÑdG  ≈∏Y º¡©e π°UGƒàdGh ¢UÉî°TC’G
 áÑbGôŸG áª¶fCG »`a É¡eGóîà°S’ á«æ≤J º°†j ÊhÎµdEG ™bƒe Ò`aƒJ ójóëàdÉH Üƒ°SÉ◊G
 áHGƒH  Ò`aƒJ  ójóëàdÉH  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN  ,  ‹B’G  π«¨°ûàdGh  ºµëàdGh  á«Ä«ÑdGh  á«dõæŸG
 á«dõæŸG áÑbGôŸG áª¶fCG ™e ó©H øY πYÉØàdG øe Úeóîà°ùŸG øµ“ á«æ≤J º°†J á«fhÎµdEG
 á∏HÉb èeGôH (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ , ‹B’G π«¨°ûàdGh ºµëàdGh á«Ä«ÑdGh
 ,  âfÎfE’G  ≈∏Y ƒjó«`ØdGh  äƒ°üdG  π«∏–h ácQÉ°ûeh  øjõîJh  QÉ¡XEGh  π«é°ùàd  πjõæà∏d
 IQGOE’ πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ èeGÈd (âfÎfE’G) Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ
 áaÉ°†à°SG , Üƒ°SÉ◊G èeGôHh á«∏«¨°ûàdG Üƒ°SÉ◊G AGõLCG ôjƒ£Jh º«ª°üJ , äÉfÉ«ÑdG π≤fh
 ∫É°üJ’G ≥jôW øY Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG áÑbGôe , É«fhÎµdEG äÉfÉ«ÑdG øjõîàd ÊhÎµdEG ™bƒe
 ìÓ°UEGh  áfÉ«°Uh Ö«côJ ,  ó©H  øY ∫É°üJ’G  á£°SGƒH  GÒeÉµdG  áª¶fCG  áÑbGôe ,  ó©H  øY
 §FÉ°Sƒ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , »HÉë°ùdG π«é°ùàdGh øjõîàdG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 §ÿG ≈∏Y Ò`aƒJ , ƒjó«`ØdG äÉfÉ«Hh äƒ°üdGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdG ójóëàdÉHh á«fhÎµdE’G
 ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG Úµªàd πjõæà∏d πHÉb ÒZh âfÎfE’G ≈∏Y ºFÉb ≥«Ñ£J Iô°TÉÑe
 øe  Úeóîà°ùŸG  øµ“  á«æ≤J  º°†J  Iô°TÉÑe  §ÿG  ≈∏Y  á«µÑ°T  áÄ«H  Ò`aƒJ  ,  ƒjó«`ØdG
 πjõæà∏d á∏HÉb ÒZh Iô°TÉÑe §ÿG ≈∏Y èeGôH âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG ácQÉ°ûe
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J  ºYO  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG  π«∏–h  ácQÉ°ûeh  øjõîJh  QÉ¡XEGh  π«é°ùàd

.ôcòdG á≤HÉ°S äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóN , »æØdG ºYódG Ò`aƒJ
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(1268) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ∂fG , Ωƒc.9 ájG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,94301 ájG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/8/28 : 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

121580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 áÑbGôŸÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ``°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóN , ∫RÉæŸG øeCGh áÑbGôŸG äÉeóN
 ,  ájQÉéàdGh  á«æµ°ùdG  äGQÉ≤©∏d  á«æeC’G  äÉeóÿGh  á«fhÎµdE’G  áÑbGôŸG  ,  ∫RÉæŸG  øeCGh
 äÉeƒ∏©ŸGh í°üædGh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ºFGô÷G ™æeh øeC’ÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 á≤∏©àe äÉeƒ∏©e º°†j ÊhÎµdEG  ™bƒe Ò`aƒJ  ,  ∫RÉæŸG  øeCGh  áÑbGôŸG  äÉeóîH á≤∏©àŸG

 . ºFGô÷G ™æeh øeC’ÉH

 ∂fG , Ωƒc.9 ájG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,94301 ájG »°S , ƒàdG ƒdÉH , ƒ«æ«`aG ¿ƒàj’ 101 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
99128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
 iôNCG  äÉÄa  »`a  IOQGƒdG  ÒZ  ∫Ó¨dGh  äÉHÉ¨dGh  ÚJÉ°ùÑdG  äÉéàæeh  á«YGQõdG  äÉéàæŸG
 á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdGh áLRÉ£dG äGhô°†ÿGh ácGƒØdGh á«◊G äÉfGƒ«◊Gh

. QÉé°TC’Gh ∫ƒà°ûdGh âÑæŸG Ò©°ûdGh äÉfGƒ«◊ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸGh

 Ω.Ω.P.¢T RQƒ∏a iO ø°ùjÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  502385 : Ü.¢U , 1302 âjÉ°S , QhÉJ ∫hÎfƒc , á«°VÉjôdG áæjóŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO

2015/11/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108867 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. IÒ°ü≤dG ÜQGƒ÷Gh äÉ©Ñ≤dGh ºµdG ∞°üf ¿É°üªbh äGRƒ∏ÑdG Gójó– , ¢ùHÓŸG
 

 »°S ∫EG ∫EG , ¿hR …Éµ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°S , ¢ù«∏‚CG ¢Sƒd , 340 - »J âjƒ°S , âjÎ°S åØ«a . ƒ«∏HO 1201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 90017 ¬jCG

2017/3/ 27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
108879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. IÒ°ü≤dG ÜQGƒ÷Gh äÉ©Ñ≤dGh ºµdG ∞°üf ΩƒædG ¿É°üªbh äGRƒ∏ÑdG Gójó– , ¢ùHÓŸG

 »°S ∫EG ∫EG , ¿hR …Éµ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »°S , ¢ù«∏‚CG ¢Sƒd , 340 - »J âjƒ°S , âjÎ°S åØ«a . ƒ«∏HO 1201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 90017 ¬jCG

2017/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG  : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108882 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 . IÒ°ü≤dG ÜQGƒ÷Gh äÉ©Ñ≤dGh ºµdG ∞°üf ¿É°üªbh äGRƒ∏ÑdG Gójó– , ¢ùHÓŸG

 »°S ∫EG ∫EG , ¿hR …Éµ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¢ù«∏‚G ¢Sƒd ,  340 - »J âjƒ°S - âjÎ°S åØ«a ,  ƒ«∏HO 1201 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
109916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ¢ùHÓŸG »`ch π`«°ùZ »`a á``eóîà°ùŸG äGô``°†ëà°ùŸG ø`e ÉgÒZh ¢†``««ÑàdG äGô``°†ëà°ùe

 äƒjõdG  ,  Qƒ£©dG  ,  ¿ƒHÉ°üdG  ,  ≠«∏éàdGh  Ò°û≤àdGh  π≤°üdGh  ,  ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe
 äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dGh  π«°ù¨dG  π«dÉfi  ,  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  ájô£©dG

 . (ájÉæ©dG ºgôe ) ºgGôŸG , ¬LƒdG äÉÁôc , á«YÉæ°üdG ¿Éæ°SC’ÉH ájÉæ©dGh ∞«¶æJ

 ¢SÉeƒd ÊÉØ«à°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , äGÒëÑdG , 3 ÉÁO 152 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 141 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110719 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a

 äGhOC’G  ,  (á«ë°U äGhOCG)√É``«ŸG  ∞``jô°üJ  Iõ``¡LCG  ,  (¢ù``àjó«H)  á``«ë°üdG  ∞«¶æàdG  Iõ¡LCG
 á«ë°üdG π«°ù¨dG ¢VGƒMCG , Úî°ùàdG ¢VGƒMCG , ∫hÉÑŸG , »ë°üdG ±ô°üdG áYƒdÉH , á«ë°üdG

. á«ë°üdG Ö«cGÎdGh äGó©ŸG , √É«ŸG äÉfGõNh
 

 óàª«d Rôjh …ÒàfÉ°S GÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óªMCG, èæ«°ûcEG ¿ƒØ«∏«J ÉHƒZ ¿GôaÉf â°SƒHhCG , ¢ShÉg ¿GOƒ°ShOÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , äGQƒLƒc, 380015 OÉHCG

2017/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

  141 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
 , â∏Ø°SC’G , ÊÉÑª∏d á«fó©ŸG ÒZ Ö∏°üdG Ö«HÉfCG , (á«fó©ŸG ÒZ ) AÉæÑdG OGƒe , •ÓÑdG

. á«fó©ŸG ÒZ ,QÉKB’G , π≤æ∏d á∏HÉ≤dG á«fó©ŸG ÊÉÑŸG , QÉ≤dGh ÖYÓŸG

 óàª«d Rôjh …ÒàfÉ°S GÒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 óªMCG , èæ«°ûcEG ¿ƒØ«∏«J ÉHƒZ ¿GôaÉf â°SƒHhCG , ¢ShÉg ¿GOƒ°ShOÉe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , äGQƒLƒc , 380015 OÉHCG

2017/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

  141 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 ä’óÑdGh , º«fódG , äGÎ°ùdGh πjhGô°ùdGh IõgÉ÷G ¿É°üª≤dGh ¿É°üª≤dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG
  IÒ¨°üdG ≥æ©dG äÉ£HQ ,( äÉaGô÷G ) ≥æ©dG äÉ£HQ , ô°üÿG ∞WÉ©e , äÉà«cÉ÷Gh á«ª°SôdG

. ¢ùHÓŸG øe áYƒæ°üŸG äGQGƒ°ù°ùc’Gh AÉjRC’G

 óàª«d RófGôH ô°ûJƒ«a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  OhhQ ∂æd ≈dhÒa iQGƒ°ûLƒL ±hCG QÉLÉf ΩÉ«°T , ¢ShÉg êódƒf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGQÉ¡e 400060 - iÉÑeƒe ( ¥ô°ûdG ) iQGƒ°ûLƒL

2017/6/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

  141 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111083 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 AÉ``jRC’G  ,  ∫OÉ``æ°üdG  ,  •GƒHC’Gh  á``jòMC’G  ,  Ωó``≤dG  á``°ùÑdCG  ,  Iõ``gÉ÷G  ¢ù``HÓŸG  ,  ¢ù``HÓŸG

. äÉ©Ñ≤dG , Ωó≤dG á°ùÑdCGh ájòMCG , ¢ùHÓŸG øe áYƒæ°üŸG äGQGƒ°ù°ùc’Gh

 óàª«d õfƒ«°TÉa πjÉà°ùØj’ ô°ûJƒ«a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ∂æ«d ≈dhÒa iQGƒ°ûZƒL ±hCG , QÉ‚ ΩÉ«°T , ¢ShÉg êódƒf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGQÉgÉe 400060 iÉÑeƒe â°ùjG iQGƒ°ûZƒL

2017/6/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 AÉ``jRC’G  ,  ∫OÉ``æ°üdG  ,  •Gƒ``HC’Gh  á``jòMC’G  ,  Ωó`≤dG  á°ùÑdCG  ,  Iõ``gÉ÷G  ¢ù`HÓŸG  ,  ¢ù``HÓŸG
.  äÉ©Ñ≤dG , Ωó≤dG á°ùÑdCGh ájòMCG , ¢ùHÓŸG øe áYƒæ°üŸG äGQGƒ°ù°ùc’Gh

 óàª«d õfƒ«°TÉa πjÉà°ùØj’ ô°ûJƒ«a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , OhQ ∂æ«d ≈dhÒa iQGƒ°ûZƒL ±hCG , QÉ‚ ΩÉ«°T , ¢ShÉg êódƒf : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , GÎ°TGQÉgÉe 400060 iÉÑeƒe â°ùjG iQGƒ°ûZƒL

2017/6/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢ùHÓŸGh ¢ùHÓŸG ∫É› »`a âfÎfE’G ÈY ™«ÑdG äÉeóNh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN
 ä’ƒ£H IQGOEG h º«¶æJ ójóëàdÉHh ,∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , äGQGƒ°ù°ùc’Gh AÉjRC’Gh IõgÉ÷G

. øjôNCÓd á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùª∏d èjhÎdG , ƒdƒÑdG áÑ©d

 ø°û««°Sƒ°SCG ƒdƒH ¢ùà«à°S óàjÉfƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ``j’ƒdG , 33401 Gó``jQƒ∏a , 200 â```jƒ°S ∞```jGQO ∑QÉ``HÎæ°S 1400 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
        Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

113094 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ÉÃ Iƒ¡≤dG øe §«∏N , Iƒ¡≤dG äÉ°ü∏îà°ùe , áfƒë£ŸG Iƒ¡≤dG , ájQƒØdG Iƒ¡≤dG , Iƒ¡≤dG
 . Iƒ¡≤dG πFGóH , ôµ°ùdGh Ö«∏◊Gh á«æÑ∏dG ÒZ á£°û≤dG ≈∏Y ájƒàëŸG ∂dP »`a

 hÉK Ö«jO ≠fƒg ≈d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«eÉæà«a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ΩÉæà«a , »à«°S ¬æe »°ûJ ƒg , 3 á©WÉ≤e , 7 OQGh , „hR ƒJ 31 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG  : π````````«cƒdG º```````````°SG
 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116420 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 äÉ``æMÉ°ûdGh äGQÉ``«°ùdG , á``jójó◊G ∂``µ°ùdG hCG ƒ``÷G hCG ô`ÑdG ≥``jôW øY π``≤æà∏d äÉ``Ñcôe

 . äGQÉ«°ùdG πcÉ«g , ájÈdG äÉÑcôª∏d äÉcôfi , ájQÉf äÉLGQOh IQƒ£≤ŸG äÉæMÉ°ûdGh

 óàª«d .ƒc πµ«°S QƒJƒe ¿ƒjGO ƒg õfGƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á©WÉ≤e  ,  ƒ°ûà¨fGƒb  áæjóe,hOGƒg  »M  ,  ÉØ¨fƒj  ≥jôW  ,  no.12  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒb

2018/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q  474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

116734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 (äÉ``fÉ«ÑdG  á``÷É©e  äGó```©e)  IAGô``≤dG  äGó``©e  ,  äÉ``fÉ«ÑdG  á``÷É©e  äGó``©e  äÓ°UƒdG
 á«£ZCG  ,  á∏≤æàŸG  Ö``«°SGƒ◊G  π``ªM  Ö``FÉ≤M  ,  á``ZQÉØdG  USB  IôcGòdG  ¢UGôbCG  äÉcôfi
 Ö∏Y , á«còdG ∞JGƒ¡∏d AÉ£Z , ôJƒ«ÑªµdG á°TÉ°T ájÉªM AÉ£Z  , »Mƒ∏dG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LC’
 á«KÓãdG äGÒeÉµ∏d πeGƒM , ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG á°TÉ°T ájÉªM AÉ£Z , á«còdG ∞JGƒ¡dG ßØM
   äƒ°üdG äGÈµe , äƒ°üdÉH ºµëàdG RÉ¡L ,  äÉYÉª°ùdG , äƒ°üdG äGÈµe (TRIPODS)
 USB äÓHÉc , »Ø∏«°ùdG É°üY , äƒ°üdG èeO Iõ¡LCG , »°VGÎa’G ™bGƒdG äGó©ªc IPƒÿG
 äÉjQÉ£ÑdG  ,  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°T  ,  á«FÉHô¡µdG  •ƒ£î∏d  äÓ°UƒdG  ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡∏d
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 Ö«°SGƒ◊G ºYO Iõ¡LCG , IQÉ«°ùdG ≈a ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ΩGóîà°SEÉH íª°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG
 äÉ°üæe , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG π≤f á∏°Uh USB øMGƒ°T , ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ºYO Iõ¡LCG , ádƒªëŸG
 øë°T Iõ¡LCG , á«µ∏°SÓdG øë°ûdG Iõ¡LCG ,øë°û∏d á∏HÉ≤dG á«FÉHô¡µdG äÉjQÉ£ÑdGh /øë°ûdG
 ™e ΩGóîà°SÓd äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG , 29 ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ™e ΩGóîà°SÓd äÉjQÉ£ÑdG
 áeóîà°ùŸG Iõ¡LC’G , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , äƒ°üdG äGÈµe ßØM øFGõN , IQÉ«°ùdG äÉjQÉ£H
 äÉÑcôª∏d áMÓŸG Iõ¡LCG , Ö«°SGƒë∏d IóYÉ°ùŸG Iõ¡LC’G , ¢ùª∏dÉH πª©J äÉ°TÉ°ûdG π©L »`a
 π¶dG Òaƒàd ¢Vô©dG äÉ°TÉ°ûd á«bGƒdG á«£ZC’G , (øØ°ùdG Ïe ≈∏Y ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G)
 ,ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG  »gh  ,  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ≈dEG  É°ü«°üN  É¡Ø««µJh  á«°Uƒ°üÿGh
 ôjƒ°üàdG »`a áeóîà°ùŸG í«HÉ°üŸG , á«fhÎµdE’G IôcGòdG äÉbÉ£H IAGôb Iõ¡LCG ,äÉYÉª°ùdG
 äGOGóeEG äGOhõeh äÓ°Uƒe , ájƒjó«ØdG äGÒeÉµ∏d »æ«ÑdG π°UƒdG ôFGhO , »`aGôZƒJƒØdG
 ¢ù«d  ,  …QGô◊G  ôjƒ°üàdG  º¶f ,  ádƒªëŸG  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ™e ΩGóîà°SÓd ábÉ£dG
 ,ƒjó«ØdG äÓé°ùe , äÉÑcôŸG »`a É¡eGóîà°S’ USB øë°T äÉ°üæe ,»Ñ£dG ΩGóîà°SÓd

. »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG  äGÒeÉµdG , äGÒeÉµdG á«£ZCG

 óàª«d ƒc »LƒdƒæµJ ø°û«aƒfEG õÁÉJ ¿õæ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á©WÉ≤e , ¿É«àfÉH ´QÉ°T , GOÉa ≥jôW , ó«∏æjh, 3AÉæH ,f/6 , 03 áaôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒb á©WÉ≤e , ¿õæ«°T áæjóe , ≠fÉb ≠fh

2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ™e πª©J »àdG á«dÉªµdG äÉéàæŸG øe á∏ª÷G hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
 AÉ£Z , øMGƒ°T , äÓHÉµdG , ájÉª◊G á«£ZCG , ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ßØM ÖFÉ≤M ∂dP »`a ÉÃ
 ádƒªëŸG øMGƒ°ûdGh ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ºYO Iõ¡LCG øe ÉgÒZh , »Ø∏«°ùdG É°üYh , á°TÉ°ûdG
 á∏ª÷G hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdG ôLÉàe ÈY á°Vhô©ŸGh Iõ¡LC’G øe ÉgÒZh
 Ö«°SGƒë∏d  πªM  ÖFÉ≤M  ∂dP  »`a  ÉÃ  ôJƒ«ÑªµdG  ™e  πª©J  ≈àdG  á«dÉªµdG  äÉéàæŸG  øe
 ºYO  äGó©eh  ,ôJƒ«ÑªµdG  á°TÉ°T  äÉ«bGhh  ,»Mƒ∏dG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG  á«£ZCGh  ,  ádƒªëŸG
 ≥jôW  øY  á°Vhô©ŸG  ÉgÒZh  á«dÉªµdG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  ádƒªëŸG  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCG
 ,  äƒ°üdG  äGÈµe äÉfGõÿ á∏ª÷ÉH  ™«ÑdG  hCG  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN ,  áFõéàdG  ôLÉàe
 Iõ¡LCGh , äGÒeÉµdG AÉ£Zh , ƒjó«ØdG äÓé°ùeh , ¢SCGôdG äÉYÉª°Sh , äƒ°üdG èeO Iõ¡LCGh
 ≈dEG Éeh , äƒ°üdG äÉªî°†eh , (Ïe ≈∏Y ádƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG) äÉÑcôª∏d áMÓŸG

. áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe ÈY ¢Vhô©ŸGh ∂dP

 óàª«d ƒc »LƒdƒæµJ ø°û«aƒfEG õÁÉJ ¿õæ«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á©WÉ≤e , ¿É«àfÉH ´QÉ°T , GOÉa ≥jôW , ó«∏æjh, 3AÉæH ,f/6 , 03 áaôZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Ú°üdG , ≠fhó¨fGƒb á©WÉ≤e , ¿õæ«°T áæjóe , ≠fÉb ≠fh

2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 äÉY’ƒdG,  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCG  ,  ôFÉé°ùdG  ôJÓa  ,ôFÉé°ùdG  ¥Qh  ,  QÉé«°ùdG  ,  ôFÉé°ùdG  ,  ≠ÑàdG
. ÚæNóª∏d ôFÉé°ùdG ¢†aÉæe , ôFÉé°ùdG Ö∏Y , ÚNóàdG ÖjÉÑd ¢ü°üîŸG ≠ÑàdG , ÚæNóª∏d

 
 óàª«d ƒc( ÜhôZ) ƒcÉHƒJ Éà¨fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ú°üdG , ¿Éæfƒj - øj øH , Éà¨fƒg á©WÉ≤e , ƒ«æ«aCG Éà¨fƒg 118 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
 äÉY’ƒdG,  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCG  ,  ôFÉé°ùdG  ôJÓa  ,ôFÉé°ùdG  ¥Qh  ,  QÉé«°ùdG  ,  ôFÉé°ùdG  ,  ≠ÑàdG
 . ÚæNóª∏d ôFÉé°ùdG ¢†aÉæe , ôFÉé°ùdG Ö∏Y , ÚNóàdG ÖjÉÑd ¢ü°üîŸG ≠ÑàdG , ÚæNóª∏d

 óàª«d ƒc( ÜhôZ) ƒcÉHƒJ Éà¨fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ¿Éæfƒj - øj øH , Éà¨fƒg á©WÉ≤e , ƒ«æ«aCG Éà¨fƒg 118 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG  : π````````«cƒdG º```````````°SG
     131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

117364 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 äÉ``Y’ƒdG , ÜÉ``≤ãdG OGƒ``YCG , ô`FÉé°ùdG ôJÓa ,ôFÉé°ùdG ¥Qh , QÉ``é«°ùdG , ôFÉé°ùdG , ≠ÑàdG
 . ÚæNóª∏d ôFÉé°ùdG ¢†aÉæe , ôFÉé°ùdG Ö∏Y , ÚNóàdG ÖjÉÑd ¢ü°üîŸG ≠ÑàdG , ÚæNóª∏d

 óàª«d ƒc( ÜhôZ) ƒcÉHƒJ Éà¨fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Ú°üdG , ¿Éæfƒj - øj øH , Éà¨fƒg á©WÉ≤e , ƒ«æ«aCG Éà¨fƒg 118 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG  : π````````«cƒdG º```````````°SG
     131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1257) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 äÉY’ƒdG,  ÜÉ≤ãdG  OGƒYCG  ,  ôFÉé°ùdG  ôJÓa  ,ôFÉé°ùdG  ¥Qh  ,  QÉé«°ùdG  ,  ôFÉé°ùdG  ,  ≠ÑàdG
. ÚæNóª∏d ôFÉé°ùdG ¢†aÉæe , ôFÉé°ùdG Ö∏Y , ÚNóàdG ÖjÉÑd ¢ü°üîŸG ≠ÑàdG , ÚæNóª∏d

 
 óàª«d ƒc( ÜhôZ) ƒcÉHƒJ Éà¨fƒg : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Ú°üdG , ¿Éæfƒj - øj øH , Éà¨fƒg á©WÉ≤e , ƒ«æ«aCG Éà¨fƒg 118 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

 131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 É°SÉ°SCG Iô°†ëŸG äÉHhô°ûŸGh , Iƒ¡≤dG , ÍdG øe Iô°†ëŸG Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 , ≥``FÉbôdGh , õ`«cƒµdG , â``jƒµ°ùÑdGh , Üƒ``Ñ◊Gh , á``J’ƒcƒ°ûdGh , hÉ``cÉµdGh , á``J’ƒµ°ûdG øe

. äÉjƒ∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdG

 óàª«d ódƒL â«∏jEG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájófÓjBG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 -  ¿hÉJ  OhQ  ,  3444  :  Ü.¢U  ,  RÈeÉ°ûJ  âf  â°SôJ  ¢ù«dƒc  äQƒH  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ófÓjBG , øLÒa ¢ûàjôH -’ƒJQƒJ

2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áæjõdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

131 : Ü.Q 474 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ,  iôNCG  äÉÄa  »``a  IOQGh  ô`«Zh  OGƒ``ŸG  √òg øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh  iƒ≤ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdG
 ≥``°ü∏dG  OGƒ``e  ,  á``«°SÉWô≤dG  ,  á``«aGôZƒJƒØdG  Qƒ``°üdG  ,  Ö``àµdG  ó``«∏Œ OGƒe ,  äÉ```YƒÑ£ŸG
 , øjƒ∏àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôa , ÚfÉæØdG OGƒeh , á«dõæe äÉjÉ¨d hCG á«°SÉWô≤dG »`a á∏ª©à°ùŸG
 , (Iõ¡LC’G G óY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒe , ( çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G
 äÉ¡«°û«∏µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ) á«µ«à°SÓÑdG ∞«∏¨àdG OGƒe

. (äÉª°SGôdG)

 »`a ¿G ¢ùàæªà°ùØfG óf’ ∫ƒµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  837  :  Ü.¢U  ,  ¿ÉLƒH  ,  ê  OQÉ°ûàjQ  ÉjÉc  ,  »°ûfƒL  ¢ùjƒgóf’  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
  Góædƒg , ájóædƒ¡dG »ÑjÉµdG QõL , hÉ°SGQƒc , OÉà°ûª«∏jh

2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ , 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

119800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. äÉ©Ñ≤dG , ájòMC’G , ¢ùHÓŸG

 »`a ¿G ¢ùàæªà°ùØfG óf’ ∫ƒµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  837  :  Ü.¢U  ,  ¿ÉLƒH  ,  ê  OQÉ°ûàjQ  ÉjÉc  ,  »°ûfƒL  ¢ùjƒgóf’  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Góædƒg , ájóædƒ¡dG »ÑjÉµdG QõL , hÉ°SGQƒc , OÉà°ûª«∏jh

2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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119801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«aÉ≤ãdGh á«°VÉjôdG äÉWÉ°ûædGh ¬«aÎdGh á«∏°ùàdG , ÖjQóàdG ÒaƒJ , º«∏©àdG 

 »`a ¿G ¢ùàæªà°ùØfG óf’ ∫ƒµ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædƒg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  837  :  Ü.¢U  ,  ¿ÉLƒH  ,  ê  OQÉ°ûàjQ  ÉjÉc  ,  »°ûfƒL  ¢ùjƒgóf’  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Góædƒg , ájóædƒ¡dG »ÑjÉµdG QõL - hÉ°SGQƒc , OÉà°ûª«∏jh

2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120449 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ¢SÉ«b äGhOCG , ó«dG äÉYÉ°S , âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ∂FÉÑ°S , áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG
 ÜÉ©dCÓd â«bƒàdG Iõ¡LCG , â«bƒàdG Iõ¡LCG , (äÉYÉ°ùdG) âbƒdG ¢SÉ«b Iõ¡LCG , á≤«bódG âbƒdG
 äÉYÉ°S äÉfƒµe , äÉYÉ°ù∏dh ó«dG äÉYÉ°ùd ÜQÉ≤©dG , äÉYÉ°ùdG , (â«bƒàdG äÉYÉ°S) á«°VÉjôdG
 ¢ShDhQ  ,  äÉYÉ°ùdG  §°ûb  ∂HÉ°ûe  ,  äÉYÉ°ùdG  QhÉ°SCG  ,  ó«dG  äÉYÉ°S  §°ûb  ,  äÉYÉ°ùdGh  ó«dG
 äÉYÉ°ùdG ¬LhCG  ,  ó«dG äÉYÉ°S ¢†HGƒf ,  (äÉfƒµe) äÉYÉ°ùdG Ö∏Y , ó«dG äÉYÉ°ùd äÉcÈfR
 ,  äÉYÉ°ùdG  êÉLR  ,  ó«dG  äÉYÉ°Sh  äÉYÉ°ùdG  ÜQÉ≤Y  ,  (äÉYÉ°ùdG  áYÉæ°U  äGhOCGh  äÉYÉ°ùdG)
 äÉYÉ°ùdG  ¢VôY  Ö∏Y  ,  §FÉ◊G  äÉYÉ°Sh  ó«dG  äÉYÉ°S  Ö∏Y  ,  äÉYÉ°ùdG  äÉeõ∏à°ùeh  ™£b
 ≥jOÉæ°U  äÉYÉ°ù∏d ¢Vô©dG Ö∏Yh ≥jOÉæ°U , äÉYÉ°ùdG ≥jOÉæ°U , ój äÉYÉ°S Ö∏Y , (¢Vô©dG)
 ¢ù«HÉHOh ΩÉªcC’G QGQRCG , äGôgƒéª∏d ¢Vô©dG Ö∏Yh ≥jOÉæ°U , ó«dG äÉYÉ°ùd ¢Vô©dG Ö∏Yh
 QÉéMC’G , (äGôgƒ›) ¢SÉŸC’G , áÁôµdG ¬Ñ°T QÉéMC’G , áÁôµdG QÉéMC’Gh , ≥æ©dG äÉ£HQ
, äGô```gƒéŸG »````∏M , äGô````gƒéŸG ø```e á``ÁôµdG ¬``Ñ°T OGƒŸG , äGô``gƒéŸG , Ió```∏≤ŸG á```ÁôµdG

 ,  á°ù«Øf  ¿OÉ©e  øe  äGôgƒéŸG  Ö∏Y  ,  (≥jOÉæ°U)  äGôgƒ›  Ö∏Y  ,  áæjõdG  äGôgƒ›
 ¢ù«HÉHO Ö∏Y , ΩÉªcC’G QGQRCG Ö∏Y , í«JÉØe äÉbÓY , ΩÉªcC’G QGQRCG , ≥æ©dG äÉ£HQ ¢ù«HÉHO
 , ΩÉªcC’G QGQRCG , äGôgƒéŸG ¢VôY Ö∏Y , (≥jOÉæ°U) í«JÉØŸG äÉbÓY Ö∏Y , ≥æ©dG äÉ£HQ
 Ö∏Y , äÉYÉ°ùdG π≤fh AGƒàM’ á°ü°üîŸG ¢Vô©dG ≥jOÉæ°Uh Ö∏Y , ≥æ©dG äÉ£HQ ¢ù«HÉHOh
 á°ü°üîŸG ¢Vô©dG ≥jOÉæ°Uh Ö∏Y , äGôgƒéŸG π≤fh AGƒàM’ á°ü°üîŸG ¢Vô©dG ≥jOÉæ°Uh

 . í«JÉØŸG äÉbÓYh ≥æ©dG äÉ£HQ ¢ù«HÉHO , ΩÉªcC’G QGQRCG π≤fh AGƒàM’

alama20.indd   2 11/14/18   12:44 PM

-232-
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 …O »J ∫G ø°Tƒ«ÑjÎ°ùjO ΩG »J ΩG ±G : º``````````````````````````````````°SÉH

¿Ée ±hCG πjBG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿Ée ±hCG πjBG - »H ájEG 9 2 ΩEG …BG ’É°S’ÉH äQƒÑjôa ¿Ée ±hCG πjBG ófBG ájEG 3 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉjQÉ£ÑdG  ,  QGòfE’G  Iõ¡LCG  ,  QGòfEG  Iõ¡LCG  ,  á«Jƒ°U  QGòfEG  Iõ¡LCG  ,  OÉ©HC’G  »KÓK  RÉØ∏àdG
  äƒ°üdG  äGÈµe ,  äƒ°üdGh  IQƒ°üdG  äÓÑ≤à°ùe ,  äÉbô°ùdG  ó°V QGòfE’G  Iõ¡LCG  ,  ájƒ∏≤dG
 ábÉ£dG äGOhõe ä’ƒfi äÉjQÉ£H , äGQÉ«°ù∏d äÉjQÉ£ÑdG , ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÓÑ≤à°ùŸG
 äÓ°Uh , á«°Uô≤dG äÉjQÉ£ÑdG , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉjQÉ£ÑdG øë°T Iõ¡LCG , Iôªà°ùŸG
 ôjƒ°üàdG ä’BG , á≤∏¨ŸG á«fƒjõØ∏àdG äGQGódG äGÒeÉc , ≥FGó◊Gh ∫RÉæŸG ΩGóîà°S’ πHGƒµdG
,  äGQÉ`«°ù∏d ƒjó«ØdG äÓé°ùe , äGQÉ«°ùdG äÉ`fƒjõØ∏J , IQÉ«°ù∏d áMÓŸG Iõ¡LCG , äÉ`Ñcôª∏d
 ôjƒ°üàdG  Iõ¡LCGh  ä’BG  ,  á``Wƒ¨°†ŸG  ¢UGô``bC’G  äÓ``¨°ûe  ,  á``dÉ≤ædG  ∞``JGƒ¡dG  äÉ``¶aÉM
 ÜÉ©dCG äÉ«›ôH , äÉÑcôª∏d ∫É°üJ’G Iõ¡LCG , äGô`FÉ£∏d ä’É``°üJ’G Iõ``¡LCG , »``FÉªæ«°ùdG
 Iõ``¡LCG  ,  á``≤°UÓdG  äÉ``°Só©dG  ,  QÉ``«W  ¿hO  äGô``FÉ£∏d  Üƒ°SÉ◊G  äÉ``«›ôH  ,  Ö«°SGƒ◊G
 ôjƒ°üàdG ä’BGh , »µ∏°SÓdG »YGPE’G ∫É°SQE’G Iõ¡LCG , ó©H øY ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG ΩGóîà°S’
 á«ªbôdG ΩÓbC’G ,  á`«ªbôdG äÉeƒ∏©ŸG  ¢VôY Iõ¡LCG  ,  á``«ªbôdG  ÜGƒHC’G ∫ÉØbCG  ,  á``«ªbôdG
 ,  √ÉŒ’G  OÉéjEG  Iõ¡LCG  ,  á«ªbôdG  äƒ°üdG  äÓé°ùe  ,  á«ªbôdG  äÉàaÓdG  ,  Ö«°SGƒë∏d
 äÉYÉª°S , á«ªbôdG ƒjó«ØdG ¢UGôbCG äÓ¨°ûe , (äÉjQÉ£H) áaÉ÷G ÉjÓÿG , áaÉ÷G ÉjÓÿG
 ¢Sƒ≤dÉH  ™£≤dG  Iõ¡LCG  ,  äÉÑcôª∏d  á«FÉHô¡µdG  äÉjQÉ£ÑdG  ,  á«FÉHô¡µdG  äÉªcGôŸG  ,  ¿PC’G
 äÉeGóîà°S’ πHGƒµdG  äÓ°Uhh á«FÉHô¡µdG  πHGƒµdG  ,  á«FÉHô¡µdG  äÉjQÉ£ÑdG  ,  »FÉHô¡µdG
 äÉfÓYE’G  äÉMƒd  ,  á«FÉHô¡µdG  …hÉµŸG  ,  á«FÉHô¡µdG  ô©°ûdG  äGó©›  ,  ≥FGó◊Gh  ∫RÉæŸG
 ™£≤dG ä’BG , ¿OÉ©ª∏d á«FÉHô¡µdG ™£≤dG ä’BG , á«FÉHô¡µdG ∫ÉØbC’G , áÄ«°†ŸG á«FÉHô¡µdG
 Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  ΩÉë∏dG  á©æbCG  ,  ÉeRÓÑdG  hCG  RÉ¨dÉH  hCG  ,  ¢Sƒ≤dÉH  ¿OÉ©ª∏d  á«FÉHô¡µdG
 ,  á«FÉHô¡µdG  ¢Sƒ≤dÉH  ™£≤dG  äGó©e  ,  á«fhÎµdE’Gh  á«FÉHô¡µdG  ábô°ùdG  ó°V  QGòfE’G
 ,  á«fhÎµdE’G  á«ªbôdG  äÉàaÓdG  ,  á«fhÎµdE’G  AGOƒ°ùdG  ìGƒdC’G  ,  á«fhÎµdE’G  äGóæLC’G
  á«fhÎµdE’G ¿ÓYE’G äÉMƒd , á«fhÎµdE’G äGô°TDƒŸG äÉMƒd , á«fhÎµdE’G ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T
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  á«fhÎµdE’G  Qƒ°üdG  äGQÉWEG  ,  á«fhÎµdE’G  äGóæà°ùŸG  ôjƒ°üJ ä’BG  ,  á«fhÎµdE’G  ΩÓbC’G
 QGòfE’G Iõ¡LCG , ô°UÉæ©dG π«∏ëàd äGó©e , Ö«÷ÉH áYƒ°VƒŸG á«fhÎµdE’G áªLÎdG Iõ¡LCG
  á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– áª¶fCG , á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– áª¶fCG RÉ¡L (GPS) , ≥FGô◊G ó°V
 äÉjQÉ£H  ¢SCGôdG äÉYÉª°S , "π«é°ùàdG"πé°ùŸG ¢SCGQ ∞«¶æJ áWô°TCG , ó«dG áMGQ äÉë°SÉe
 Iõ¡LCG  ,  ‹õæŸG  ìô°ùŸG  áª¶fCG  ,  ∫ó©ŸG  ¥ƒa  äGOOÎdG  ∫É°SQEG  äÉ£fi  ,  ∫ÉY  ó¡L  äGP
 øë∏dG ™e AÉæ¨dG ä’BG , (á«FÉHô¡c) äGQÉ«àdG ä’ƒfi , á«∏NGO ∞JGƒg , »∏NGódG ∫É°üJ’G
 äGOófi , Qõ«∏dÉH iƒà°ùŸG ¢SÉ«b Iõ¡LCG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d í«JÉØŸG äÉMƒd , É≤Ñ°ùe πé°ùŸG
 Iõ¡LCG , Ωƒ«ã«d äÉjQÉ£H , á∏FÉ°ùdG á«dÉà°ùjôµdG äÉ°TÉ°ûdG äGP RÉØ∏àdG Iõ¡LCG , Qõ«∏dÉH ióŸG
  á∏≤æàŸG ∞JGƒ¡dG äÉjQÉ£H , äƒ°üdG ÒÑµJ Iõ¡LCG , ájƒ÷G OÉ°UQC’G ä’BGh Iõ¡LCG , ¢SÉ«≤dG
 ΩEG  äÓ¨°ûe  ,  äÉ°TÉ°ûdGh  äGÒeÉµ∏d  Ö«cÎdG  Iõ¡LCG  ,  ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG
 πµ«ædG äÉjQÉ£H , äÉµÑ°ûdG ∫É°üJG äGõ«¡Œ , ájDhôdG IOó©àe , 4 »H ΩG  äÓ¨°ûe , 3 ¬«H
 äÉjQÉ£H  ,  øë°û∏d  á∏HÉ≤dG  ¿ó©ŸGh  πµ«ædG  ójQó«g  äÉjQÉ£H  ,  øë°û∏d  á∏HÉ≤dG  Ωƒ«eOÉc
 äGóYÉ°ùŸG  ,  Aƒ°†∏d  åYÉÑdG  …ƒ°†©dG  »FÉæãdG  ΩÉª°üdG  RÉØ∏J  ,  Ωƒ«eOÉµdGh  πµ«ædG  øjõîJ
 ÚH Ée É¡ªéM ¿ƒµj »àdG  á«còdG ∞JGƒ¡dG ,  á«°üî°ûdG  äÓé°ùŸG  ,  á«°üî°ûdG  á«ªbôdG
 ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊G  ºéMh  ájOÉ«àY’G  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ºéM
 ä’É°üJ’G Iõ¡LCG , á«Fƒ°Vhô¡µdG ÉjÓÿG , Qƒ°ü∏d »bÈdG π≤ædG Iõ¡LCG , »`aGôZƒJƒØdG
  ádƒªëŸG ∞JGƒ¡dG , ádƒªëŸG øë°ûdG IOÉYEG Iõ¡LCG , ádƒªëŸG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , ádƒªëŸG
 áeóîà°ùŸG á«bGƒdG á©æbC’G , »Fƒ°†dG ¢Vô©dG Iõ¡LCG , ádƒªëŸG ábÉ£dÉH ójhõàdG Iõ¡LCG
 »µ∏°SÓdG »ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G äÉYƒª› , ´ÉjòŸG Iõ¡LCGh , äGQGOGôdG äGõ«¡Œ , ΩÉë∏dG óæY
 Iõ¡LCG  ,  äÉÑcôª∏d á«Ø∏ÿG ájDhô∏d ôjƒ°üàdG  ä’BG  ,  (äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e äGó©e) äÉFQÉ≤dG
 , äÉfGƒ£°S’G π«¨°ûJ Iõ¡LCG , á«YÉæ°üdG QÉªbCÓd äÓÑ≤à°ùŸG , äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh ∫ÉÑ≤à°SG
 ºµëàdG ºàj »àdG äGÒeÉµdG , äGÒeÉµ∏d ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG , ó©H øY ºµëàdG Iõ¡LCG
 ,  RÉØ∏àdG  Iõ¡LCG  ¥ƒa  áYƒ°VƒŸG  ∫ÉÑ≤à°S’G  Iõ¡LCG  ,  AGƒ°VC’G  QÉ©°ûà°SG  Iõ¡LCG  ,  ó©H  øY  É¡H
 øe áfƒµŸG Iô¨°üŸG Ö«°SGƒ◊G , á«còdG äGQÉ¶ædG , á«còdG øMGƒ°ûdG , á«còdG äÉbÉ£ÑdGh
 ,  ¿ÉNódG  äÉ°SÉ°ùM ,  á«còdG  ¿ƒjõØ∏àdG  Iõ¡LCG  ,  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ¢ùª∏dÉH  á∏eÉY á°TÉ°T
 ,(äÉjô°üH)  äGQÉ¶f  ,  äƒ°üdG  π«é°ùJ  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  á«°ùª°ûdG  äÉjQÉ£ÑdG  ,  ¢ùHÉ≤e
 ,  »FÉHô¡c  ìÉàØe  ,  IAÉ°VE’G  Iõ¡LCG  äÓ¨°ûe  ,  í«HÉ°üŸG  »`a  QÉ«àdG  äÉª°†æeh  äÓ¨°ûe
 , RÉØ∏àdG äÉ°TÉ°T , Üƒµ°ù∏àdG ÒXÉæe , ∞JÉ¡dG Iõ¡LCG ,  ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G
 äÓ°Sôe ,  (¿ƒjõØ∏J  Iõ¡LCG) á«fƒjõØ∏J  ∫ÉÑ≤à°SG  Iõ¡LCG  ,  ÊƒjõØ∏àdG  ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG
 äGõ«¡éàdG  ,  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG  ¢Vô©d  á«aô£dG  äGõ«¡éàdG  ,  RÉØ∏àdG  Iõ¡LCG  ,  RÉØ∏àdG
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 , á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸ ¢Vô©d á«aô£dG äGõ«¡éàdG , á«fhÎµdE’G ∞ë°üdG ¢Vô©d á«aô£dG
 ∞JGƒ¡dG äÉ£fi , á«fhÎµdE’G á«°SGQódG çƒëÑdG hCG ÖàµdG ¢Vô©d á«aô£dG äGõ«¡éàdG
 ºµëàdG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G äGQÉ°TE’G ∫É°SQEG Iõ¡LCG , ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG ìGƒdC’G , á«µ∏°SÓdG
 á«∏°ù∏°ùàdG äÉfÉ«ÑdG äGôcGP , Iôªà°ùŸG ábÉ£dG äGOhõe , ábódG ‹ÉY RÉØ∏àdG , RÉØ∏à∏d ó©H øY
 ,  (π«é°ùàdG  äGÒeÉc)  á«ªbôdG  ƒjó«ØdG  äGÒeÉc  ,  äÉÑcôª∏d  ƒjOGôdG  Iõ¡LCG  ,  á«ŸÉ©dG
 ∞JGƒ¡dG , äÉÑcôª∏d ƒjó«ØdG π«é°ùJ Iõ¡LCG , ƒjó«ØdG äÓé°ùe , ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG äÉbÉ£H
 ¢UÉ°UôdGh ¢†ª◊G äÉjQÉ£H , áª°ù≤ŸG IÒÑµdG ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T , ájDhôdG á«°UÉîH OhõŸG
 ádƒgCÉŸG  ÒZ  …ƒ÷G  ôjƒ°üàdG  äGÒeÉc  ,  á«µ∏°SÓdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ΩÉª°U  á£°SGƒH  áª¶æŸG
 , ΩÉë∏dG á©æbCG , ΩÉë∏dG ä’BG , ΩÉë∏dG äGPƒN , ΩÉë∏dG äGó©e ¢Sƒb , É¡FGóJQG øµÁ »àdG
 »µ∏°SÓdG êƒdƒdG •É≤f ÒaƒJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ∑Ó°SC’G ,  á∏FÉ°ùdG  ÉjÓÿG äÉjQÉ£H
 ,  á«ÑW ¢VGôZC’ â°ù«d á«æ«°ùdG  á©°TC’G Iõ¡LCG  ,  á«µ∏°SÓdG äÉYÉª°ùdG  ,  (¬«H ¬jG  ƒ«∏HO)
  ájƒ«◊G ¢ù«jÉ≤ŸG äGP øeC’G Iõ¡LCG , ∂fõdG ójQƒ∏c äÉjQÉ£H , ¿ƒHôµdGh ∂æjõdG äÉjQÉ£H
 äGP  Iõ¡LC’G  ,  ájƒ«◊G  ¢ù«jÉ≤ŸG  äGP  ∞jô©àdG  Iõ¡LCG  ,  ájƒ«◊G  ¢ù«jÉ≤ŸG  äGP  äGAQÉ≤dG
 âbƒdG IQGOE’ ájƒ«◊G ¢ù«jÉ≤ŸG äGP ∞jô©àdG Iõ¡LCG , ∫ƒNódÉH ºµëà∏d ájƒ«◊G ¢ù«jÉ≤ŸG
 ójQƒdG ≈∏Y ±ô©àdG Iõ¡LCG , Qƒ°†◊Gh âbƒdG IQGOE’ ¬LƒdG ≈∏Y ±ô©àdG Iõ¡LCG , Qƒ°†◊Gh
 ,  Qƒ°†◊Gh  âbƒdG  IQGOE’  ™Ñ°UE’G  áª°üH  ≈∏Y  ±ô©àdG  Iõ¡LCG  ,  Qƒ°†◊Gh  âbƒdG  IQGOE’
 ¢ù«jÉ≤ŸG  äGP  á«µÑ°ûdG  á«Fƒ°†dG  äÉë°SÉŸG  ,  ájƒ«◊G  ¢ù«jÉ≤ŸG  äGP  á«Fƒ°†dG  äÉî°SÉædG
 äGP ™Ñ°UE’G áª°üÑd á«Fƒ°†dG äÉë°SÉŸG , ájƒ«◊G ¢ù«jÉ≤ŸG äGP äÉeƒ∏©ŸG äGAQÉb , ájƒ«◊G
 ƒjó«ØdG äÓé°ùe , ájƒ«◊G  ¢ù«jÉ≤ŸG äGP ó«∏d á«Fƒ°†dG äÉî°SÉædG ,  ájƒ«◊G  ¢ù«jÉ≤ŸG
  á«bGƒdG ájòMC’G , á«°üî°ûdG ¿RƒdG ¢ù«jÉ≤e , äÉµÑ°ûdG ≈∏Y ƒjó«ØdG äÓé°ùe , á«ªbôdG
 äÉ«bGh , QÉÑ¨dG øe á«bGƒdG á©æbC’Gh äGQÉ¶ædG , á«bGƒdG ¿PC’G äGOGó°S , á«bGƒdG äGQÉ¶ædG

. ΩÉë∏dG äGPƒN , á«bGh ¢ùHÓe , á«bGƒdG Pƒî∏d ¬LƒdG

 …O »J ∫EG . , ƒc õ‚ódƒg ø°ûjQƒjQƒc …Gófƒ«g : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«Hƒæ÷G ÉjQƒc , ∫hDƒ«°S , ƒL , ƒ‚ƒL , π«L , 2 hQ , ∑ƒ÷ƒj , 25 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 á«FGò¨dG OGƒŸG AÉæãà°SÉH) ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh íª≤dG ≥«bOh AGò¨∏d ÚëW
 ,  Üƒ``Ñ◊G  ≈``∏Y á``ªFÉ≤dG  áØ``«ØÿG  äÉ``ÑLƒdGh  ,  ≥``«bódG  ø``ëW äÉ``éàæeh  ,  (äÉ``fGƒ«ë∏d
 ™«ªéH õÑÿG , õÑÿGh õÑî∏d IõgÉ÷G õÑÿG äÉ£∏Nh , äÉjƒ°ûædG øe áYƒæ°üŸG áª©WC’Gh
 áØ«ØÿG äÉÑLƒdGh , õÑÿGh , •Éª°ù≤ÑdGh , (»°ü©dGh , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , ≥FÉbQ ) ¬YGƒfCG
 äÉæé©ŸGh πHGƒàdGh (Úé©dG ¢SÉ°SCG) áØ«ØÿG äÉÑLƒdGh äÉ°ûeô≤ŸGh , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQh

 . äÉjƒ∏◊Gh

 iG ¢SG ÊÉÑeƒc ∫É«°TÒeƒc ófG ∫ÉjÎ°SófG É«Ñ«°û°ûJ : º``````````````````````````````````````°SÉH
á«fÉfƒj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 14425 , ¢ù«°SƒaQƒeÉà«e É«e’ , ¢ùæ«KG OhQ ∫Éfƒ°TÉf ΩG iÉc 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿Éfƒ«dG , Éµ«JG

2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

 OGƒŸG  ,  º«ë°ûàdG  äƒjR  ,  äƒjR  ,  (äÉLGQódG  Oƒbh  ∂dP  »`aÉÃ)  OƒbƒdG  ,  º«ë°ûàdG  OGƒe
 ≈dEG  áaÉ°†ŸG OGƒŸGh º«ë°ûàdG OGƒe »`a áeóîà°ùŸG äƒjõdG , (äƒjõdG) RÉéàMÓd IOÉ°†ŸG
 ádGRC’  Ωóî°ùàŸG  ódƒŸG  ,  Ωƒë°ûdGh  á«YÉæ°üdG  äƒjõdG  ,  â«jõàdGh  º«ë°ûàdG  âjR  áaÉ°VEG

. º«ë°ûàdG πFÉ°S , Ö«cÎdGh Ö«WÎdGh QÉÑ¨dG ºcGôJ

 óàŸ ∂àfÓJG Ö«∏°ù«dƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG áµ∏ªŸG , »L …G 5 44 ΩG Î°ù°ûfÉe Ω’ôjG ∞jGQO ¿Éª°ùàæg 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 ájƒ¡àdGh ∞«ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh áÄaóàdGh IAÉ°VÓd Ωóîà°ùJ Iõ¡LCG

. √É«ŸG ójÈJ RÉ¡Lh á«ë°üdG ¢VGôZC’Gh √É«ŸG äGOGóeEGh

 Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d á°†jƒY øH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG 266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ájhÉª«c äÉÑcôe hCG OGƒÃ á©Ñ°ûŸG ìô£∏d á∏HÉ≤dG πjOÉæŸG , äÉeGóîà°S’G IOó©àe äÉØ¶æŸG
, â«dGƒàdG »°Sôc äÉØ¶æe , á`«∏«ªéàdG Ò`Z äÉ`eGóîà°S’Gh , »`dõæŸG ΩGóîà°SÓd Iô¡£e

 äGô°†ëà°ùe ,  ¢ù``HÓŸG  »``ch  π``°ùZ »```a  πª©à°ùJ  iô``NCG  OGƒ``eh ¢†``««ÑàdG  äGô°†ëà°ùe
 ¿ƒHÉ°üdG , ¢ùHÓŸG π°ùZ äGô°†ëà°ùe , §°ûµdGh ∑ôØdG äGô°†ëà°ùe , ™«ª∏àdG  ∞«¶æàdG
 hCG  ∞«¶æà∏d  äGô¡£ŸÉH  ™Ñ°ûŸG  í°ùŸG  ¢TÉªb  ,  á∏∏ÑŸG  ∞«¶æàdG  πjOÉæe  ,  ∞«¶æàdG  OGƒe
 ÉjÒàµÑ∏d IOÉ°†ŸG äGô°†ëà°ùŸGh Ò¡£àdG äGô°†ëà°ùÃ á©Ñ°ûŸG πjOÉæŸG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d
 ,  (É≤Ñ°ùe  áYƒ≤æŸG)  ó∏÷G  ™«ª∏J  ΩQÉfi  ,  á«dõæŸG  äÉeGóîà°S’Gh  á«°üî°ûdG  áaÉ¶æ∏d

 . Ò¡£àdG ø°Tƒ∏H á©Ñ°ûŸG ΩQÉëŸG

 »æÑeƒc ¢ùchQƒ∏c …P : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG - 94612 , É«fQƒØ«dÉc , ófÓchG , …GhOhôH 1221 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G

2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121946 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùe , ™«ª∏Jh , ∞«¶æàdG , ¢ùHÓŸG π«°ù¨d iôNC’G OGƒŸGh ¢†««ÑàdG äGô°†ëà°ùe
 ,  á«``°SÉ°SC’G  äƒ``jõdG  ,  Qƒ``£©dG  ,  ¿ƒ``HÉ°üdG  ,  ñÉ`°ShC’G á``dGREGh  §``°ûµdGh π≤°üdGh ∞«¶æàdG

. ¿Éæ°SC’G ∞«¶æàd ¿ƒé©e ,ô©°ûdG äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

 IOhóëŸG QÉªãà°SÓd É°VQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21425 IóL , 18636 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 . äÉÑcôŸG ≈∏Y ∫Éª©à°SÓd AÓW πµ°T ≈∏Y á«LQÉN á≤ÑW äÉÑcôe

 ∂fG , ƒjÉghG õjÎ°SófG »L »H »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉ```j’ƒdG , 44111 ƒ```jÉghG , ó``fÓØ«∏c , 143 ´QÉ``°ûdG â``°ùHh 3800 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«µjôeC’G Ió``ëàŸG

2018/9/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 Üƒ«Yh  ≥°SÉæJ  ΩóY  ,  ¬LƒdG  ó«YÉŒ  ,  ó∏÷G  ó«YÉŒ  êÓ©d  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 áÄÑ©àd áLhõd ∫ƒ∏M h ó«YÉéàdG AπŸ , á«Lƒdƒ«ÑdG áeOC’G áYGQR , …ô°ûÑdG ó∏÷G ÖFGƒ°T
 Ú°ü°üîàŸG hCG ÚMGô÷G hCG Ú°üNôŸG AÉÑWCÓd §≤a É¡≤jƒ°ùJh É¡©«H ºà«d , ó«YÉéàdG

 . á«ë°üdG ájÉYôdG »`a

 ¢SG BG ¢SG ¢ùfGôa õ¨æjódƒg ¿ÉZ ÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , …ƒØ«HQƒc , 92400 , ÆÉàjEG »ª«Z 4 , ¢ùæØjO ’ …O ¢ù«∏H 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122381 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 ó∏÷G ÖFGƒ°T Üƒ«Yh ≥°SÉæJ ΩóY , ¬LƒdG ó«YÉŒ , ó∏÷G ó«YÉŒ êÓ©d äGó©ŸG h äGhOC’G
 ,  ó«YÉéàdG  áÄÑ©àd  áLhõd  ∫ƒ∏Mh  ó«YÉéàdG  AπŸ  ,  á«Lƒdƒ«ÑdG  áeOC’G  áYGQR  ,  …ô°ûÑdG
 ájÉYôdG »`a Ú°ü°üîàŸG hCG ÚMGô÷G hCG Ú°üNôŸG AÉÑWCÓd §≤a É¡≤jƒ°ùJh É¡©«H ºà«d

  . á«ë°üdG

 ¢SG BG ¢SG ¢ùfGôa õ¨æjódƒg ¿ÉZ ÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , …ƒØ«HQƒc , 92400 , ÆÉàjEG »ª«Z 4 , ¢ùæØjO ’ …O ¢ù«∏H 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ó«YÉŒh , ó∏÷G •ƒ£N êÓ©d áeóîà°ùŸG äGô°†ëà°ùŸG Gójó– , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
 AÉÑWCÓd §≤a É¡≤jƒ°ùJh É¡©«H ºàjh , …ô°ûÑdG ó∏÷G ÖFGƒ°T Üƒ«Yh ≥°SÉæJ ΩóYh , ¬LƒdG

. á«ë°üdG ájÉYôdG »«FÉ°üNCG hCG ÚMGô÷G hCG Ú°üNôŸG

 ¢SG BG ¢SG ¢ùfGôa õ¨æjódƒg ¿ÉZ ÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , …ƒØ«HQƒc , 92400 , ÆÉàjEG »ª«Z 4 , ¢ùæØjO ’ …O ¢ù«∏H 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 Üƒ«Yh  ≥°SÉæJ  ΩóY  ,  ¬LƒdG  ó«YÉŒ  ,  ó∏÷G  ó«YÉŒ  êÓ©d  á«f’ó«°üdG  äGô°†ëà°ùŸG
 áÄÑ©àd áLhõd ∫ƒ∏M h ó«YÉéàdG AπŸ , á«Lƒdƒ«ÑdG áeOC’G áYGQR , …ô°ûÑdG ó∏÷G ÖFGƒ°T
 Ú°ü°üîàŸG hCG ÚMGô÷G hCG Ú°üNôŸG AÉÑWCÓd §≤a É¡≤jƒ°ùJh É¡©«H ºà«d , ó«YÉéàdG

 . á«ë°üdG ájÉYôdG »`a

 ¢SG BG ¢SG ¢ùfGôa õ¨æjódƒg ¿ÉZ ÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , …ƒØ«HQƒc , 92400 , ÆÉàjEG »ª«Z 4 , ¢ùæØjO ’ …O ¢ù«∏H 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
 ó∏÷G ÖFGƒ°T Üƒ«Yh ≥°SÉæJ ΩóY , ¬LƒdG ó«YÉŒ , ó∏÷G ó«YÉŒ êÓ©d äGó©ŸGh äGhOC’G
 ,  ó«YÉéàdG áÄÑ©àd áLhõd ∫ƒ∏Mh ó«YÉéàdG AπŸ ,  á``«Lƒdƒ«ÑdG áeOC’G á``YGQR ,  …ô``°ûÑdG
 ájÉYôdG »`a Ú°ü°üîàŸG hCG ÚMGô÷G hCG Ú°üNôŸG AÉÑWCÓd §≤a É¡≤jƒ°ùJh É¡©«H ºà«d

 . á«ë°üdG

 ¢SG BG ¢SG ¢ùfGôa õ¨æjódƒg ¿ÉZ ÒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , …ƒØ«HQƒc , 92400 , ÆÉàjEG »ª«Z 4 , ¢ùæØjO ’ …O ¢ù«∏H 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122385 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

, á``«°SÉ°SC’G äƒ``jõdGh Qƒ``£©dG , ∞``«¶æàdG äGô``°†ëà°ùe , è``dÉ©ŸG ¿ƒ``HÉ°üdGh ¿ƒ``HÉ°üdG
 ∞£∏eh  ƒÑeÉ°ûdG  ,  ô©°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  ¥ô©àdG  äGOÉ°†eh  íFGhôdG  äÓjõe
 ÒZ  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°ûdG  ∞«Ø°üJ  äÉéàæeh  ô©°û∏d  ¿ƒ∏dG  äÉÑ°ùµe  ,  ô©°ûdG
 äƒjõdGh  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©∏d  äGô°†ëà°ùe  ,  ΩÉªëà°S’Gh  ΩÉª◊G  äGô°†ëà°ùe  ,  á«LÓ©dG
 ábÓ◊G ó©Hh ábÓ◊G πÑb h ábÓ◊G äGô°†ëà°ùe , Iô°ûÑ∏d äGô°†ëà°ùŸGh äÉÁôµdGh
  ¢ùª°ûdG á©°TCG øe ájÉª◊G äGô°†ëà°ùeh Òª°ùàdG , ô©°ûdG ádGREG äGô°†ëà°ùe , É«fƒdƒc
, √ÉØ°ûdÉH ájÉYôdG äGô°†ëà°ùe , ÚdRÉØdG , êÉ«cÉŸG ádGREGh êÉ«cÉŸG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe
, á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ á«æ£≤dG »°ü©dG , á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ ±ƒ`°üdGh ø``£≤dG , ∂`∏àdG IQOƒH

 »``°üî°ûdG ô```«¡£à∏d É```≤Ñ°ùe á``ÑWôŸG hCG á``Hô°ûŸG π``jOÉæŸG hCG äGOÉ``ª°†dG , á``«bQƒdG ΩQÉ``ëŸG
 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG hCG
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 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚G ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122386 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , á«FGò¨dGh á«Ñ°û©dG äÓªµŸG , ¿ƒHÉ°üdG , ÜÉ°ûYC’G øe ≈Mƒà°ùe Iô°ûH Ëôc
 . Iô°ûÑdG í«àØàd Ëôc , Gó«aQƒj’G ÖW , ¿ƒ«©dG , ô©°ûdG , Iô°ûÑ∏d Gó«aQƒj’G

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚G ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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122387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . äÉHÉ¡àd’Gh áæeõŸGh IOÉ◊G Ω’B’G êÓ©d á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG

 »L ¬jG õæ°ûjGôHhCG ¢ùàcGOhôH äƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , π«Ø°TG 4123 , 127 è«ØJÉe ÒÁÉ¡æ«é«g : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

, Ωƒ``ë∏dG äÉ```Lôîà°ùe , ó```«°üdG Qƒ«``Wh äÉ```fGƒ«Mh á``æLGódG Qƒ``«£dGh ∑É``ª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 äƒÑeƒµdG  ,  äÉ«HôŸG  ,  äÉ«eÓ¡dG  ,  á«¡£ŸGh  áØØéŸGh  á``XƒØëŸG  äGhô°†ÿGh  ¬``cGƒØdG
 Ωƒ``ë°ûdGh  äƒ``jõdG  ,  Ö``«∏◊G  äÉ``éàæeh  Ö«∏◊Gh  ¢†«ÑdG  ,  (ô``µ°ùdÉH  áNƒÑ£e  á¡cÉa)

 . πcCÓd á◊É°üdG

 á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 21424 IóL , 14455 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω ¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgÉcô°Th ÉHÉ°S  : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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اإعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 374
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1991/10/6م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 460 فـي 1991/8/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اف هوفمان - لرو�س اآيه جي 
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�س 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد ، اأملانيا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اأملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/6/11م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/25م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37319
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/8/1م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سينتيك�س فارم ايه جي
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سيبالفارم ارزميتال جي ام بي ات�س 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : زيجيلهوف 24، 17489 غريف�سوالد ، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اأملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/6/11م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/18م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 15391

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/4/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 712 فـي 2002/2/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سمو كو ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : دين�سو كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1-1 �سوا ، كاريا ، �سيتى ، اأي�سى ، بريف ، اليابان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/4/1م 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 15394

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 722 فـي 2002/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سمو كو ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : دين�سو كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1-1 �سوا ، كاريا ، �سيتى ، اأي�سى ، بريف ، اليابان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/4/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 15393

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 722 فـي 2002/7/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سمو كو ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : دين�سو كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1-1 �سوا ، كاريا ، �سيتى ، اأي�سى ، بريف ، اليابان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/4/1م 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 107610

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/1/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1199 فـي 2017/6/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : يعقوب حمدان املقبايل للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأنوار واحة العار�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�س ، ولية عربي ، حمافظة الظاهرة 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الربميي

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/10/18م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/21م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 91056

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/7/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1100 فـي 2015/5/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ماك لينز للتجارة العامة �س ذ م م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : موريا غدبيل برافيت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : هندية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �سركة هندية ، مكتب رقم 5 ، راديانت اأكادي ، 2401 ، ال�سارع 

ال�سرقي ، طريق جرنال ثينمايا ، كامب ، بيون ، بني 001411 ، 
الهند
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/5/8م 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 65598

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/10/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 935 فـي 2011/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سركة اإدجو منجمنت جروب )اأي.اأم.جي( ا�س .ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كامكو �سريف�سيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 30 دي كا�سرتو �سرتيت ، �س.ب : 4519 ، رود تاون ، تورتول، 

فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/29م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 65600

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 40

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2012/11/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 977 فـي 2012/6/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سركة اإدجو منجمنت جروب )اأي.اأم.جي( ا�س .ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كامكو �سريف�سيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 30 دي كا�سرتو �سرتيت ، �س.ب : 4519 ، رود تاون ، تورتول، 

فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/29م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 65599

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/10/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 935 فـي 2011/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سركة اإدجو منجمنت جروب )اأي.اأم.جي( ا�س .ايه

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كامكو �سريف�سيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 30 دي كا�سرتو �سرتيت ، �س.ب : 4519 ، رود تاون ، تورتول، 

فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/29م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40652

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/1/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روكيت تريدمارك�س بي تي واي ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40653

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 857 فـي 2008/2/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روكيت تريدمارك�س بي تي واي ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 5600 اأر غو�ســي �سريكــل ، �سويــت 100 ، هنتنغتـون بيتــ�س ، 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40654

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/9/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 841 فـي 2007/6/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : روكيت تريدمارك�س بي تي واي ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 39071

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )اأوبريي�سنز( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 5600 اأر غو�سي �سريكــل ، �سويــت 100 ، هنتنغتـــون بيتــ�س ، 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 39072

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )اأوبريي�سنز( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 39073

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )اأوبريي�سنز( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 39074

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )اأوبريي�سنز( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 91047

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/9/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1095 فـي 2015/4/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )اأوبريي�سنز( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/10/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40650

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/11/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )تريدمارك( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/11/1م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 40651
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/11/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 826 فـي 2006/11/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : جي اإ�س اإم )تريدمارك( بي تي واي ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردر ايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/11/1م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 46899

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/7/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 861 فـي 2008/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سيل تريدمارك�س بي تي واي ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/11/1م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 36396

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/7/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 805 فـي 2005/12/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : باينبيل تريدمارك�س بي واي ال تي دي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، بيت�س  هنتنغتون   ،  100 �سويت   ، �سريكل  غو�سي  اأر   5600  : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

كاليفورنيا 92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/11/1م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34354

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 31

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 863 فـي 2008/5/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سحق م�سطفى اأزحيمان

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة �سل�سلة حمالت بن ازحيمان

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فل�سطينية - التجارة وال�سناعة 

 ، الغربية  ال�سفة   ، اللـه  رام   ، ال�سناعية  املنطقة   ، بيتونيا   : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

فل�سطني
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فل�سطني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/6/20م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/11/1م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 34355

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/8/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 863 فـي 2008/5/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ا�سحق م�سطفى اأزحيمان

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة �سل�سلة حمالت بن ازحيمان

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فل�سطينية - التجارة وال�سناعة 

 ، الغربية  ال�سفة   ، اللـه  رام   ، ال�سناعية  املنطقة   ، بيتونيا   : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

فل�سطني
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فل�سطني

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/6/20م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/11/1م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 54392

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 885 فـي 2009/4/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ف�س�ساويز )بروبريتاري( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيمو�س براندز ماجنيمينت كومباين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جمهورية جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 478جيم�س كرا�سينت ، ميدراند ، غوتنغ ، جمهورية جنوب 

اأفريقيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جمهورية جنوب اأفريقيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/23م 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 54888

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 888 فـي 2009/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ف�س�ساويز )بروبريتاري( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيمو�س براندز ماجنيمينت كومباين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جمهورية جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 478جيم�س كرا�سينت ، ميدراند ، غوتنغ ، جمهورية جنوب 

اأفريقيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جمهورية جنوب اأفريقيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/23م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 21 /2018/10م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 54889

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2009/12/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 888 فـي 2009/6/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ف�س�ساويز )بروبريتاري( ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : فيمو�س براندز ماجنيمينت كومباين

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : جمهورية جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 478جيم�س كرا�سينت ، ميدراند ، غوتنغ ، جمهورية جنوب 

اأفريقيا
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جمهورية جنوب اأفريقيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/8/23م 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 66375

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2011/12/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سيغما - تاو اند�سرتي فارموت�سيتي ريونيت ا�س.بي.ايه 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ليداينت بايو �ساين�سيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 21هولبورن فايدكت ، لندن غي �سي 1 ايه 2دي واي ، اململكة 

املتحدة
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/9/6م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 5 /2018/11م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 13613

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 724 فـي 2002/8/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ايه. تي. كرو�س ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأيه .تي. كرو�س كومباين ، األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 ، �سويت440   ، بوليفارد  ويل�ساير   10990  ، اأمريكية  �سركة   : العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

لو�س اجنلو�س ، �سي اأيه90024 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/7/17م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 5 /2018/11م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 98921

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/1/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1164 فـي 2016/10/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بريت�س اأمرييكان توباكو )براندز( اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بريتي�س اأمريكان توباكو )براندز( ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 اآر 2 بيه جي

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/5/17م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 5 /2018/11م
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ـرقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 343
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 34

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 1996/12/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 583 فـي 1996/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بريت�س اأمرييكان توباكو )براندز( اإنك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بريتي�س اأمريكان توباكو )براندز( ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : غلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن دبليو �سي 2 اآر 2 بيه جي

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/5/17م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 5 /2018/11م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 103962

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1174 فـي 2016/12/25م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اخلربا�س للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : م�سنع الزيوت الوطنية الأ�سا�سية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سيب ، حمافظة م�سقط

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : حمافظة م�سقط

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/12/18م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 31 /2018/10م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 114794

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1229 فـي 2018/2/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : مناهل الباطنة �س م م 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : الت�سميم البالتيني 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلوير ، ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اخلوير

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 6 /2018/11م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 16083

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 734 فـي 2003/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نابكو للمنتوجات ال�ستهالكية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ال�سركة الوطنية ملنتوجات الورق ذات م�سوؤولية حمدودة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : الدمام ، طريق الدمام اخلرب ، املنطقة ال�سناعية ، اململكة  

العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/10/11م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 21 /2018/10م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 29117

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2015/6/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 787 فـي 2015/3/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نابكو للمنتوجات ال�ستهالكية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ال�سركة الوطنية ملنتوجات الورق ذات م�سوؤولية حمدودة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : الدمام ، طريق الدمام اخلرب ، املنطقة ال�سناعية ، اململكة    

العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/10/11م 

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

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 16733

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 730 فـي 2002/11/3 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نابكو للمنتوجات ال�ستهالكية

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ال�سركة الوطنية ملنتوجات الورق ذات م�سوؤولية حمدودة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : الدمام ، طريق الدمام اخلرب ، املنطقة ال�سناعية ، اململكة    

العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2016/10/11م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 21 /2018/10م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 82717

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/9/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ات�س كي �سينو - ا�س فا�سن كو ، ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : وينجر اأ�س . اأيه 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : روتي دي بايل 2800،63 ديليمونت ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/4/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 6 /2018/11م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 36426

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 804 فـي 2005/5/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اأف هوفمان - ل رو�س اأيه جي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اآتن�س فارما يو كاي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اململكة املتحدة - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اجلناح اأ ، الطابق الثالث 12-11 �ساحة �سانت جيم�س لندن 

اأ�س دبليو 1 واي 4 األ بي ، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2017/1/3م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 7 /2018/11م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 101476
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/24م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1181 فـي 2012/2/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : بريتني �سبريز
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بيبي وان مور مارك ، األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �سركة اأمريكية ، �سي/ اأو لبولت او ،  بي �سي ، 9000 �سن�سيت 
بوليفارد ، �سويت 800 ، وي�ست هوليود ، كاليفورنيا 90069 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/9/7م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 18 /2018/10م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 76087
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/9/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1009 فـي 2013/4/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : موديلو اإم كيه تى دى اأم ميك�سيكو ، اإ�س . دى اإى اأر . غل . دى
                                               اإى �سى . فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سريفي�سرييا موديلو دى ميك�سيكو �سو�سيداد دى ر�سبون�سا 
بيليداد ليمتادا دى كابيتال فاريابل 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : مك�سيكية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : خافيري بارو�س �سرييا رقم 555، بيو�س 3 ، كولونيا زيديك 
ئي دى بالزا �سانتا فـي ، ديليجا�سيون األفارو اأوبريجون �سى 

بى 01210، مك�سيكو �سيتى ، املك�سيك
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : املك�سيك

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/7/30م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 7 /2018/11م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 76088
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/9/8م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1009 فـي 2013/4/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : موديلو اإم كيه تى دى اأم ميك�سيكو ، اإ�س . دى اإى اأر . غل . دى
                                               اإى �سى . فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سريفي�سرييا موديلو دى ميك�سيكو �سو�سيداد دى ر�سبون�سا 
بيليداد ليمتادا دى كابيتال فاريابل 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : مك�سيكية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : خافيري بارو�س �سرييا رقم 555، بيو�س 3 ، كولونيا زيديك 
ئي دى بالزا �سانتا فـي ، ديليجا�سيون األفارو اأوبريجون �سى 

بى 01210، مك�سيكو �سيتى ، املك�سيك
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : املك�سيك

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/7/30م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 7 /2018/11م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 76089
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2013/8/20م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1006 فـي 2013/3/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : موديلو اإم كيه تى دى اأم ميك�سيكو ، اإ�س . دى اإى اأر . غل . دى
                                               اإى �سى . فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سريفي�سرييا موديلو دى ميك�سيكو �سو�سيداد دى ر�سبون�سا 
بيليداد ليمتادا دى كابيتال فاريابل 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : مك�سيكية - التجارة وال�سناعة 
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : خافيري بارو�س �سرييا رقم 555، بيو�س 3 ، كولونيا زيديك 
ئي دى بالزا �سانتا فـي ، ديليجا�سيون األفارو اأوبريجون �سى 

بى 01210، مك�سيكو �سيتى ، املك�سيك
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : املك�سيك

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/7/30م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 7 /2018/11م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة :  49862

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل :  2009/3/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 871 فـي 2008/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ايزيلي انف�ستي�سمنت�س انك

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كومباين براندز ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : مالطية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال غاوت�سي ، مدينا رود، بالزان ، بي زد ان 9031- مالطا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : مالطا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة :  2018/9/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 18 /2018/10م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة :  101520

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2017/7/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كا�سكاد اإنف�ستمنتز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سارة هولينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2406 اأر اإي اإ�س كو - عمل 03 ، 24 الطابق الرابع والع�سرون ، 

اأبوظبي العاملي ، جزيرة املارية ،  برج ال�سيال ، ميدان �سوق 
اإمارة اأبوظبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/9/3م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 18 /2018/10م
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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 �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

1989/1/16 التجارة وال�سناعة �سركة ال�سناعات الوطنية
28 لل�سخانات �س م م 1

1989/1/17 التجارة وال�سناعة �سركــة جتهيــز
32 حقول النفط الوطنية �س.م.م 2

1989/1/9 التجارة وال�سناعة �سركة وليد لأجهزة الت�سالت 8 3
1989/1/16 التجارة وال�سناعة �سركة ن�سيج عمان �س.م.ع.ع 23 4
1989/2/5 التجارة وال�سناعة �سركة ريام للهند�سة واخلدمات 62 5

1989/2/5 التجارة وال�سناعة �سركة م�سقط لل�سيانة 
ومقاولت النظافة �س.م.م 65 6

1989/1/17 التجارة وال�سناعة �سركة اأريج لالأنظمة املكتبية 35 7
1998/11/7 التجارة وال�سناعة ال�سركة العاملية للرخام �س.م.م 18993 8

1989/1/16 التجارة وال�سناعة ال�سركــة العمانيــة 
للخدمــات امليكانيكيــة املحــدودة 26 9

2009/4/26 التجارة وال�سناعة بي�ست وي�سترين انرتنا�سيونال انك 56943 10
2009/1/3 التجارة وال�سناعة تيدي بري جروب ليمتد 55303 11

2009/1/17 التجارة وال�سناعة بليون جيني�س ليمتد 55589 12
2009/1/17 التجارة وال�سناعة بليون جيني�س ليمتد 55590 13
1998/10/6 التجارة وال�سناعة جلوبال لل�سناعات الغذائية ذ م م 18839 14

1989/1/15 التجارة وال�سناعة �سركة الوليد لالأغذية 
واخلدمات املحدودة امل�سوؤولية 21 15
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

1989/1/25 التجارة وال�سناعة �سركة الزواوي للتجارة �س م م 54 16
1989/1/9 التجارة وال�سناعة ال�سركة العمانية للخدمات والتموين 5 17

1989/1/29 التجارة وال�سناعة برادات م�سقط 58 18
1989/2/5 التجارة وال�سناعة �سركة اخلوير للتنمية واخلدمات 64 19

1998/12/19 التجارة وال�سناعة اآ�سنب جلوبال اإنكوربوريتد 19247 20
2008/11/18 التجارة وال�سناعة هيلوجن جروب اوف كمبنيز 54496 21

1997/11/11 التجارة وال�سناعة
م�سنـــع احل�ســن

للمفاتيح الكهربائية �س م م
16806 22

2008/9/17 التجارة وال�سناعة النظرة ال�ساملة للدعاية والإعالن 53544 23
2008/11/24 التجارة وال�سناعة مويلر جي ام بي ات�س 54722 24
2008/11/24 التجارة وال�سناعة مويلر جي ام بي ات�س 54723 25
2008/12/22 التجارة وال�سناعة مارك�س اند �سبن�سر بي ال �سي 55218 26
2008/12/22 التجارة وال�سناعة مارك�س اند �سبن�سر بي ال �سي 55219 27
2008/12/22 التجارة وال�سناعة مارك�س اند �سبن�سر بي ال �سي 55220 28
2008/12/22 التجارة وال�سناعة مارك�س اند �سبن�سر بي ال �سي 55221 29

2009/4/4 التجارة وال�سناعة
غراند ريفر انرتبرايز�س �سك�س 

ني�سن�س ليمتد
56548 30

1998/11/1 التجارة وال�سناعة ا�س فـي . برودكت�س 18944 31
1999/3/1 التجارة وال�سناعة زنتاري�س اي فـي اف جي ام بي ات�س 19546 32

2009/3/15 التجارة وال�سناعة او�سكو�س بيجو�س انك 56411 33
1989/3/27 التجارة وال�سناعة ميدا ايه بي 369 34
1989/3/27 التجارة وال�سناعة ميدا ايه بي 381 35
1989/3/27 التجارة وال�سناعة ميدا ايه بي 400 36
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

1999/3/3 التجارة وال�سناعة �سانوفــــــي 19578 37

1999/3/7 التجارة وال�سناعة
ان فـي �سومطرة 

توباكو تريدنغ كومبني
19629 38

1999/2/2 التجارة وال�سناعة
ويذرفورد تيكنولوجي هولدجنر ، 

اإل اإل �سي
19439 39

2008/11/1 التجارة وال�سناعة
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س .ايه.اآر.ال
54057 40

2008/11/1 التجارة وال�سناعة
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س .ايه.اآر.ال
54058 41

2008/12/17 التجارة وال�سناعة ني�سان ديزل موتور كو ، ليمتد 55130 42
2008/12/17 التجارة وال�سناعة ني�سان ديزيل موتور كو ، ليمتد 55131 43

2009/1/4 التجارة وال�سناعة �سي�سميك�س كوربوري�سن 55316 44
2009/1/4 التجارة وال�سناعة �سي�سميك�س كوربوري�سن 55317 45
2009/1/4 التجارة وال�سناعة �سي�سميك�س كوربوري�سن 55318 46
2009/1/4 التجارة وال�سناعة �سي�سميك�س كوربوري�سن 55319 47

2009/1/26 التجارة وال�سناعة هوندا موتور كو ، ليمتد 55675 48
2009/1/31 التجارة وال�سناعة كونفاتيك انك 55764 49
2009/1/31 التجارة وال�سناعة كونفاتيك انك 55765 50
2009/1/31 التجارة وال�سناعة كونفاتيك انك 55766 51
2009/2/2 التجارة وال�سناعة كونفاتيك انك 55809 52

2009/10/17 التجارة وال�سناعة
بنك الكويت الوطني 
�سركة م�ساهمة عامة

59535 53

1989/5/15 التجارة وال�سناعة كولبيــــر ا�س.اأ 897 54
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

1989/5/21 التجارة وال�سناعة
اإل فـي اإم اإت�س �سوي�س مانيو 

فاكتت�سريير�س اإ�س اإيه
963 55

1989/8/22 التجارة وال�سناعة
هريم�س �سا�ستوف اية . جي 
)هريم�س �سويتنريز ليمتد(

2236 56

2008/12/16 التجارة وال�سناعة
�سركة املبادلة للعالمات
 التجارية القاب�سة ذ.م.م

55104 57

2008/12/16 التجارة وال�سناعة
�سركة املبادلة للعالمات 
التجارية القاب�سة ذ.م.م

55107 58

2008/12/16 التجارة وال�سناعة
�سركة املبادلة للعالمات
 التجارية القاب�سة ذ.م.م

55108 59

1998/11/4 التجارة وال�سناعة �سيتيغـــــروب انك 18983 60
1989/11/4 التجارة وال�سناعة �سيتيغـــــروب انك 18984 61
1989/11/4 التجارة وال�سناعة �سيتيغـــــروب انك 18985 62
1989/11/4 التجارة وال�سناعة �سيتيغـــــروب انك 18986 63

1998/12/28 التجارة وال�سناعة �سيتيغـــــروب انك 19293 64

1998/11/22 التجارة وال�سناعة
ال�سركــــة الوطنيـــة

 للمنظفات ال�سناعية �س.م.ع.ع
19098 65

1998/11/22 التجارة وال�سناعة
ال�سركــــة الوطنيـــة

للمنظفات ال�سناعية �س.م.ع.ع
19099 66

1998/11/22 التجارة وال�سناعة
ال�سركــــة الوطنيـــة

 للمنظفات ال�سناعية �س.م.ع.ع
19100 67

1998/7/22 التجارة وال�سناعة
ال�سركــــة الوطنيـــة

 للمنظفات ال�سناعية �س.م.ع.ع
19101 68

2008/6/2 التجارة وال�سناعة
ال�سركــــة الوطنيـــة

للمنظفات ال�سناعية �س.م.ع.ع
48879 69

-269-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

تاريخ �لت�سجيل �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53002 70

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53004 71

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53005 72

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53006 73

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53010 74

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53011 75

2008/8/25 التجارة وال�سناعة بنك عمان العربي �س م ع م 53012 76

1998/11/11 التجارة وال�سناعة �سانيــــل 19033 77

2008/11/1 التجارة وال�سناعة ريو تنتو لندن ليمتد 54059 78

2008/11/22 التجارة وال�سناعة دياك�س كورب 54535 79

1998/12/14 التجارة وال�سناعة ذا بروكرت اند غامبل كومبني 19225 80

1998/12/14 التجارة وال�سناعة ذا بروكرت اآند غامبل كومبني 19226 81

2008/11/18 التجارة وال�سناعة هيلوجن جروب اوف كمبنيز 54497 82

2008/11/18 التجارة وال�سناعة هيلوجن جروب اوف كمبنيز 54498 83

2008/11/18 التجارة وال�سناعة هيلوجن جروب اوف كمبنيز 54499 84

2008/11/18 التجارة وال�سناعة هيلوجن جروب اوف كمبنيز 54500 85

2008/11/18 التجارة وال�سناعة هيلوجن جروب اوف كمبنيز 54501 86

2008/10/27 التجارة وال�سناعة ذا هري�سي كومباين 54010 87

2009/1/24 التجارة وال�سناعة ذا هري�سي كومباين 55656 88

1989/1/25 التجارة وال�سناعة �سركة توريدات املكاتب 52 89

2009/2/2 التجارة وال�سناعة �سركة توريدات املكاتب �س.م.م 55812 90
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

2008/10/28 التجارة وال�سناعة اأك�ســـــــا 54032 91

2008/10/28 التجارة وال�سناعة اأك�ســـــــا 54033 92

2008/10/28 التجارة وال�سناعة اأك�ســـــــا 54034 93

2008/10/28 التجارة وال�سناعة برون�سويك كوربوري�سن 54041 94

2009/7/6 التجارة وال�سناعة
كابو�سيبكي كاي�سا مياكي ديزاين 
جيمو�سو )مياكي ديزاين �ستوديو(

58044 95

2009/7/6 التجارة وال�سناعة
كابو�سيبكي كاي�سا مياكي ديزاين 
جيمو�سو )مياكي ديزاين �ستوديو(

58045 96

2009/10/21 التجارة وال�سناعة
كابو�سيكي كاي�سا مياكي ديزاين 

جيمو�سو )مياكي ديزاين �ستوديو(    
59592 97

1999/2/15 التجارة وال�سناعة اأملريال اإ�س.اأيه 19488 98

1999/7/25 التجارة وال�سناعة
�سركة العثمان لالإنتاج 

والت�سنيع الزراعي ) ندى (
20540 99

1999/7/26 التجارة وال�سناعة
�سركة العثمان لالإنتاج 

والت�سنيع الزراعي ) ندى (
20547 100

1999/7/26 التجارة وال�سناعة
�سركة العثمان لالإنتاج 

والت�سنيع الزراعي ) ندى (
20548 101

2009/1/25 التجارة وال�سناعة ريد بول جي ام بي ات�س 55667 102

2009/4/20 التجارة وال�سناعة كوالكوم انكوربوريتد 56906 103

2009/5/31 التجارة وال�سناعة
�سركــة برانــد�س 

للتجارة العامة �س.ذ.م.م
57478 104
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تاريخ �لت�سجيل �ملهنة ��سم �ل�سركة
رقم 

�لعالمة
م

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 376 105

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 385 106

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 389 107

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 390 108

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 392 109

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 396 110

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 397 111

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 399 112

1989/3/28 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 468 113

1989/3/28 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 472 114

1989/3/28 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 473 115

1989/3/27 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 485 116

1989/6/11 التجارة وال�سناعة اف هوفمان - لرو�س اأجي 1284 117

1989/6/11 التجارة وال�سناعة
رو�س دياغنــــو 

 �ستيك�س جي ام بي ات�س
1291 118

1989/6/11 التجارة وال�سناعة
رو�س دياغنــــو 

�ستيك�س جي ام بي ات�س
1292 119

1999/4/28 التجارة وال�سناعة
رو�س دياغنــــو 

�ستيك�س جي ام بي ات�س
19974 120

1999/4/28 التجارة وال�سناعة
رو�س دايابيتي�س

 كري جي اإم بي اإت�س
19975 121
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر اإعالن بدء اأعمال 

الت�سفية ل�سركة �سيجوجن اخلليج �ش.م.م ، املن�سور فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1267( ، 

ال�سادر بتاريخ 26 �سفر 1440هـ ، املوافــق 4 نوفمرب 2018م ، اإذ ورد ا�سم ال�سركة كالآتـي :

"�سيونـــــــج اخلليـــــج �ش.م.م "

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

"�سيجونــــج اخلليــــج �ش.م.م "

لـــذا لـــزم التنويـــه . 

وزارة التجــارة وال�سناعــة
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جملـــــ�س املناق�صــــــات

يعلن جمل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها اال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2019/1/15 2018/11/29
)3.000 ر.ع(
ثالثة اآالف 
ريال عماين

ال�سركات املوؤهلة 
م�سبقا

م�سروع ت�سميم وتنفيذ 
وت�سغيل و�سيانة طريق 

دبا - ليما - خ�سب 
مبحافظة م�سندم

2018/12
"حمدودة"  

ميكـــن احل�ســـول علــــى م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفـــــــات عــــــن طريـــــق خدمــــة اإ�سنـــــاد علــــى املوقــــع 
2018/11/8م  تاريــــخ   مـــــن  اعتبــــارا   ,  )https://etendering.tenderboard.gov.om( الإلكرتوين 
اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع  اأعـــاله , على  وحتى التاريـخ املذكــــور باجلــــدول 

الإلكرتوين 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 ل 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 ل 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  الإلكرتونــي  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 الأف�سليــة فـي الإ�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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البنــك املركــزي العمانــي

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتى نهايـة �سهر اأكتوبـــر 2018م قـد بلــغـت : 1٫594٫412٫211/875 ريال عماين 

) مليــــارا وخم�سمائــــة واأربعـــة وت�سعني مليونــا واأربعمائة واثني ع�ســر األفـــا ومائتــني واأحد 

ع�سر ريـــال عمانيا وثمامنائة وخم�سا و�سبعني بي�سة فقط ( .

البنـك املركـزي العمانـي 
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مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأمطار اخلليج التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - اأنه يقوم بت�سفـية �سركة 
م�ساريع اأمطار اخلليج التجارية �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 
1004981 , وفقا التفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/1/8م , وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـــة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفي  , وعلى اجلميع مراجعة  الغيــر  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي 

باأعمال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الوادي الكبري - حي مطرح التجاري - بناية املثنى �شكوير 

 بناية رقم : 180 - الدور الثالث - مكتب رقم : 505 
�ش.ب : 1633 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24811415 - 24811132 فاك�ش رقم : 24857782
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة الطيف الرائد لالت�شالت ال�شرق الأو�شط )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م
يعلن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركة 
الطيف الرائد لالت�ساالت ال�سرق االأو�سط )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى 
 , املــوؤرخ 2018/10/9م  ال�سركاء  , وفقا التفاق  بالرقم 1237451  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانــة 
وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة 

امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الوادي الكبري - حي مطرح التجاري - بناية املثنى �شكوير 

 بناية رقم : 180 - الدور الثالث - مكتب رقم : 505 
�ش.ب : 1633 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24811415 - 24811132 فاك�ش رقم : 24857782
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 الإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة متليك للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلــن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركــة متليك للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1187463 , وفقا التفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفي وحده حــق متثيــل  املــوؤرخ 2018/9/4م  ال�سركاء 
الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت  - الطابق الأر�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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال الغويل العاملية �ش.م.م

الغويل  رمال  �سركــة  بت�سفـيـة  يقوم  اأنــه   - قانونيون  االإقليمي - حما�سبون  املكتب  يعلــن 
العاملية �ش.م.م , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1169104 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املــوؤرخ 2018/9/10م , وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغيــر , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت  - الطابق الأر�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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب اأحمد حممود اأحمد و�شريكه - حمامون وم�شت�شارون قانونيون  
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شلوت جوميرتي لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م 
يعلــن مكتب اأحمد حممود اأحمد و�سريكه - حمامون وم�ست�سارون قانونيون - اأنه يقـــوم 
بت�سفـيـة �سركـــة �سلوت جوميرتي لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانــة 
ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1222242 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/1م , 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 : 
ولية بو�شر - �شارع م�شت�شفى م�شقط اخلا�ش رقم 51 - بناية البنك الوطني العماين  

بناية رقم : 276 - جممع رقم : 261 - الطابق الأول - �شقة رقم 14
هاتف رقم : 24587276  

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

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اي ال اف و�شريكه �ش.م.م 
يعلــن مكتب بيكر تلي اأم كي اأم - حما�سبون قانونيون - اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة اي ال 
, وفقا  بالرقــــم 1632213  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   , اف و�سريكه �ش.م.م 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/19م , 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 : 
حمافظة م�شقط - بناية م�شندم - جناح ) ب ( - الطابق الثاين - مكتب رقم : 201 

�ش.ب : 994 ر.ب : 100
هاتف رقم : 24797441 - 24787144 فاك�ش رقم : 24796660  

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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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة خالد بن حمدان بن رم�شان البلو�شي للتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتب املرهوبــي لتدقيــق احل�سابــات اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة خالد بــن حمـــدان بن 
اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم  لــــدى  رم�ســـان البلو�ســــي للتجــــارة �ش.م.م , وامل�سجلـــــة 
1514997 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/9/16م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة 
فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فــي كافــة االأمـور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�شقط - ولية بو�شر - الغربة اجلنوبية - جممع رقم : 237 

�شكة رقم : 3745 - مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم : 24595912 
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

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املذري للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلــن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة املذري للتجارة 
وفقا   ,  1259539 بالرقـــم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�سجلـــــة   , �ش.م.م  واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/29م , وللم�سفي وحده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة 
اأمام الغـيــر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فــي كافــة االأمـور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم : 28

�ش.ب : 428 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24665355 فاك�ش رقم : 24665350 

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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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الوا�سل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأ�سواء الوا�سل للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية  ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1036925 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/28م ، 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 : 
حمافظة �سمال ال�سرقية
�ص.ب : 97 ر.ب : 419

هاتف رقم : 93777789 
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 مناظر الغبرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مناظر الغبرية للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية  ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1026115 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/28م ، 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 : 
حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 93777789 
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

-281-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال الدمة للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سمال الدمة للتجارة  - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1054822 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/10/28م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 93777789 
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 الظاهر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سدى الظاهر للتجارة 
اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1037414 ، وفقا  واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/28م ، 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 : 
حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب : 8 ر.ب : 419
هاتف رقم : 93777789 

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 �سوامخ ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية 

ال�سحراء  �سوامخ  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  املالكي  �سعيد  بن  عبداللـه  بن  �سعيد  يعلن 
للتجارة - ت�سامنيـة ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1069079 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/28م ، 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 : 
حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 93777789 
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

يحيى بن حمود بن ماجد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املزاريع للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلن يحيى بن حمود بن ماجد املزروعي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأنوار املزاريع للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1076040 ، 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 : 
�ص.ب : 238 ر.ب : 315

هاتف رقم : 92291582 
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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عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الهند�سية خلدمات املياه �ص.م.م 
يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب  اأنه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركـــة الهند�سية 
 ،  1155107 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  امليـاه  خلدمات 
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 : 
�ص.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049 
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 الدقم للم�ساريع الرائدة �ص.م.م 

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الدقم للم�ساريع 
الرائدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1162586 ، 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 : 
�ص.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049 
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 مركز الذهب الرائد �ص.م.م 

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مركز الذهب 
، وللم�سفـي  الـتجــاري بالرقــــم 1178056  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  الرائد �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 : 
�ص.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049 
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 �سعيد اأحمد ال�سنفري واأوالده - تو�سية 

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نــور تامراب اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سعيد اأحـمد 
ال�سنفــري واأوالده - تو�سيــة ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1063715 ، 
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 : 
�ص.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362  - 93299049
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 حمالت �سمهرام التجارية املحدودة �ص.م.م 

اأنه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــــة حمـــــالت  يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نــور تامراب 
بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  املحدودة  التجارية  �سمهرام 
1259300 ، 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 : 
�ص.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362  - 93299049
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 ملار لالأزياء �ص.م.م 

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نــور تامراب اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ملار لالأزياء 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 1078287 ، 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 : 
�ص.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362  - 93299049
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 خلفان بن مرهون املجيزي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد وعبداللـه اأبناء خلفان املجيزي للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �سعيد بن خلفان بن مرهون املجيزي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سعيد وعبداللـه اأبناء 
خلفان املجيزي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 
1176331 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/7/10م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق  فـي الت�سفـية 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 92880167  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية الكونية للتجارة واإدارة املطاعم �ص.م.م 
يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال اأنه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركـــة العربية الكونية 
للتجارة واإدارة املطاعم �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1141926 ، 
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 : 
�ص.ب : 684 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 96222202 
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 مبادلة لال�ستثمار �ص.م.م 

يعلــن عبداللــه بن ح�سيـن بــن عبداللـه جمال اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة مبادلة لال�ستثمار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1268755 ، 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 : 
�ص.ب : 684 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 96222202 
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 اأ�سماكي �ص.م.م 

 ، �ش.م.م  اأ�سماكي  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنه  جمال  عبداللـه  بــن  ح�سيـن  بن  عبداللــه  يعلــن 
متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ،  1100724 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 684 ر.ب : 112 روي

هاتف رقم : 96222202 
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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�سالح بن حارث بن من�سور العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمرباطورية البحار العاملية - تو�سية 
يعلــن �سالح بن حارث بن من�سور العامري اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة اإمرباطورية البحار 
وفقا   ،  1140780 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - العاملية 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/31م ، 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 : 
�ص.ب : 718 ر.ب : 130

هاتف رقم : 99387979  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن را�سد بن �سعيد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة علي وعبداللـه اأبناء را�سد احلديدي للتجارة - ت�سامنية 

يعلــن عبداللـه بن را�سد بن �سعيد احلديدي اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة علي وعبداللـه اأبناء 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، للتجارة - ت�سامنية  را�سد احلديدي 
1347764 ، 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 : 
�ص.ب : 9 ر.ب : 121

هاتف رقم : 96579572  
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 مياه �سفيع حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأبناء مياه �سفيع حممد الزدجايل و�سريكتهم - ت�سامنية 

يعلن يو�سف بن مياه �سفيع حممد الزدجايل اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأبنــاء ميــاه �سفيــع 
حممد الزدجايل و�سريكتهم - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 
1002959 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق  فـي الت�سفـية 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 411 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99592772  

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 خليفة بن �سامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأغ�سان بدبد للتجارة �ص.م.م 
يعلــن �سامل بن خليفة بن �سامل الرحبي اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة اأغ�سان بدبد للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1090304 ، 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 : 
�ص.ب : 85 ر.ب : 615

هاتف رقم : 99196269  
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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نبهان بن غ�سن بن من�سور الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص التقدم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلــن نبهان بن غ�سن بن من�سور الريامي اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة �سم�ش التقدم للتجارة 
واملقــاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1033640 ، 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 : 
�ص.ب : 104 ر.ب : 611

هاتف رقم : 99388374  
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

قي�ص بن خليفة بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بياق املتكاملة �ص.م.م 
يعلــن قي�ش بن خليفة بن �سيف الرواحي اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع بياق املتكاملة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــم 1228128 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/27م ، 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 : 

بياق - والية �سمائل
هاتف رقم : 91130444  

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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م�سعود بن طالب بن حممد احل�سيني 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون اإزكي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
يعلن م�سعود بن طالب بن حممد احل�سيني  اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة غ�سون اإزكي للتجارة 
وفقا   ،  1066829 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/6م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية قريات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 94400088  
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 رو�سة العرب �ص.م.م 

يعلن م�سعود بن طالب بن حممد احل�سيني اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة رو�سة العرب �ش.م.م ،
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1761692 بالرقــــم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/6م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ص.ب : 217 ر.ب : 620

هاتف رقم : 94400088  
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 اآفاق �سيماء للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 

يعلــن م�سعود بن طالب بن حممد احل�سيني اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة اآفاق �سيماء للتجارة 
وفقا   ،  1653482 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/2/6م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 217 ر.ب : 620
هاتف رقم : 94400088  

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

مرهون بن علي بن �سليمان املحرزي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرهون املحرزي و�سعيد املجيزي - ت�سامنية 
املحـرزي  �سركـــة مرهـون  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنــه  املحرزي  �سليمان  بن  بن علي  يعلن مرهون 
و�سعيد املجيزي - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1327283 ،
فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/6/27م  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 : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 99233617  
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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يحيى بن حميد بن �سليمان احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساروج املتقدمة - ت�سامنية 
يعلن يحيى بن حميد بن �سليمان احل�سرمي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�ساروج املتقدمة -

التفــاق  وفقــا   ،  1180091 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/7/2م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم : 97001996  
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 

مهند بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأوركيد املتحدة �ص.م.م 
يعلن مهند بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة االأوركيد املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1030068 ، وفقـــا التفــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/5/23م ، 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 : 

العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب : 55 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99412323  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مبارك بن �سامل بن را�سد الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول اخلليج �ص.م.م 
يعلن مبارك بن �سامل بن را�سد الكندي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأ�سطول اخلليج �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1049217 ، 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 : 
�ص.ب : 3232 ر.ب : 112

هاتف رقم : 95372471  
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 �سعيد بن غريب احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سرا�ص للتجارة �ص.م.م 
للتجارة  االأ�سرا�ش  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  بن غريب احلرا�سي  �سعيد  بن  �سامل  يعلن 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1087233 ، 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 ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب : 674 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99209966  

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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فايزة بنت اأحمد بن علي الرئي�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال لتجارة حديد اخلردة �ص.م.م 
تعلن فايزة بنت اأحمد بن علي الرئي�سية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركـــة كري�ستال لتجارة حديد 
اخلردة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1110185 ، وفقا التفاق 
اأمام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م ، 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 : 
�ص.ب : 360 ر.ب : 114

هاتف رقم : 97755766  
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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كري�ستال لالأملنيوم �ص.م.م 

�سركـــة كري�ستال لالأملنيوم  بت�سفـيـة  تقـوم  اأنها  الرئي�سية  اأحمد بن علي  بنت  فايزة  تعلن 
التفــاق  وفقـــا   ،  1109099 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
اأمام  ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/21م ، 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 : 
�ص.ب : 360 ر.ب : 114

هاتف رقم : 97755766  
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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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�س ال�سحراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة نبــرا�س ال�سحــراء  يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املالكـي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1058166 ،
وفقـا التفـاق ال�سركـاء املـوؤرخ 2018/10/28م ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
محافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم : 93777789  
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 علي بن خمي�س البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب الباطنة للتجارة - ت�سامنية 
يعلن نا�سر بن علي بن خمي�س البلو�سي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سهاب الباطنة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1049602 ، وللم�سفـي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 848 ر.ب : 931

هاتف رقم : 91807777  
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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خمي�س بن �سامل بن فهم املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الوافـي للتجارة - ت�سامنية 
يعلن خمي�س بن �سامل بن فهم املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة دار الوافـي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 8066248 ، وللم�سفـي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 287 ر.ب : 311

هاتف رقم : 92388559  
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

فهد بن مح�سن بن محمد البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التبيان الع�سرية للتجارة �س.م.م 
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة التبيان الع�سرية  يعلن فهد بن مح�سن بن محمد البطا�سي 
للتجارة �س.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1186253 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/25م ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�س.ب : 497 ر.ب : 117

هاتف رقم : 99203854  
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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عي�سى بن مبارك بن �سويد ال�سيادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع القرحة للتجارة - ت�سامنية 
يعلن عي�سى بن مبارك بن �سويد ال�سيادي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سراع القرحة للتجارة -
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 3145395 ، وللم�سفـي وحــده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 95209208  

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�سني بن عامر امل�سايخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محيطات اخلليج الذهبية - تو�سية 
اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة محيطات اخلليج الذهبية -  يعلن ح�سني بن عامر امل�سايخي 
تو�سية ، وامل�سجلــة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1123252 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركــة  متثيــل  حــق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/1/1م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
اخلوير - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 99455200  
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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عبدالرزاق بن جمعة الرئي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات ال�سحراء �س.م.م 
 ، �س.م.م  ال�سحراء  مغامرات  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـــوم  اأنــه  الرئي�سي  جمعة  بن  عبدالرزاق  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1589032 بالرقــم  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلــة 
، وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  2018/1/30م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية بو�سر - محافظة م�سقط
�س.ب : 1312 ر.ب : 111

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

ثريا بنت علي الوهيبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاهر العاملية �س.م.م 
تعلن ثريا بنت علي الوهيبية اأنــها تقـــوم بت�سفـيـــة �سركـــة  املاهر العاملية �س.م.م  ، وامل�سجلــة 
لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم 1194171 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/25م ،
وللم�سفـية وحــدها حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم : 96696626
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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�سعيد بن مبارك بن �سليم البحريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة البحريي التجارية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن مبارك بن �سليم البحريي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جمموعة البحريي 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1600338 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/5/29م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
راأ�ش حلف - واليـة م�سرية - حمافـظة جنوب ال�سرقية

هاتـف رقــم : 99444323
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 علي بن حممد الفار�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وليلى للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأحمد وليلى للتجارة  يعلـن اأحمد بن علي بن حممد الفار�سي 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1037260 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 499 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 92901040

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 .
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اأحمد بن علوي بن عبداللـه املرزع باعبود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت اخلبز �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن علوي بن عبداللـه املرزع باعبود اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة بيت اخلبز �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــــم 1036754 ، وللم�سفــــي وحــده حـــق متثيــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 566 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24717300
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 .
�سالح بن �سامل بن �سعيد احلب�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالح بن �سامل احلب�سي واأخوانه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سالح بن �سامل بن �سعيد احلب�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سالح بن �سامل احلب�سي 
واأخوانه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1297724 ، 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92815543

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 .
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في�سل بن حممد بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهي�سم للتجارة �ش.م.م
للتجارة  الهي�سم  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الوهيبي  �سعيد  بن  حممد  بن  في�سل  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1017134 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 414 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99474072
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 .
اأبو بكر بن علي البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة �ش.م.م

يعلـن اأبو بكر بن علي البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلليجية لال�ستثمارات العامة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1308540 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/10/1م ، 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 : 

احليل اجلنوبية - واليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط
�ش.ب : 335 ر.ب : 133

هاتـف رقــم : 99544000
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 .
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مازن بن حميد بن �سعيد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جالبيات ال�سارقة �ش.م.م
ال�سارقة  جالبيات  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اجلابري  �سعيد  بن  حميد  بن  مازن  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1087269 ، وللم�سفـي وحده حق 
متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 430 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 98809766
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 ل�سركة فرا�سة حواء �ش.م.م
يعلـن مازن بن حميد بن �سعيد اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فرا�سة حواء �ش.م.م ، 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1061591  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 430 ر.ب : 132

هاتـف رقــم : 98809766
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 .
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مدين بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خمبز وحلويات ربيع لبنان �ض.م.م
يعلـن مدين بن عو�ض بن فهد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خمبز وحلويات ربيع 
لبنان �ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1043718 ،  وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�ض.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99498207

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اليوبيل للبخور �ض.م.م
يعلـن مدين بن عو�ض بن فهد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اليوبيل للبخور �ض.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـم 2113651 ،  وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيــــل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�ض.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 99498207

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�شفــي
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عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فن�ض املتحدة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م
يعلـن عبداحلميد بن عـــو�ض بن فهــد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة فنـــ�ض املتحــــدة 
 ،  1087879 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ض.م.م  واملقاولت  للتجارة 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�ض.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 98888834

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونان للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـة رونان للتجارة - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 2191482  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�ض.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 98888834

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوات ال�شالمة �ض.م.م

يعلن عبداحلميد بن عو�ض بن فهد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة خطوات ال�سالمة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1064216 ، وللم�ســفـي وحــده حــق 
متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
واليـة �شاللة - حمافـظــة ظفار

�ض.ب : 29 ر.ب : 211
هاتـف رقــم : 98888834

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
يحيى بن خمي�ض بن �شعيد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار قريات احلديثة �ض.م.م

يعلـن يحيى بن خمي�ض بن �سعيد البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة دار قريات احلديثة 
�ض.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1194219 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

هاتـف رقــم : 92109993
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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�صامل بن �صعيد بن �صامل احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فهود الأولى للتجارة واخلدمات املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل احلرا�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة فهود الأولى للتجارة 
واخلدمات املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1124570 ، 
وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1351 ر.ب : 611

هاتف رقم : 97212777  
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�صفــي

اأحمد بن عبداللـه بن حمود الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلم�صي للتجارة - ت�صامنية
 - للتجــارة  احلم�سي  �سركــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنــه  الهــادي  حمـود  بن  عبداللــه  بـن  اأحـمد  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1488759 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/10/17م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
 ولية العامرات - حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 97075591  
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�صفــي
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عبداللـه بن ح�صني بن عبداللـه جمال 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العربية لختبار املواد �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال اأنـه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركــة العربيــة لختبــار 
اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1820125 ، وللم�سفــــي  لــــدى  املـــواد �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 684 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96222202  

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التطوير لل�صفر وال�صياحة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمـال اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــة التطويـــر لل�سفــر 
وال�سياحـة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1820664 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 684 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96222202  

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صول لال�صتثمار الدويل �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمـال اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــة اأ�سول لال�ستثمار 
الدويل �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1044527 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 684 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96222202  

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العربية لالأعمال واخلدمات الفنية �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن ح�سني بن عبداللـه جمال اأنـه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركــة العربية لالأعمال 
واخلدمات الفنية �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1149048 ، 
وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 684 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96222202  

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�صفــي
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ع�صام بن �صعيد بن �صرور الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صور �صحار املا�صية للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن ع�سام بن �سعيد بن �سرور الربيعي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــة ج�سور �سحار املا�سية 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1166196 ، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/14م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي 
الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1310 ر.ب : 100

هاتف رقم : 92378769  
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�صفــي

مو�صى بن عبداللـه بن مو�صى الرئي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات احلكمة �ش.م.م
يعلن مو�سى بن عبداللـه بن مو�سى الرئي�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــة مرتفعات احلكمة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1274202 ، وللم�سفــــي وحـــده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 607 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99574578  
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�صفــي
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�صيف بن حممد بن �صيف ال�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صيدي والزدجايل للتجارة - ت�صامنية
يعلن �سيف بن حممد بن �سيف ال�سيدي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــة ال�سيـدي والزدجالـــي 
للتجـارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1711970 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 93330366  

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�صفــي

زكريا بن يحيى بن �صامل ال�صيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول الآفاق احلديثة للم�صاريع �ش.م.م 
يعلن زكريا بن يحيى بن �سامل ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــة �سهول الآفاق احلديثة 
للم�ساريع �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1231078 ، وللم�سفــــي 
وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 204 ر.ب : 121

هاتف رقم : 98881671  
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�صفــي
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م�صعود بن طالب بن حممد احل�صيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنائن �صيماء للتجارة - تو�صية
يعلن م�سعــود بــن طالــب بـــن حممــد احل�سينـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جنائـــن �سيمـــاء 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1003814 ، وفقا لتفاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/2/6م ، وللم�سفــــي وحـــده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
ولية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 217 ر.ب : 620
هاتف رقم : 94400088  

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�صفــي

فايزة بنت اأحمد بن علي الرئي�صية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القبطان للم�صاريع ال�صاملة - ت�صامنية
تعلن فايزة بنت اأحمـد بـن علــي الرئي�سيــة اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركة القبطـــان للم�ساريـــع 
، وفقا  الـتجاري بالرقـم 1039798  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  ال�ساملـة - ت�سامنية 
لتفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/21م ، وللم�سفـية وحدها حــق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفية 
اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 360 ر.ب : 114

هاتف رقم : 97755766  
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�صفــية
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عبدال�صميع بن بخيت بن حممد نور تامراب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار الو�صاطة الدولية �ش.م.م
يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة دار الو�ساطة 
الدوليــــة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1684418 ،  وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة العمانية لتاأجري ال�صيارات �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية ال�سركـــة العمانيـــة 
  ، لتاأجيـــر ال�سيــــارات �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1307061 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع القرم العربية للتجارة �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع القرم 
  ، العربيــــة للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــم 1752650 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بنتوت للخدمات الهند�صية �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة بنتوت للخدمات 
الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1000726 ،  وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البيزار للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة البيزار للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1665502 ،  وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمهرام الدولية للعقارات �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سمهرام الدولية 
للعقــارات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقــم 1722387 ، وللم�سفـــي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز النخبة احلديث الطبي �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة مركز النخبة 
احلديث الطبي �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1178052 ، وللم�سفي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـــي الت�سفـيــة اأمــام الغـيــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـي 

فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
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�صفــي

�صعيد بن حممد بن را�صد اآل جمعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الأهلية للتجارة واملنتجات البحرية �ش.م.م 
ال�سركـــة الأهليـــة للتجـــارة  اأنه يقـوم بت�سفـيـة  اآل جمعة  يعلن �سعيد بن حممد بن را�سد 
واملنتجات البحرية �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1243721 ،

فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  املــوؤرخ 2018/2/28م  ال�سركــاء  وفقا لتـفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية قريات - حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 99376767  
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�صفــي

-317-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

يا�سني بن جعفر بن حممد
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أزياء �سناء �ش.م.م 
يعلن يا�سني بن جعفر بن حممد اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأزياء �سناء �ش.م.م , وامل�سجلــة 
لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1315960 , وفقا التـفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/7م , 
وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�لو�دي �لكبري - والية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 194 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99250001  

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 .
�مل�سفــي

فهد بن خمي�ش بن حمد �لها�سمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملتحدة خلدمات �الأنابيب �ش.م.م 
يعلن فهد بن خمي�ش بن حمد الها�سمي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة املتحدة خلدمات االأنابيب 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1181333 , وفقا التـفاق ال�سركــاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل  املــوؤرخ 2018/1/15م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
هاتف رقم : 92560066  

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 .
�مل�سفــي
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يون�ش بن �سلطان بن حممد �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الآمال للتجارة �ش.م.م 
يعلن يون�ش بن �سلطان بن حممد احلارثي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة االآمال للتجارة �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1492225 , وفقا التـفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/10/30م , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

حمافظة م�سقط
هاتف رقم : 97119791  

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 .
�مل�سفــي

�سعيد بن عبد�للـه �ل�سقري 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مظلة �الأعمال �ل�سناعية �ش.م.م 
يعلن �سعيد بن عبداللـه ال�سقري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة مظلة االأعمال ال�سناعية �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1118019 , وفقا التـفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
اأمام الغـري , وعلـــى  , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية  2018/9/26م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 300 ر.ب : 124
هاتف رقم : 99329595  

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 .
�مل�سفــي
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ز�هر بن حمود بن �سامل �لرزيقي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع بريق �لنور �ل�ساملة �ش.م.م 
يعلن زاهر بن حمود بن �سامل الرزيقي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة م�ساريع بريق النور ال�ساملة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1210261 , وفقا التـفاق ال�سركــاء 
املــوؤرخ 2018/10/24م , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 97992210  
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 .
�مل�سفــي

م�سعود بن عبد�للـه بن م�سلم �مل�سكري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مري�ج �ملتحدة �ش.م.م 
يعلن م�سعود بن عبداللـه بن م�سلم امل�سكري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة مرياج املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1171015 , وفقا التـفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/10/10م , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 676 ر.ب : 112
هاتف رقم : 92301235  

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 .
�مل�سفــي
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خالد بن عامر بن لبخيت فا�ضل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية
 ل�ضركة خالد بن عامر بن لبخيت فا�ضل وولده للتجارة - تو�ضية

يعلن خالـــد بـــن عامــر بــن لبخيت فا�سل اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركــة خالـــد بــن عامــر بـــن 
لبخيــت فا�ســل وولده للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـم 
2197588 , وفقــا التفـاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م , 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 : 99484822 

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 .
�مل�ضفــي

حم�ضن بن حامد بن عامر فا�ضل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لإد�ري �ملحرتف �ش.م.م
يعلن حم�سن بن حامد بن عامر فا�سل اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة االإداري املحرتف �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1277486 , 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 : 
ولية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99355574 
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 .
�مل�ضفــي
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عماد بن حماد بن علي قطن
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة عهد �خلليج �ملتميزة �ش.م.م
اأنه يقوم بت�سفـية �سركة عهد اخلليج املتميزة �ش.م.م ,  يعلن عماد بن حماد بن علي قطن 
وامل�سجلة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1283687 , 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 : 99482072

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 .
�مل�ضفــي

علي بن فرج ركب �ضعيد�ن
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة علي بن فرج للتجارة - تو�ضية
يعلن علي بن فرج ركب �سعيدان اأنه يقوم بت�سفـية �سركة علي بن فرج للتجارة - تو�سية , 
املوؤرخ  ال�سركاء  وفقــا التفـاق   , بالرقـم 2142120  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــــة  وامل�سجلة لدى 
2018/2/27م , 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 : 

�حلافة - ولية �ضاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب : 1272 ر.ب : 211

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 .
�مل�ضفــي
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ح�ضيمة بنت �لعو�ش بن �ضامل �ملهرية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة بنت �لعو�ضي للتجارة - تو�ضية

تعلن ح�سيمة بنت العو�ش بن �سامل املهرية اأنها تقوم بت�سفـية �سركة بنت العو�سي للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 2042509 , وللم�سفــية 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 : 99428111

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 .
�مل�ضفــية

�ضليمان بن �ضيف بن علي �جلهوري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �خلدمات �لطبية و�ل�ضيدلنية �ش.م.م

يعلن �سليمان بن �سيف بن علي اجلهوري اأنه يقوم بت�سفـية �سركة اخلدمات الطبية وال�سيدالنية 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1719440 , وللم�سفــي وحـده حــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمام  الت�سفـيـــة  فـــي  ال�سركـة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
حمافظة م�ضقط

هاتف رقم : 99598454
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 .
�مل�ضفــي
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حممد بن خمي�ش بن هالل �ملجعلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ملجعلي �ملتحدة �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�ش بن هالل املجعلي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة املجعلي املتحدة �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1740130 , وفقــا التفـاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
, وعلـــى  الغـري  اأمام  الت�سفـيـــة  فـــي  ال�سركـة  , وللم�سفــي وحـده حــق متثيــل  2018/5/7م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

ر�أ�ش حلف - ولية م�ضرية
�ش.ب : 1063 ر.ب : 114
هاتف رقم : 99333441

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 .
�مل�ضفــي

حممد بن �أحمد بن علي �ل�ضلماين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع ب�ضريي �حلديثة - تو�ضية
يعلــن حممــد بن اأحمـــد بن علـــي ال�سلمانـــي اأنــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريــع ب�سيــري 
احلديثــة - تو�سيـــة , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـــم 1131554 , وفقــا 
التفـاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/25م , وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�ضقط

�ش.ب : 125 ر.ب : 113
هاتف رقم : 99874545

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 .
�مل�ضفــي
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حممد بن مربوك بن حممد �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �ملند�ضة �حلديثة للتجارة و�ملقاولت - تو�ضية
اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركة املند�سة احلديثة  يعلــن حممد بن مربوك بن حممد العامري 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1071461 , 
فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيـــــل  وللم�سفي وحــده   , املــوؤرخ 2018/5/7م  ال�سركــاء  وفقــا التفـاق 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ر�أ�ش حلف - ولية م�ضرية

�ش.ب : 75 ر.ب : 414
هاتف رقم : 92630071

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 .
�مل�ضفــي

�أمين حممد رحيم د�د �لبلو�ضي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �أنو�ر بو�بة �ضوق مطرح �ش.م.م
يعلــن اأمين حممد رحيم داد البلو�سي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركة اأنــوار بوابــة �ســوق مطرح 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1222757 , وللم�سفي وحده حــق 
متثيــل 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 : 99242225

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 .
�مل�ضفــي
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حميد بن �ضامل بن �ضعيد �حلب�ضي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية
 ل�ضركة حميد �ضامل �حلب�ضي ونا�ضر �ملعويل للتجارة و�ملقاولت - ت�ضامنية

يعلــن حميد بن �سامل بن �سعيد احلب�سي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركة حميد �سالـم احلب�ســي 
ونا�سر املعويل للتجــارة واملقــاوالت - ت�سامنيــة , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقم 1265849 , وللم�سفي وحده حــق متثيــل 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 : 99419195
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 .
�مل�ضفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�ضفـية

 ل�ضركة حميد بن �ضامل �حلب�ضي و�أولده للتجارة و�ملقاولت - تو�ضية
يعلــن حميد بن �سامل بن �سعيد احلب�سي اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركــة حميد بن �سامل احلب�سي 
واأوالده للتجـــارة واملقـــاوالت - تو�سيـــة , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 
1605291 , وفقا التفـاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/7م , وللم�سفي وحده حــق متثيــل ال�سركـة 
فـي الت�سفـية اأمام الغري , وعلى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ولية �لعامر�ت - حمافظة م�ضقط 

هاتف رقم : 99419195
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 .
�مل�ضفــي 
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�ضالح بن حمد بن �ضيف �لزكو�ين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة ذرى �ل�ضاأن للتجارة - تو�ضية
يعلــن �سالح بن حمد بن �سيف الزكواين اأنــه يقوم بت�سفـيـة �سركــة ذرى ال�ســـاأن للتجـــارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1567446 , وفقــا التفـاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  ال�سركـة فـي  , وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل  املــوؤرخ 2018/2/14م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�ضقط 

�ش.ب : 570 ر.ب : 131
هاتف رقم : 99435363

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 .
�مل�ضفــي

زينب بنت مبارك بن علي �لرحبية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�ضفـية ل�ضركة �لزمامي للجمال �ش.م.م
تعلن زينب بنت مبارك بن علي الرحبية اأنها تقوم بت�سفـية �سركة الزمامي للجمال �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــم 1056867 , وفقــا التفــاق ال�سركاء املــوؤرخ 
2018/1/23م , وللم�سفــية 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 : 

�ش.ب : 135 ر.ب : 122
هاتف رقم : 92056529

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 .
�مل�ضفــية
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عبداللـه بن �سلطان بن عبداللـه البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دانة �سحم املتكاملة - ت�سامنية
دانــة  �سركــة م�ساريـــع  بت�سفـيـة  يقــوم  اأنــه  البادي  �سلطان بن عبداللـه  يعلــن عبداللـه بن 
�سحـــم املتكاملـــة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1120642 ، 
وللم�سفـــي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 99593557
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

خلفان بن عبداللـه بن جمعة املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن خلفان بن عبداللـــه بــن جمعــة املعمـــري اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة عمــــق للتجـــارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 3039994 ، وللم�سفي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 1 ر.ب : 311

هاتف رقم : 99421540
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اأحمد بن قا�سم بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلا�سم املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن اأحمد بن قا�سم بن علي املعمري اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة اجلا�سم املتحدة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1100546 ، وللم�سفي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية �سنا�ص - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 219 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99105511

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

يحيى بن اأحمد بن هالل الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة يحيى بن اأحمد بن هالل الكيومي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــن يحيى بن اأحمد بن هالل الكيومي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة يحيى بـــن اأحــمد بــن 
الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  ، وامل�سجلـة لدى  الكيومي و�سريكــه للتجـــارة - ت�سامنيـــة  هالل 
بالرقم 1046334 ، وللم�سفي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 6 ر.ب : 316

هاتف رقم : 95597525
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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بدر بن حممد بن عامر القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة مرتفعات خور ر�سل للتجارة - ت�سامنية
يعلــن بدر بن حممد بن عامر القريني اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة واحة مرتفعات خور ر�سل 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1078267 ، وللم�سفي 
وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 464 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99516001

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة بدر بن حممد بن عامر القريني و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلــن بدر بن حممد بن عامر القريني اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة بدر بن حممد بن عامر 
القريني و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري 
بالرقم 1125259 ، وللم�سفي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب : 464 ر.ب : 326
هاتف رقم : 99516001

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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في�سل بن حممد بن عامر القريني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل القريني و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلــن في�سل بن حممــد بــن عامــر القرينــي اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــة فيــــ�سل القرينـــي 
و�سريكـــه للتجـــارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1070950 ، 
وللم�سفي وحــده حــق متثيــل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : 667 ر.ب : 326
هاتف رقم : 96010261

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حم�سن بن غلوم بن حاجي العجمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلائزة �ص.م.م

 ، �ش.م.م  اجلائزة  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العجمي  حاجي  بن  غلوم  بن  حم�سن  يعلـن 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1512285 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
وعلـــى   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/3/15م 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

اخلوير اجلنوبية - والية بو�سر - حمافـظــة م�سقط
هاتف رقم : 99269999

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرياء لالأدوات ومعدات امل�ست�سفيات �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سرياء للأدوات 
  ، ومعدات امل�ست�سفيات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1178120 
وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 وكالة ملار للم�ساريع والأعمال الإعالنية �ش.م.م

ملــار  اأنـه يقوم بت�سفـية �سركــة وكالــة  يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب 
الـتجـــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�سجـل  ، وامل�سجلـة لدى  للم�ساريع والأعمال الإعلنية �ش.م.م 
1075379 ،  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 مفرو�سات الق�سور �ش.م.م

�سركة مفرو�سات  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  تامراب  نور  بخيت بن حممد  بن  يعلن عبدال�سميع 
الق�ســـور �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1180649 ،  وللم�سفـــي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 العمانية لتاأجري  و�سيانة املعدات �ش.م.م

العمانيـــة  �سركة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  تامراب  نور  حممد  بن  بخيت  بن  عبدال�سميع  يعلن 
  ، لتاأجري و�سيانة املعدات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1747096 
وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 لل�سركة العمانية املتحدة للمعدات �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حمــمد نــور تامــراب اأنـه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركــة العمانيــة 
  ، املتحــدة للمعــــدات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1008361 
وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للت�سويق �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حمــمد نــور تامــراب اأنـه يقـوم بت�سفـيـة ال�سركــة العامليــــة 
للت�سويق �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1792636 ،  وللم�سفــــي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 الزمائم خلدمات حقول النفط �ش.م.م

الزمائم  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  تامــراب  نــور  يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حمــمد 
  ، خلدمات حقول النفط �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1599429 
وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 الأعراف العاملية �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة الأعراف  نــور تامــراب  يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حمــمد 
العامليـــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1024742 ،  وللم�سفــــي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 املتحدة الدولية خلدمات ال�سفر �ش.م.م

املتحدة  �سركــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـه  تامــراب  نــور  حمــمد  بن  بخيت  بن  عبدال�سميع  يعلن 
  ، الدولية خلدمات ال�سفر �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1074632 
وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، 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 الإمرباطور للدراجات النارية �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حمــمد نــور تامــراب اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة الإمرباطور 
  ، للدراجــــات الناريــــة �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1034955 
وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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زكريا بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجمة خلدمات �سف ال�سيارات �ش.م.م
يعلن زكريا بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة النجمة خلدمات �سف 
ال�سيارات �ش.م.م ، وامل�سجلـــة لــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـم 1010958 ،  وللم�سفــــي 
وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

نزار بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمهرام الدولية للتاأجري �ش.م.م
يعلن نزار بن �سعيد بن اأحمد ال�سنفري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة �سمهرام الدولية للتاأجري 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــاري بالرقـم 1062853 ، وللم�سفــــي وحـده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 783 ر.ب : 100

هاتف رقم : 99356362 - 93299049
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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ع�سام بن �سعيد بن �سرور الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور بركاء الذهبية �ش.م.م
يعلن ع�سام بن �سعيد بن �سرور الربيعي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة ج�سور بركاء الذهبية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1176644 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2017/12/14م ، وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 1310 ر.ب : 100
هاتف رقم : 92378769 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن ح�سن بن قمرب العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي م�سكن للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن ح�سن بن قمرب العجمي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة فيافـي م�سكن للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1175863 ، وللم�سفــــي وحـــده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 341 ر.ب : 515
هاتف رقم : 99360536 - 92454090 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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زهرة بنت عبداللـه بن حممد البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور ال�سيب الأرجوانية �ش.م.م

ال�سيــب  زهـــور  �سركــة  بت�سفـيـة  تقـوم  اأنـها  البلو�سية  بنت عبداللـه بن حممد  زهرة  تعلن 
الأرجوانية �ش.م.م ، وامل�سجلة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1279078 ، وفقا لتفاق 
ال�سركــاء املوؤرخ 2018/8/12م ، وللم�سفـــية وحـــدها حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام 
الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 97799741  

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

حممد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اجلفنني للتجارة �ش.م.م

يعلن حممد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة جبال اجلفنني للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1014899 ، وللم�سفــــي وحـده 
حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 946 ر.ب : 111

هاتف رقم : 99341647 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمور اخلليج العربي للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن حمـــد بن �سالـــم بن علـــي املعمــري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة حمور اخلليج العربي 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1811789 ، 
وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 422 ر.ب : 326

هاتف رقم : 99462666 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خنجر م�سقط للتجارة �ش.م.م
يعلن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة خنجر م�سقط للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1164151 ، وفقا لتفاق ال�سركــاء 
املوؤرخ 2018/9/12م ، وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
احليل ال�سمالية - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1371 ر.ب : 132
هاتف رقم : 99470246 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سليم بن خلفان بن �سليم اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد اأبها التجارية - ت�سامنية
يعلـن �سليم بن خلفان بن �سليم اليعقوبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جمد اأبها التجارية - 
، وللم�سفـي وحده  بالرقـم 1088144  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  ، وامل�سجلـة لدى  ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 413 ر.ب : 511

هاتـف رقــم : 92319077
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
ماجد بن حمود بن عبداللـه العرميي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جميل وماجد للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن ماجد بن حمود بن عبداللـه العرميي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جميل وماجد للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1040182 ، وفقا لتفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2018/2/15م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
املعبيلة - وليـة ال�سيب - حمافـظــة م�سقط

�ش.ب : 757 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 95436866

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

امل�سفــي على العنوان امل�سار اإليه .
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منذر بن اإ�سماعيل بن علي الظاهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تيكون املحدودة �ش.م.م
يعلن منذر بن اإ�سماعيل بن علي الظاهري اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة تيكون املحدودة �ش.م.م ، 
وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1115415 ، وللم�سفــــي وحـده حــق متثيــل 
ال�سركــة فـي الت�سفـيــة اأمام الغـيــر ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
القرم - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 96662009 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب كرت�ش مايل بريفو�ست كولت ومو�سلي ال ال بي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركةدي ا�ش ام اي عمان �ش.م.م
يعلن مكتب كرت�ش مايل بريفو�ست كولت ومو�سلي ال ال بي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة دي 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1048733 ، عـــن  ا�ش ام اي عمان �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املــادة )27( مــن  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال  انتهــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة فين�سي وجمموعة ال�سليمي للمقاولت وامل�ساريع الكربى �ش.م.م

يعلن مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة فين�سي 
وجمموعة ال�سليمي للمقاولت وامل�ساريع الكربى �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل 
الـتجاري بالرقـم 1140767 ، عـــن انتهــاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة 

وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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�شندوق تنمية م�شروعات ال�شباب

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سرية خلدمة ال�سيارات �ش.م.م

خلدمة  الع�صريــة  ل�صركــــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  ال�صبــاب  م�صــروعــات  تنمية  �صنـــدوق  يعلـن 

عــن   ،  1681966 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة   , �ش.م.م  ال�صيارات 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سباب خلدمة ال�سيارات �ش.م.م

يعلـن �صنـــدوق تنمية م�صــروعــات ال�صبــاب ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــــة مركز ال�صباب خلدمة 

ال�صيارات �ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1681575 , عــن انتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

م�سلم بن اأجهام الكثريي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سلم بن اأجهام الكثريي للتجارة - تو�سية

يعلن م�صلم بن اأجهام الكثريي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة م�صلم بن اأجهام الكثريي للتجارة - 

1156999 , عــن انتهـــاء اأعمــال  تو�صية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـل الـتجاري بالرقـم 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اأحمد بن عقيل بن اإبراهيم اآل اإبراهيم

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار الدولية �ش.م.م

يعلــن اأحمــد بــن عقيــل بن اإبراهيم اآل اإبراهيم ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة الديـــار الدوليـــة 

�ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1084113 , عــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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عادل بن اأحمد بن حممد النهدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركيزة البادية للتجارة - تو�سية

يعلن عادل بن اأحمد بن حممد النهدي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة ركيـزة الباديــة للتجــارة - 

اأعمــال  , عــن انتهـــاء   2110768 اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم  تو�صية , وامل�صجلــة لــدى 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اأبو بكر بن عبدالرحمن اآل اإبراهيم

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سوح العربية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن اأبـو بكــر بــن عبدالرحمـــن اآل اإبراهيـــم ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة الو�صــوح العربيــة 

للتجارة واملقاولت - تو�صية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1071828 ، 

عــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

حم�سن بن علي بن ناجي اليافعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سداقية املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن حم�صن بن علي بن ناجي اليافعي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة امل�صداقية املتحدة للتجارة - 

اأعمــال  , عــن انتهـــاء   1063462 اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم  , وامل�صجلــة لــدى  تو�صية 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الرابع الهند�سية الفنية للتجارة - ت�سامنية

يعلن حم�صن بن علي بن ناجـي اليافعي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة احلجر الرابـع الهند�صيـة 

الفنية للتجــارة - ت�صامنية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1211280 ، 

عــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن عبداللـه اآل اإبراهيم

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيادة و�سيدلية اخلميلة �ش.م.م

يعلن حممد بن �صامل بن عبداللـه اآل اإبراهيم ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة عيــادة و�صيدليــة 

اخلميلة �ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 2061929 , عــن انتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اال�ستمرار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �صامل بن عبداللـه اآل اإبراهيم ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة ال�صتمرار للتجارة 

 ،  2024810 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�صجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة   , ت�صامنية   - واملقــاولت 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفقة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  ال�صفقة  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـته  اإبراهيم  اآل  بن عبداللـه  �صامل  بن  يعلن حممد 

انتهـــاء  عــــن   ,  2057301 بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�صجـــــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة   , ت�صامنية 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

حممد بن فهد بن نا�سر احلو�سني

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو فرا�ش احلو�سني للتجارة - تو�سية

احلو�صني  فرا�ش  اأبو  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـته  احلو�صني  نا�صر  بن  فهد  بن  يعلن حممد 

 ،  1186615 بالرقـــــــم  الـتجــــــاري  ال�صجــــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  , وامل�صجلــــة  للتجـــــارة - تو�صيــــة 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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طفول بنت عي�سى بن متان تبوك

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبها اخل�سراء للتجارة - ت�سامنية

 - اأبها اخل�صراء للتجارة  امل�صفـــية ل�صركــة  تعلــن طفــول بنت عيـ�صى بن متان تبوك ب�صفـتها 

ت�صامنيـــة , وامل�صجلــــة لــــدى اأمانــــة ال�صجـــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1049078 , عــــن انتهـــــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــية 

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف الفنية للتجارة - ت�سامنية

تعلن طفول بنت عيـ�صى بـن متان تبــوك ب�صفـتهــا امل�صفـــية ل�صركــة الطيــف الفنيـة للتجـــارة - 

ت�صامنيـــة , وامل�صجلــة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــــــل الـتجــــاري بالرقـــــــم 1052030 , عــــن انتهـــاء 

قانــون  مــن  املــــادة )27(  لل�صركـــة وفقا لأحكــام  القانونــي  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــية

اإ�سماعيل بن عبداللـه بن علي البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب الريا�ش للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الريا�ش  جنوب  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـته  البلو�صي  علي  بن  عبداللـه  بن  اإ�صماعيل  يعلن 

للتجارة واملقاولت - ت�صامنية , وامل�صجلة لدى اأمانـــة ال�صجـل الـتجاري بالرقم 1033681 ، 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

حمود بن خليفة بن �سنان الربيعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود وعبداللـه للتجارة - ت�سامنية

يعلن حمود بن خليفة بن �صنان الربيعي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة حمود وعبداللـه للتجارة - 

ت�صامنية , وامل�صجلة لدى اأمانـــة ال�صجـل الـتجاري بالرقم 3300579 , عــــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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�سيف بن حمود بن �سعيد الربيعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القطوف للتجارة - تو�سية

يعلن �صيــف بــن حمــود بن �صعيــد الربيعــي ب�صفـتـه امل�صفـــي ل�صركـــة القطــوف للتجــارة - 

اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ,  8059454 بالرقم  الـتجاري  ال�صجـل  اأمانـــة  , وامل�صجلة لدى  تو�صية 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سلطان بن حمد بن جمعة امل�سعودي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفزاري وامل�سعودي للتجارة - ت�سامنية

وامل�صعودي  الفزاري  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـته  امل�صعودي  �صلطان بن حمد بن جمعة  يعلن 

عــــن   ،  3209458 الـتجاري بالرقـم  ال�صجـــل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�صجلــة  للتجـارة - ت�صامنيـة 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

را�سد بن �سيف بن را�سد املقبايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة هالل ورا�سد اأبناء �سيف بن را�سد املقبايل للتجارة - ت�سامنية

اأبناء �صيف بن  يعلن را�صد بن �صيف بن را�صد املقبايل ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة هالل ورا�صد 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة   , - ت�صامنيــة  للتجارة  املقبــايل  را�صــد 

لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ,  3071308

املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اأحمد بن جمعة بن عبيد املقبايل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الطريف الوطنية للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن جمعة بن عبيد املقبايل ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة رمال الطريف الوطنية 

 ،  1074376 بالرقــــم  الـتجـــــاري  ال�صجــــل  اأمانـــــة  لــــدى  وامل�صجلــــة   , ت�صامنيــة   - للتجـــارة 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـــان القانونــي لل�صركـــة وفقــا لأحكــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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ح�سن بن حمدان بن عبداللـه الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار البادية احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن ح�صن بن حمدان بن عبداللـه الفار�صي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة اأنوار البادية احلديثة 

 ،  1149421 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�صجـــــل  اأمانـــــة  لــــدى  , وامل�صجلــة  للتجـــارة  - ت�صامنيــة 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال احليل للتجارة �ش.م.م

للتجارة  احليل  اأجيال  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـته  اخلنب�صي  علي  بن  حمد  بن  �صيف  يعلن 

�ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجاري بالرقـم 1008567 , عــــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

طالل بن حمود بن عبداللـه الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة اخلليج املتحدة �ش.م.م

يعلن طالل بن حمود بن عبداللـه الوهيبي ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة واجهة اخلليج املتحدة 

�ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجاري بالرقـم 1140127 , عــــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

من�سور بن يا�سر بن عبيد الرواحي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الف�سائل احلديثة �ش.م.م

الف�صائــل  م�صاريـــع  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـتـــه  الرواحــي  عبيـد  بن  يا�صر  بن  يعلن من�صور 

احلديثة �ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجاري بالرقـم 1050667 , عــــن انتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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مرت�سى بن حممد بن علي اللواتي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة االإعمار للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلن مرت�صى بن حممد بن علي اللواتي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة بهجة الإعمار للتجارة 

واخلدمات �ش.م.م , وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجـل الـتجـاري بالرقم 1585266 , عــــن انتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

خلفان بن �سعيد بن �سليمان اجلرداين

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العابر املتميزة - تو�سية

العابــر  ل�صركــة م�صاريــع  امل�صفـــي  �صليمان اجلردانــي ب�صفـتــــه  بـن  �صعيد  يعلن خلفان بن 

املتميزة - تو�صية , وامل�صجلـة لــدى اأمانة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1158875 , عــــن انتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

جمال بن نا�سر بن علي اليحمدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق للطاقة العالية ومقاوالت البناء �ش.م.م

يعلن جمال بن نا�صر بن علي اليحمدي ب�صفـتــــه امل�صفـــي ل�صركــة التفوق للطاقة العالية 

 ،  1153157 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�صجلــة   , �ش.م.م  البناء  ومقاولت 

عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اأحمد بن علي بن حممد الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثعلب للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن علي بن حممد الفار�صي ب�صفـتــــه امل�صفـــي ل�صركــة الثعلب للتجارة �ش.م.م , 

وامل�صجلــة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1015470 , عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة 

وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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ن�سر بن حمود بن �سعيد املعمري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير ال�سيب للتجارة �ش.م.م

يعلن ن�صر بن حمود بن �صعيد املعمري ب�صفـتــــه امل�صفـــي ل�صركــة غديــر ال�صيــب للتجـارة 

�ش.م.م , وامل�صجلــة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1032168 , عــــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

خالد بن �سعيد بن �سالح الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لويان للت�سويق واخلدمات �ش.م.م

يعلن خالد بن �صعيد بن �صالح الوهيبي ب�صفـتــــه امل�صفـــي ل�صركــة لويان للت�صويق واخلدمات 

�ش.م.م , وامل�صجلــة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1656392 , عــــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سامل بن اأمان بن �سعبان بيت جميل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأر�ش الف�سيـة الدوليــة للخدمــات - تو�سية

يعلن �صامل بن اأمان بن �صعبان بيت جميل ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة الأر�ش الف�صية الدولية 

 ،  1046165 بالرقـــــــم  الـتجـــــاري  ال�صجـــــــل  اأمانـــة  لـــــدى  , وامل�صجلــة  للخدمـــات - تو�صيـــة 

عــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن �سامل الروا�ش

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمار اخلري للتجارة - ت�سامنية

 - للتجــارة  اخليـر  ثمـار  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  الــروا�ش  �صالـم  بـن  �صعيد  بن  يعلن حممد 

ت�صامنية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 2125358 , عــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اأحمد بن �سهيل بن بخيت عمو�ش املهري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء ذهبون للتجارة - ت�سامنية 

بــن بخيت عمو�ش املهري ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة �صيــاء ذهبــون  اأحمد بن �صهيــل  يعلن 

، عــن   1045192 الـتجــاري بالرقــــم  اأمانـــة ال�صجـــل  لــدى  , وامل�صجلــة  للتجارة - ت�صامنية 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
حممد بن علي بن فرج جمادح امل�سيخي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن ال�سيخ العفيف للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يعلن حممد بن علي بن فرج جمادح امل�صيخي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة بن ال�صيخ العفيف 

للتجارة واملقاولت - تو�صية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 2172437 ، 

عــن انتهـــاء اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
علوي بن حفيظ مقيبل

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املباين للخدمات واال�ستثمار �ش.م.م

وال�صتثمــار  للخدمــات  املباين  ل�صركــــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  مقيبل  حفيــظ  بن  علوي  يعلن 

�ش.م.م , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1033998 , عــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
علي بن عبداللـه بن مراد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوار�ش اخلابورة للتجارة - ت�سامنية 

يعلن علي بن عبداللـه بن مراد البلو�صي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة فوار�ش اخلابورة للتجارة -

ت�صامنية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 3302806 , عــن انتهـــاء اأعمــال 

الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�صركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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حميد بن عبداللـه بن حممد الفار�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة جمز للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن حميد بن عبداللـه بن حممد الفار�صي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة �صعلة جمز للتجارة 

واملقاولت - ت�صامنية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1055438 ، عــن 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سامل بن خمي�ش بن را�سد العي�سائي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول عاهن املميزة للتجارة - تو�سية 

يعلن �صامل بن خمي�ش بن را�صد العي�صائي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة �صهول عاهن املميزة 

عــن   ،  1159621 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة   , تو�صية    - للتجارة 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�صركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

من�سور بن عبداللـه بن زايد النعيمي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة من�سور بن عبداللـه بن زايد النعيمي وولده للتجارة - تو�سية 

يعلن من�صور بن عبداللـه بن زايد النعيمي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة من�صور بن عبداللـه بن 

زايد النعيمي وولده للتجارة - تو�صية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجل التجاري بالرقــــم 

اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  3135055 , عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سامل بن �سالم بن مربوك العامري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سامل بن �سالم بن مربوك و�سركاه للتجارة - ت�سامنية 

بن  �صالم  بن  �صامل  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـتــه  العامري  بن مربوك  �صالم  بن  �صامل  يعلن 

بالرقــــم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانـــة  لــدى  وامل�صجلــة   , - ت�صامنية  للتجارة  مربوك و�صركاه 

اأعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  8066728 , عــن انتهـــاء 

املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اأحمد بن �سقر بن �سيف ال�سيدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سقر ال�سيدي للتجارة - ت�سامنية 

يعلن اأحمد بن �صقر بن �صيف ال�صيدي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة اأبو �صقر ال�صيدي للتجارة -

ت�صامنية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجل الـتجاري بالرقـم 1203404 , عــن انتهاء اأعمال 

الت�صفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

يو�سف بن �سامل بن حممد العلوي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير �سحار للتجارة - تو�سية 

يعلن يو�صف بن �صامل بن حممد العلوي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة غدير �صحار للتجارة -

اأعمال  انتهــاء  , عــن   1043716 بالرقــم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانـــة  لــدى  , وامل�صجلــة  تو�صية 

الت�صفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون الظاهرة للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يعلن يو�صف بن �صامل بن حممد العلوي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة مزون الظاهرة للتجارة 

واملقاولت - تو�صية , وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقــم 1044265 , عــن انتهــاء 

املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن �سعيد اجلابري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان البوادي للتجارة واملقاوالت - تو�سية 

يعلن علي بن عبداللـه بن �صعيد اجلابري ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة فر�صان البوادي للتجارة 

واملقاولت - تو�صية , وامل�صجلة لــدى اأمانـة ال�صجل الـتجاري بالرقــم 1120139 ، عــن انتهــاء 

املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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�سيف بن �سامل بن حميد البادي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سلطان بن را�سد بن خمي�ش املقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �صيف بن �صامل بن حميد البادي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة �صلطان بن را�صد بن خمي�ش 

املقبـايل للتجـارة واملقـاولت - ت�صامنية , وامل�صجلــة لــدى اأمانـــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــــم 

لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  القانوين  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال  انتهــاء  عــن   ,  1077334

املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

حمد بن خلف بن �سامل ال�سعيدي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة النجاح للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

النجاح للتجارة  امل�صفـــي ل�صركــة بهجة  ال�صعيدي ب�صفـتــه  يعلن حمد بن خلف بن �صامل 

واملقــاولت �ش.م.م , وامل�صجلـــة لــدى اأمانـة ال�صجـل الـتجاري بالرقــم 1017744 , عـــن انتهــاء 

املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

حممد بن عبداللـه بن علي العلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع �سحار لالأ�سمدة الع�سوية �ش.م.م

يعلن حممد بن عبداللـه بن علي العلي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة م�صنع �صحار لالأ�صمدة 

الع�صوية �ش.م.م , وامل�صجلة لــدى اأمانـــــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــــم 3194949 , عـــن انتهــاء 

املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

علي بن خليفة بن م�سبح ال�سافعي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن علي بن خليفة بن م�صبح ال�صافعي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة النجد للتجارة واملقاولت 

�ش.م.م , وامل�صجلة لــدى اأمانـــــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــــم 3000745 , عـــن انتهــاء اأعمال 

الت�صفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اإبراهيم بن يو�سف بن �سعيد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اإبراهيم بن يو�سف بن �سعيد البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن اإبراهيم بن يو�صف بن �صعيد البلو�صي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركــة اإبراهيم بن يو�صف بن 

الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�صجلة   , - ت�صامنية  للتجارة  البلو�صي و�صريكه  �صعيد 

وفقــا  لل�صركـــة  القانوين  الكيـان  وزوال  الت�صفيــة  اأعمال  انتهــاء  عـــن   , بالرقــــم 3183866 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

منري بن �سامي بن علي البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادي املدينة ال�سحي - ت�شامنية

يعلن منري بن �صامي بن علي البلو�صي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركـــة نادي املدينــة ال�صحــي - 

ت�صامنية , وامل�صجلة لــدى اأمانـــــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــــم 3311414 , عـــن انتهــاء اأعمال 

الت�صفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن �سعيد العربي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة البريق االأحمر املميز للم�ساريع التجارية واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن علي بن �صعيد العربي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركـــة البريق الأحمر املميز 

للم�صاريع التجارية واملقاولت �ش.م.م , وامل�صجلة لــدى اأمانـــــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــــم 

القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال  انتهــاء  عـــن   ,  1063491

املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

ليلى بنت دروي�ش بن عبداللـه املعمرية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اأ�سالة ال�سرق لبيع وتف�سيل العباءات الن�سائية - ت�سامنية 

تعلن ليلى بنت دروي�ش بن عبداللـه املعمرية ب�صفـتـــها امل�صفـــية ل�صركـــة اأ�صالة ال�صرق لبيع 

وتف�صيل العباءات الن�صائية - ت�صامنية , وامل�صجلة لــدى اأمانـــــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقــــم 

القانوين لل�صركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�صفيــة وزوال  اأعمال  انتهــاء  عـــن   ,  3236382

املــادة )27( مــن قانــون ال�صركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــية
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طارق بن حميد بن �شامل ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طارق ال�شبلي و�شريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن طارق بن حميد بن �سامل ال�سبلي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة طارق ال�سبلي و�سريكه 
انتهــاء  عـــن   ، بالرقـم 3251314  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  وامل�سجلة لدى   ، للتجارة �ش.م.م 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

امل�شفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
فهد بن مبارك بن حمدان القا�شمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار الزاهية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن فهد بن مبارك بن حمدان القا�سمي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سحار الزاهية للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1014114 ، عـــن انتهــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

امل�شفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
علي بن �شعيد بن �شامل املقبايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكاأ�ش الف�شي للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن �سعيد بن �سامل املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة الكاأ�ش الف�سي للتجارة - 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3313344 ، عـــن انتهــاء اأعمال  ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
�شليمان بن علي بن خ�شيف البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شال�شل اخلابورة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

اخلابورة  �سال�سل  ل�سركـــة  امل�سفـــي  ب�سفـتـــه  البلو�سي  بن خ�سيف  علي  بن  �سليمان  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1065019 ، 
عـــن انتهـــــاء اأعمـــال الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( 

امل�شفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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�شعيد بن �شامل بن �شعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة مركز احلكمة لالإنرتنت وخدمات احلا�شب االآيل - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن �سامل بن �سعيد املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة مركز احلكمة لالإنرتنت 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - الآيل  احلا�سب  وخدمات 
القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال  انتهــاء  عـــن   ،  3307964

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
في�شل بن را�شد بن �شامل احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع التميز الع�شري للتجارة - ت�شامنية 

يعلن في�سل بن را�سد بن �سامل احلو�سني ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سعاع التميز الع�سري 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1233695 ، عـــن انتهــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

امل�شفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .

خلف بن علي بن �شامل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج ال�شيب احلديثة - ت�شامنية
يعلن خلف بن علي بن �سامل الكلباين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأمواج ال�سيب احلديثة - 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1087383 ، عـــن انتهــاء اأعمال  ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح م�شكن للتجارة - ت�شامنية
يعلن خلف بن علي بن �سامل الكلباين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة �سروح م�سكن للتجارة - 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1127057 ، عـــن انتهــاء اأعمال  ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .
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م�شبح بن خمي�ش بن را�شد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الف�شاء الذهبي للتجارة - تو�شية
الذهبـي  الف�ســاء  امل�سفـــي ل�سركـــة  الكلبانــي ب�سفـتـــه  را�ســد  بــن  يعلن م�سبح بن خميـ�ش 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8045976 ، عـــن انتهــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

امل�شفــي ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
نعيمة بنت را�شد بن �شامل الزيدية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنائن اخلطو للتجارة - ت�شامنية

تعلن نعيمة بنت را�سد بن �سامل الزيدية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركـة جنائن اخلطو للتجارة - 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7051026 ، عـــن انتهــاء اأعمال  ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى 
الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيةالتجارية رقم 74/4 .
عو�ش بن م�شلم بن عبداللـه اليعقوبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبراهيم بن �شليمان الوائلي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن عو�ش بن م�سلم بن عبداللـه اليعقوبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة اإبراهيم بن �سليمان 
اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري بالرقـــم  الوائلي و�سريكه للتجـارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلة لــدى 
القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال  انتهــاء  عـــن   ،  7030770

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
م�شلم بن عبداللـه بن م�شلم املنذري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة غيوم �شناو للتجارة �ش.م.م

يعلن م�سلم بن عبداللـه بن م�سلم املنذري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة غيوم �سناو للتجارة 
اأعمال  انتهــاء  عـــن   ،  1083671 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م 
الت�سفيــة وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�شفــيالتجارية رقم 74/4 .

-358-



اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

محمد بن عبداللـه بن نا�شر البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فلك عمان �ش.م.م
يعلن محمد بن عبداللـه بن نا�سر البلو�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة فلك عمان �ش.م.م ،

وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم 1370375 ، عـــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيــة 
وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

علي بن ح�شني بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شاريع االأهلية للخدمات الهند�شية �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سني بن علي اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة امل�ساريع الأهلية للخدمات 
الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1060208 ، عـــن انتهــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شاريع االأهلية للخدمات النفطية �ش.م.م

يعلن علي بن ح�سني بن علي اللواتي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة امل�ساريع الأهلية للخدمات 
اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1019459 ، عـــن انتهــاء  النفطية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

جا�شم بن �شحي بن را�شد ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركةالبحارة للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن جا�سم بن �سحي بــن را�ســد ال�سعــدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة البحـــارة للم�ساريـــع 
املتكاملــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـــم 1061230 ، عـــن انتهــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــــــام  الكيـان  الت�سفيــة وزوال  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمان ل�سناعة الأنابيب املتخ�س�سة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـه امل�سفــــي ل�سركــــة عمان ل�سناعة الأنابيب 
املتخ�س�سة �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1221160 ، عـــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سندوق تنمية م�سروعات ال�سباب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط ال�صيد �ش.م.م
يعلـن �صنـــدوق تنمية م�صروعات ال�صباب ب�صفـته امل�صفـي ل�صركــة خطــوط ال�صيــد �ش.م.م , 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 2176874 ، 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�صفـية ل�صركة العلف الأخ�صر �ش.م.م

يعلـن �صندوق تنمية م�صروعات ال�صباب ب�صفـته امل�صفـي ل�صركة العلف الأخ�صر �ش.م.م , 
وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 2157675 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

رجاء بنت زهران بن �سامل احلارثية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط النور�ش للتجارة �ش.م.م
تعلن رجاء بنت زهـران بن �صالــم احلارثيــة ب�صفـتـــهــا امل�صفـــية ل�صركــــة خطوط النـــور�ش 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1779842 ، 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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حمد بن �صعيد بن حميد العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة حمد بن �صعيد العي�صائي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حمد بن �سعيد بن حميد العي�سائي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة حمد بن �سعيد العي�سائي 
و�صريكه للتجارة - ت�صامنية , وامل�صجلــة لـدى اأمانة ال�صجـل الـتجــاري بالرقــــــم 1026599 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صعيد بن م�صبح بن علي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة �صعيد بن م�صبح بن علي املقبايل واأولده للتجارة - تو�صية

بن  م�صبح  بن  �صعيد  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـتـــه  املقبايل  علي  بن  م�صبح  بن  �صعيد  يعلن 
علي املقبايل واأولده للتجارة - تو�صية , وامل�صجلــة لـدى اأمانة ال�صجـل الـتجــاري بالرقــــــم 
لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  3117260

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

وليد بن فهد بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع �سحم الذهبية - ت�سامنية
يعلن وليد بن فهد بن �صامل الوهيبي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــــة �صمــوع �صحـــم الذهبيــــة - 
ت�صامنية , وامل�صجلـة لدى اأمانـة ال�صجل الـتجاري بالرقـــم 1165728 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

فا�صل بن �صعيد بن �صلمان الغ�صاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زهرة ال�صاحل للتجارة - تو�صية
يعلن فا�صل بن �صعيد بن �صلمان الغ�صاين ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركة زهرة ال�صاحل للتجارة - 
تو�صية , وامل�صجلــــة لـــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجاري بالرقــم 3180565 ، 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 عبداللـه بن �صليمان البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة
خالد و�صامي اأبناء عبداللـه بن �صليمان البلو�صي للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن خالد بن عبداللـه بن �صليمان البلو�صي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة خالد و�صامي اأبناء 
اأمانة  لـدى  وامل�صجلــــة   , ت�صامنية   - واملقاولت  للتجارة  البلو�صي  �صليمان  بن  عبداللـه 
ال�سجـل الـتجــاري بالرقــــــم 1152924 ، عــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين 

لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة عبداللـه بن عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�صي - ت�صامنية

يعلن عبداللـه بن عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�صي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركـــة عبداللـه بن 
اأمانة ال�صجـل الـتجــاري  عبدالرحمن بن عبداللـه الفار�صي - ت�صامنية , وامل�صجلــة لـدى 
اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا  ، عــــن انتهـــاء  بالرقــــــم 8040893 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صعود بن حمد بن �صعود اليعربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع املحيط للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �صعود بن حمـد بن �صعــود اليعربي ب�صفـتــــه امل�صفــي ل�صركـــــة روائـــــع املحيــط للتجــــارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجاري بالرقــم 1056773 ، عــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن خمي�ش بن حممد الغفيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبو ح�صني الغفيلي و�صريكه �ش.م.م
اأبــو ح�صيــن  يعلن علي بن خمي�ش بن حممد الغفيلي ب�صفـتــه امل�صفــي ل�صركـــــة م�صاريــع 
 ،  1766627 اأمانـــة ال�صجــــل الـتجــاري بالرقــم  الغفيلي و�صريكه �ش.م.م , وامل�صجلــــة لـــدى 
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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مرمي بنت مبارك بن فرج املجينية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة حمد بن عبداللـه بن غاب�ش ال�صعدي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

تعلن مرمي بنت مبارك بن فرج املجينية ب�صفـتـــها امل�صفـــية ل�صركــة حمد بن عبداللـه بن 
الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلــة   , ت�صامنية   - للتجارة  و�صريكه  ال�صعدي  غاب�ش 
وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  3182290 بالرقــم 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

�صعيد بن نا�صر بن عبيد ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الكون لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �صعيد بن نا�صر بن عبيد ال�صعدي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة عالـم الكــون لال�صتثمــار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1186709 ، 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�صفـية ل�صركة النور خلدمات التنظيف احلديثة �ش.م.م

يعلن �صعيد بن نا�صر بن عبيد ال�صعدي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة النور خلدمات التنظيف 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1175918 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

علي بن اأحمد بن �صامل احلميدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صرار البناء للمقاولت - تو�صية
يعلن  علي بن اأحمد بن �صامل احلميدي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة اأ�صرار البناء للمقاولت - 
تو�صية , وامل�صجلــة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1044709 ، 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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اأحمد بن عبداللـه بن �صامل العدواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء �صحم املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �صامل العدواين ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة اأ�صواء �صحم املتميزة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقم 1037046 ، عن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �صعيد بن خمي�ش املخا�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم الفرات للتجارة - ت�صامنية
يعلن حممد بن �صعيد بن خمي�ش املخا�صني ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركـة ن�صيم الفرات للتجارة - 
ت�صامنيـــة , وامل�صجلـــــة لـــدى اأمانـــــة ال�صجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــــم 5141460 ، عــــن انتهـــــــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صامل بن �صعيد بن خمي�ش املخا�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�صركة �صعيد بن خمي�ش بن �صليمان واأولده للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صامل بن �صعيد بن خمي�ش املخا�صني ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركة �صعيد بن خمي�ش بن 
بالرقـــم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة   , ت�صامنية   - للتجارة  واأولده  �صليمان 
لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ،  5030242

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

يو�صف بن �صامل بن �صيف الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم البنف�سجي - ت�سامنية
 - البنف�صجي  النجم  ل�صركـــة  امل�صفـــي  ب�صفـتـــه  الوهيبي  �صيف  بن  �صامل  بن  يو�صف  يعلن 
انتهـــاء  عــــن   ،  1067597 بالرقــــــم  الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�صجلــة   , ت�صامنية 
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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هالل بن حمد بن مطر ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلور العني للتجارة - ت�صامنية
يعلن هالل بن حمد بن مطر ال�صكيلي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركة احلور العني للتجارة - 
ت�صامنيـــة , وامل�صجلــــة لــــدى اأمانـــــة ال�صجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1124043 ، عــــن انتهــــــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مبارك بن حمد بن را�صد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة ال�صد للتجارة - ت�صامنية
يعلن مبـــارك بن حمــد بن را�صـــد الغافـــري ب�صفـته امل�صفـــي ل�صركــة منارة ال�صد للتجارة - 
ت�صامنية , وامل�صجلـــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�صجــــــل الـتجــــاري بالرقـــــــم 7067399 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

را�صد بن عبداللـه بن حممد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البيان للكهرباء �ش.م.م
يعلن را�صد بن عبداللـه بن حممـد العـربي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــــــة البيـــان للكهربــــاء 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1147955 ، 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 البيان لالإنارة �ش.م.م

لالإنارة  البيان  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـتـــه  العربي  حممد  بن  عبداللـه  بن  را�صد  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 7053681 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة 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 مرجان جمان �ش.م.م

يعلن را�صد بن عبداللـه بن حممد العربي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة مرجان جمان �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 7072872 ، 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�صفـية ل�صركة اأبو زكريا العربي للتجارة �ش.م.م

العربي  زكريا  اأبو  ل�صركــة  امل�صفـــي  ب�صفـتـــه  العربي  حممد  بن  عبداللـه  بن  را�صد  يعلن 
عــــن   ،  7069014 بالرقــــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  للتجارة 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صامل بن �صيف بن علي الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول الربع اخلايل للتجارة - ت�صامنية
الربــع اخلالــي  �صهـــول  ل�صركــــة  امل�صفــــي  الريامي ب�صفـتــــه  يعلن �صامل بن �صيف بن علي 
عن   ،  7053673 بالرقم  الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�صجلــة   , ت�صامنية   - للتجارة 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن �صعود بن هديب العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع العلو للتجارة - تو�صية
يعلــــن عبداللـه بن �صعود بن هديب العلوي ب�صفـتـــــه امل�صفـــي ل�صركــة ربوع العلو للتجارة - 
تو�صية , وامل�صجلــة لـــدى اأمانـــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 7053649 ، 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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منري بن �صامي بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مل�صات اخلليج الرائدة للتجارة �ش.م.م
يعلن منري بن �صامي بن علي البلو�صي ب�صفـتـــه امل�صفـــي ل�صركــة مل�صــات اخلليـــج الرائدة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1271382 ، عـــن انتهــــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صامل بن جمعة بن �صامل البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة اآل بخات / جمعة بن �صامل بن بخات وولده - ت�صامنية

يعلن �صامل بن جمعة بن �صامل البلو�صي ب�صفـته امل�صفـي ل�صركــة اآل بخات / جمعة بن �صامل بن 
بخات وولده - ت�صامنية , وامل�صجلة لـــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجاري بالرقـــم 3004341 ، عـــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

نا�صر بن �صعيد بن خلفان العي�صائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم وادي عاهن للتجارة واملقاولت - تو�صية
يعلن نا�صر بن �صعيد بن خلفان العي�صائي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة ن�صيم وادي عاهــن للتجـارة 
عـــن   ،  3183009 بالرقـم  الـتجاري  ال�صجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�صجلة   , تو�صية   - واملقاولت 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حنان بنت جمعة بن �صنني الفزارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأوتار لالأزياء - ت�صامنية
 - لالأزياء  الأوتار  ل�صركــة  امل�صفـــية  ب�صفـتـــها  الفزارية  �صنني  بن  جمعة  بنت  حنان  تعلن 
ت�صامنية , وامل�صجلــة لدى اأمانـة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1024923 ، 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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�صهاب بن حمد بن م�صبح ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة امليناء اللوج�صتية �ش.م.م
يعلن �صهاب بن حمد بن م�صبح ال�صبلي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة جوهرة امليناء اللوج�صتية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1151766 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صامل بن ح�صن بن حممد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة �صامل بن ح�صن الفار�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �صامل بن ح�صن بن حممد الفار�صي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة �صامل بن ح�صن الفار�صي 
و�صريكه للتجارة - ت�صامنية , وامل�صجلة لـــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجـاري بالرقـــم 3158179 ، 
املــادة )27(  وفقــا لأحكــام  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن علي العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو اجلود العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي العربي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة اأبو اجلود العاملية �ش.م.م , وامل�صجلــــة 
الت�سفية وزوال  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ، بالرقـــم 1070934  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لــــدى 
رقم  التجارية  ال�سركات  قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان 

. 74/4
امل�سفــي

حممد بن �صعيد بن بخيت ال�صوعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة ورثة بخيت بن �صيف بن �صامل ال�صوعني و�صركاه للتجارة - تو�صية

يعلن حممد بن �صعيد بن بخيت ال�صوعني ب�صفـته امل�صفي ل�صركة ورثة بخيت بن �صيف بن 
�صالــم ال�صوعنـي و�صركـــاه للتجــارة - تو�صيــة , وامل�صجلــــــة لــــدى اأمانـــة ال�صجــل الـتجـــاري 
لل�سركـــة وفقــا  القانوين  الكيان  الت�سفية وزوال  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ، بالرقـــم 3090957 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حممد بن علي بن خلفان الفار�صي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بريق ال�صمال للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
للتجارة  ال�صمال  ل�صركة بريق  امل�صفي  الفار�صي ب�صفـته  يعلن حممد بن علي بن خلفان 
واملقاولت - ت�صامنية , وامل�صجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�صجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1027478 ، 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�صفـية ل�صركة �صاهني ال�صمال للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن حممد بن علي بن خلفان الفار�صي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة �صاهني ال�صمال للتجارة 
عـــن   ،  1034416 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واملقاولت 
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�صفـية ل�صركة بوابة م�صقط الف�صية للتجارة �ش.م.م

الف�صية  بوابة م�صقط  ل�صركة  امل�صفي  ب�صفـته  الفار�صي  يعلن حممد بن علي بن خلفان 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1138892 ، عـــن انتهــــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�صركة الفار�صي واملعمري للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
يعلن حممد بن علي بن خلفان الفار�صي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة الفار�صي واملعمري للتجارة 
واملقاولت - ت�صامنية , وامل�صجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�صجــل الـتجـــاري بالرقـــم 3204219 ، 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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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املجموعة ال�صابعة �ش.م.م

يعلن حممد بن علي بن خلفان الفار�صي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة املجموعة ال�صابعة �ش.م.م , 
وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقـــم 1011823 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

را�صد بن حميد بن حممد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة �صعيد ورا�صد اأبناء حميد بن حممد ال�صبلي للتجارة - ت�صامنية

يعلن را�صد بن حميد بن حممد ال�صبلي ب�صفـته امل�صفي ل�صركة �صعيد ورا�صد اأبناء حميد بن 
الـتجـــاري بالرقـــم  اأمانـــة ال�سجــل  لــــدى  ، وامل�سجلــــة  حممد ال�صبلي للتجارة - ت�صامنية 
لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ،  3192091

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن حبيب بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو ق�صي العجمي للتجارة - تو�صية
يعلن حممد بن حبيب بن علي العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�صركــة اأبو ق�صي العجمي للتجارة - 
تو�صية , وامل�صجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�صجــل الـتجـــاري بالرقـــم 3181952 ، عـــن انتهــــاء اأعمـــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقــا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

فوزي بن طالب بن ها�صل الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درة الباطنة املميزة - تو�صية
 - املميزة  الباطنة  درة  ل�صركــة  امل�صفي  ب�صفـته  الزعابي  ها�صل  بن  بن طالب  فوزي  يعلن 
تو�صية , وامل�صجلــــة لدى اأمانـة ال�صجل الـتجـــاري بالرقـــم 1246022 ، 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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جليل بن اأحمد بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة جليل العجمي و�صريكته للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن جليل بن اأحمد بن حممد العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�صركــة جليل العجمي و�صريكته 
للتجارة واملقاولت - ت�صامنية , وامل�صجلـة لـدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 3224570 ، 
عـــن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيان القانونــــي لل�سركــــــة وفقــــا لأحكــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمدان بن حممد بن �صند اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة حمدان بن حممد بن �صند اجلابري واأولده للتجارة - تو�صية

يعلن حمدان بن حممد بن �صند اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�صركــة حمدان بن حممد بن 
الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــــة  لــــدى  وامل�صجلـــــة   , تو�صية   - للتجارة  واأولده  اجلابري  �صند 
لل�سركـــة وفقــا  القانوين  الكيان  الت�سفية وزوال  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ، بالرقـــم 3184404 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�صعيد بن حميد بن عبداللـه احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة �صعيد بن حميد بن عبداللـه احلو�صني واأولده للتجارة - تو�صية

يعلن �صعيد بن حميد بن عبداللـه احلو�صني ب�صفـته امل�صفي ل�صركــة �صعيد بن حميد بن 
عبداللـه احلو�صني واأولده للتجارة - تو�صية , وامل�صجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�صجـــل الـتجـــاري 
لل�سركـــة وفقــا  القانوين  الكيان  الت�سفية وزوال  اأعمـــال  انتهــــاء  عـــن   ، بالرقـــم 3177548 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن اإ�صماعيل بن عبداللطيف الكمايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البا�سق لالإعمار �ش.م.م
يعلـــن حممــد بن اإ�صماعيــل بن عبداللطيــف الكمالـــي ب�صفـتــه امل�صفـــي ل�صركـــــة البا�صــــق 
عـــن   ،  3248968 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، �ش.م.م  للإعمار 
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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دروي�ش بن �صالح بن ح�صن العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الدروي�ش احلديثة - تو�صية
يعلن دروي�ش بن �صالـــح بن ح�صـن العجمــي ب�صفـتــــه امل�صفـي ل�صركــــة م�صاريـــع الدرويــــ�ش 

، عـــن   1037259 اأمانــــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقـــم  لـــدى  , وامل�صجلـــــة  احلديثة - تو�صية 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
ب�صام بن عمر بن حممد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروا�صي الثابتة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن ب�صام بن عمر بن حممد اجلابري ب�صفـتـــــه امل�صفــــي ل�صركــــة الروا�صي الثابتة للتجارة 

واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانــــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1000376 ، عـــن 

مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال  انتهــــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
اأحمد بن علي بن �صعيد املالكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرقى املا�صية للتجارة - ت�صامنية

يعلـن اأحمد بن علي بن �صعيد املالكـي ب�صفـته امل�صفــــي ل�صركة الرقــى املا�صيــة للتجارة - 

انتهــــــاء  عـــن   ،  1121660 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�صجلـــــة   , ت�صامنية 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقــا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفية  اأعمـــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1268(

�صفية بنت حمد بن خلفان املحروقية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�صركة حمد املحروقي وعلي املجعلي للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

تعلن �صفية بنت حمد بن خلفان املحروقيـة ب�صفـتـــهـــا امل�صفـــيـــة ل�صركـــــة حمــد املحروقــي 

الـتجــاري  ال�صجـــل  اأمانـة  وامل�صجلــة لدى   , ت�صامنية   - واملقاولت  للتجارة  املجعلي  وعلي 

اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا  ، عــــن انتهـــاء  بالرقــــــم 6058183 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــية
ربيعة بنت �صعيد بن مفتاح املحرمية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الر�صيق للتجارة - تو�صية

تعلن ربيعة بنت �صعيد بن مفتاح املحرمية ب�صفـتـــها امل�صفـــية ل�صركــة الر�صيق للتجارة - 

تو�صية , وامل�صجلــة لدى اأمانـة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقــــــم 1009678 ، 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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