
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1275(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقــــــم 2019/1 
املالية 2019م .

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
                                  وزارة النقــــل واالت�ســــاالت

�سادر فـي 2018/12/26 ب�ســـــاأن حتديـــــد تعرفــــة  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/195 
النقــل ملركبــات الأجــرة العامـــة .

                                              مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار
�سادر فـي 2018/12/6 با�ستبدال ع�سو املجل�س  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2018/154 

البلدي ملحافظة ظفار .
                                     الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 

�سادر فـي 2018/12/27 ب�سـاأن �سوابـط ت�سكيـل  قــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2018/10 
جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�سار 

القانوين فـي �سركات امل�ساهمة العامة .
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ال�سفحة

 الأحـــد 29 ربيع الثاين 1440هـ                                               املـوافـــق 6 ينايــــــــــــــــــــر 2019م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميــــــــــة
                                  وزارة التجـــارة وال�صناعـــة 

اإعالن ب�ش�أن طلب ت�شجيل املوؤ�شر اجلغرافـي املقبـول .
الإعــالن�ت اخل��شـــة ب�لن�شــر عــن طلبــ�ت ت�شجيــل العالمــ�ت التج�ريـــة .

اإعالن ب�ش�أن العالم�ت التي مت الت�أ�شري فـي ال�شجالت ب�لرتخي�ص ب�لنتفـ�ع .
اإعالن ب�ش�أن العالم�ت التي مت الت�أ�شري فـي ال�شجالت ب�نتق�ل ملكيته� .

اإعالن ب�ش�أن جتديد مدة حم�ية عالم�ت جت�رية م�شجلة . 
ا�شتــــــدراك .

جملـــــ�س املناق�صــــــات
اإعالن عن طرح املن�ق�شة رقم 2018/15 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة املدينة الع�ملية للخدم�ت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اخلليج لل�شن�ع�ت احلديدية اخل��شة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ق�فلة الرم�ل �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة جمموعة املحبوب �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ع�مل التج�رة واخلدم�ت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة م�ريت�مي افيي�شن الع�ملية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة املي�ش�ن خلدم�ت الربامج �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �شعراء الأهلية لال�شتثم�ر �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ظــــالل الداخليـــة للتج�رة �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة البقيع الأخ�شر للتج�رة �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة اأنوار ال�شرق الع�ملية �ص.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ت�شيري لالأعم�ل �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �شخر و�شريكه للتج�رة - ت�ش�منيــــة . 

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة حمود وحمد اأبن�ء حممد الوهيبي - ت�ش�منية . 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجرة الوادي احلديثة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ الربج للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرجــا�س للتجــارة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بديــة لبيــع و�ســراء وتاأجيــر ال�ســيارات �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرفات احلديثة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل الراكة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي الأزد �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإن�ساءات العربية �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــع حــي ال�سروق الوطنية �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للم�ساريع ال�ستثمارية �س.م.م  . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلواهر لأعمال الفيبـــر جـــال�س والأملنيــوم �س.م.م . 
ال�سنيــدي و�سريكــه للم�ساريــع  الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيــز  اأعمال  اإعالن عن بدء 

احلديثة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة للخدمات املتكاملة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فولت للطاقة واخلدمات املتكاملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي ال�ساملة للنقل البــري واملقـاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اآ�سيا �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساطة املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سيد الوطنية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برتقالة لالأزياء �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلاكي الدولية لال�ستثمار �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارك ملا وراء البحار للنفط والغاز �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرام املتكاملة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرع للتقنية واخلدمات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الغالة للتجارة �س.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليــج لالأليـــاف ال�سناعية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال احلجر ال�سرقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاقــة املثاليــة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س ال�سموخ املتميزة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا�سل للنقل واملعدات �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل بن �سالح بن حمد اجلنيبي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق ال�سرق ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ري�سوت لأنظمة الري �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع ال�سرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرحبي والإ�سماعيلي للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميز العمراين للتجارة واملقاولت �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زحل للم�ساريع ال�ساملة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم كبيات احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية  . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني كبيات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيو�سي للم�ساريع املتحدة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد مقبايل و�سريكه للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الأندل�س ل�سحن والتفريغ �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط عربي املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع الربميي املتميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر حفيت للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع الفيحاء املتميزة للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا حفيت للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات حفيت الذهبية للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما الطيب الذهبية - ت�سامنية . 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم القمة املتحدة للتجارة - تو�سية  . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار الأ�سرار للتجارة - تو�سية . 

الكعبــــــي  را�ســـد  بــــن  �سيــــف بن حممــــد  ل�سركـــة  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  بدء  اإعــالن عن 
واأولده للتجارة - تو�سية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سحم للتجارة واملقاولت �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج النه�سة للم�ساريع الرائدة �س.م.م  . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهرة املا�سية �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوء �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز وزكريا للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذواق الأبي�س للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك العاملية للتطوير العقاري �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرباح املتكاملة احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن للمقاولت وال�سيانة العامة �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق النادرة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املنذر للم�ساريع اجلديدة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املمتازة لل�سيانة الهند�سية والتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العواوين للخدمات ال�سريعة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زياد وم�ساركوه �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للهند�سة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التجارة الدولية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للتموين �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج لتعبئة املواد الغذائية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد التعمني والتدريب �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سلوب احلياة املا�سي �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأماين لل�سفر وال�سياحة واخلدمات �س.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت ال�سفوة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفتيل الدولية للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج العربي خلدمات احلقول �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان فريوكروم )�سركة منطقة حرة( �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لقمان احلارثي للتجارة واخلدمات - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يورو دايفر�س و�سركاوؤه �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة البهية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد وحمدان اأبناء علي بن حمد املقبايل 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دبي العاملية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي احلفري للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدجيل املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان العاملية لالأغذية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان العاملية للكهرباء والطاقة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مو�سى بن عي�سى التوبي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز الأهلي للخدمات - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الو�سطى �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة حممـــد بـــن �سعيـــد ومو�ســـى بـــن عي�ســـى 

بني توبة - ت�سامنية .
اإعالن عــن انتهاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركــة بني توبة التجارية " مو�سى بن عي�سى 

و�سركاه " - ت�سامنية .
�سعيـــد  بـــن  اأحـــمد   " التجارية  الن�سرين  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه " - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباأ للملكية الفكرية �س.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور جمان املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن املحيط العربي �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل البلد لالإن�ساء - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الغدير للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمرية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر تالل م�سقط �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سي لال�ستثمار �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات م�سقط ال�ست�سارية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اخلابورة �س.م.م .
الكمـــزاري  وحممـــد  ال�سحـــي  عبداللـــه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمل املتحدة �س.م.م .

واأولده  اليافعــي  بـــن عبدالـــقوي  ل�سركـــة علــي  الت�سفـيــة  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي لالأع�ساب الطبية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهاوي للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقار املا�سي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر نحيز للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم الدوحة ال�ساملة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمري العربية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال الهجر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�س الفلج للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داود بن عبا�س بن ح�سن البلو�سي و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد اجلابري وعبداللـه ال�سيزاوي للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني �سحار للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق الإبداع للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرهون بن علي بن عبيد ال�سبلي وولده 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم املعاين للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال مه�سم للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عزان الربيكي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الرذاذ للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعاع الأزرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح جمي�س للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�س وحممد اأبناء عبيد بن �سامل احلو�سني 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة �سحار اللوج�ستية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال �سحار العاملية للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن حميد  بن حممد ال�سبلي واأولده 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفرق املتحدة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرح للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلمائل للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الراعبي الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفريات الربيكي - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سامل بن حميــد ال�سيابــي  واأولده 

للتجارة - تو�سية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنال الرائدة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة وخالد اأبناء �سيف اجلهوري للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو خالد اجلهوري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غروب �سنا�س للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزيونة الغيل للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة الرباري للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء الغرب للتجارة - تو�سية .

بــن حممــد البلو�ســي  اأعمال الت�سفـية ل�سركة حبيب بـن يو�ســف  اإعالن عن انتهاء 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأبراج الذهبية املتاألقة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سمني ال�سرق التجارية - ت�سامنية .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساعل العربية للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي و�سلطان العربي للتجارة - ت�سامنية .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/1

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2019م

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ،

وبعد العر�س على مجل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على امليزانية العامة للدولة لل�سنة املالية 2019م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

علــى جميـــع الــوزارات والوحــدات الحكوميـــة تنفـيــذ اأحكــام هــــذا املر�ســــوم ، كـــــل فـي حـــدود 

اخت�سا�ســـه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية ، ويعمـل بـه من اأول ينايـــر 2019م .

�سـدر فـي : 24 من ربيــع الثانــي �سنــة 1440هـ

املـوافــــق :   1  من ينايـــــــــــــــــر �سنــة 2019م
 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول : الإيرادات :
465 5    )1(  �سافـي اإيرادات النفط

980 1    )2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   
350 2    )3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(
165     )4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(
140     )5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

100 10    اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :
     امل�سروفــات اجلاريـــة :

450 3    )6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   
490 4    )7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

360     )8(  م�سروفات اإنتاج النفط   
190     )9(  م�سروفات اإنتاج الغـــــاز   
380     )10( م�سروفات �سراء الغـــــاز  

630     )11( خدمة الديـــن العـــام   

500 9      جملة امل�سروفات اجلارية 

 امل�سروفـــات ال�ستثماريــــة :
200 1    )12( امل�سروفـات الإمنائيـة   

125     )13( امل�سروفـات ال�ستثمارية لل�سركات احلكومية
800     )14( م�سروفات اإنتاج النفط   
500     )15(  م�سروفـات اإنتـاج الغـاز   

625 2      جملة امل�سروفات ال�ستثمارية 

جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2019م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�ساهمــات ونفقــات اأخــرى :

  30   )16( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

  485   )17(   دعم قطاع الكهرباء

  190   )18( الدعم الت�سغيلي لل�سركات احلكومية

  30   )19( دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية

  40   )20( دعم املنتجات النفطية

  775   جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى

900 12      اإجمايل الإنفــاق العــام  

)2800(  ثالثا : العجـــز ) اأول - ثانيا ( 

 رابعا : و�سائــل التمويـــل :

)21( �سافـي القرتا�س  اخلارجي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

    2 172
   )172(

 2 000

)22( �سافـي القرتا�س املحلي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

 600
   )200(

400

400     )23( متويل من الحتياطيات

800 2    جملــة و�سائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنة املالية 2019م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

000 14    ديوان البـالط ال�سلطانـي10100

3     مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

5     الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

635     وزارة ال�سوؤون القانونيـة10400

255 625    وزارة املاليـــة 10500

900 6    وزارة اخلارجيــة10600

200     وزارة الداخليــة10700

650     وزارة الإعـــــــالم10800

000 22    وزارة التجارة وال�سناعة10900

025 11    وزارة النفـط والغــاز11000

000 8    وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

430 2    وزارة العــــــدل 11200

150 30    وزارة ال�سحـــــة11300

000 2    وزارة الرتبية والتعليم 11400

115 1    وزارة التنمية الجتماعية 11500

700     وزارة الرتاث والثقافـة11600

100 22    وزارة النقـــل والت�سالت11700

000 72    وزارة الإ�سكـــــــــــان11900

400 25    وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

2     اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200
000 22    مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار12300
7     حمافظة م�سقط12400
800     جملــــ�س املناق�ســـات12700

6     جملـ�س ال�ســورى13000

7     وزارة اخلدمة املدنية13100
700 6    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700
50     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000
466 165    موازنات الفائ�س والدعم14200
600     وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000
100     معهد الإدارة العامة 15200

000 1    وزارة التعليم العايل15500

40     املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

400     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

10     جمل�س الدولة16000

20     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

900 6    الدعاء العام16200

195     الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

220 13    وزارة ال�سياحة16700

1     جمل�س البحث العلمي16800

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

700     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900
000 290    وزارة القوى العاملة17600

55     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700
900 2    وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800
335     الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300
455     الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

265     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500
1     الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

000 7    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

900 89    الهيئة العامة للطريان املدين19400

200     حمكمة الق�ساء الإداري19500

130     الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

400 34    الهيئة العامة للتعدين19700

300     املتحـــف الوطنـــي19900

567 93    بلدية م�سقط80500

200     وزارة الدفــــــاع20400

000 490    �سرطة عمان ال�سلطانية20600

500 227    وزارة املالية )متويل موؤ�س�سات اأخرى(40500

000 50    احتياطــــي خم�ســــ�س19000

000 350 2   الإجمالـــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية للوزارات املدنية 

والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

15300

)1( قطاع اخلدمات العامة :

3          مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء

5          الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

635          وزارة ال�سوؤون القانونية10400

255 625         وزارة املاليــــــة 10500

900 6         وزارة اخلارجيـــــة10600

2          اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

800          جملــــ�س املناق�ســــــات12700

6          جملـ�س ال�ســـورى13000

50          وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

10          جملــ�س الدولـــة16000

20          جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

55          هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

335          الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

076 634         جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

20400

)2( قطــاع الدفــاع :

200وزارة الدفــــــاع

200جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700

)3( قطـاع الأمـن والنظـام العـام :
200          وزارة الداخليـة

430 2         وزارة العــــــدل  11200
7          حمافظة م�سقط12400
900 6         الدعاء العــام16200
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

000 7         )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
200          حمكمة الق�ساء الإداري19500
000 490         �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

737 506         جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

11300
)4( قطـــاع التعليــــم :

وزارة ال�سحـــة
13          ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

000 2         وزارة الرتبية والتعليم11400
700 6         جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700
100          معهد الإدارة العامة15200
000 1         وزارة التعليـم العايل15500
1          جمل�س البحث العلمي16800
700          املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900
وزارة القوى العاملة   17600

800 1         ) قطاع التعليم التقني والتدريب املهني (
265          الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

579 12         جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300
)5( قطاع ال�سحة :

137 30         وزارة ال�سحـــة
137 30         جملـة قطـاع ال�سحـة

11500
)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

115 1         وزارة التنمية الجتماعية 
7          وزارة اخلدمة املدنية13100
200 288         وزارة القوى العاملة    )قطاع العمل(17600
1          الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

323 289         جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10107

)7( قطاع الإ�سكــان :

000 14         ديوان البالط ال�سلطاين  )بلدية �سحار(

000 72         وزارة الإ�ســـكان11900
من 12101
اإلى 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 
400 25         ) قطـــــاع البلديـــــات الإقليميـــــة (

من  12301
اإلى 12306

و 12308 
560 10         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

440 11         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307
466 67         الهيئة العامة للمياه14225
900 2         وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800
567 93         بلدية م�سقط80500

333 297         جملــة قطــاع الإ�سكــان

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10800

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :

650          وزارة الإعــــــــالم

700          وزارة الرتاث والثقافـة11600
600          وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000
400          وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900
195          الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500
455          الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400
300          املتحــف الوطنـــي19900

300 3         جملـة قطـاع الثقافـة وال�سـوؤون الدينيـة

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود :

025 11         وزارة النفط والغاز

025 11         جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

000 8         وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

000 8         جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 

11703 و 11705
و 11711

)12( قطاع النقل والت�سالت :   

000 22         وزارة النقل والت�سالت       )قطاع النقل(

100         وزارة النقل والت�سالت       )قطــــاع الت�سـالت(11712

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

000 98         هيئة تنظيم الت�سالت14222

900 89         الهيئة العامة للطريان املدين19400

000 210         جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت

10900

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :

000 22         وزارة التجارة وال�سناعة

40          املجل�س الأعلى للتخطيط 15700

220 13         وزارة ال�سياحة16700

130          الهيئة العامة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

400 34         الهيئة العامة للتعدين19700

790 69         جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى

40500
)14( الأخــــــرى :

500 227         وزارة املالية  )متويل موؤ�س�سات(

500 227         جملــة قطــاع الأخـرى

000 50         احتياطـــي خم�ســــــ�س19000

000 350  2       الإجـمـــــالـــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات الإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

000 500    �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

000 100    �سرائب ور�سوم حملية101011
000 287    ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031
420 57    ر�سوم البلدية على الإيجارات111041
650 64    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041
870 19    رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

000 60    رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

485 42    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

800 32    ر�ســوم امتياز مرافق541051

200 35    ر�سوم حملية خمتلفة551051

170     ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة621051

000 250    �سريبة جمركيــــــة111061
595 449 1   جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

131081

ب - اإيرادات غري �سريبية :

927 83    اإيرادات بيـع امليــاه

320 2    اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

000 75    اإيرادات املطــــارات161081

950     اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2019م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

000 85    اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت181081

000 13    فائ�س الهيئات العامة211081

507 18    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

000 220    اأربـاح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081

215 22    فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081

030 62    ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

915 63    ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

127 114    تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101

000 20    اإيرادات تعديـــــن111121

195     مبيعات مواد غذائيــة211121

415     اإيرادات زراعية خمتلفة221121

910 25    اإيرادات طبيــــــة241121

894 35    اإيرادات متنوعـة 261121

000 7    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

405 850    جملــة الإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

000 50    ج - احتياطـي خم�سـ�س ) اإيـراد غيـر مـوزع (

000 350 2   الإجمالـــــــــي ) اأ + ب + ج (

تابع جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنة املالية 2019م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10500

اإيرادات راأ�س مالية :

قطـــاع اخلدمـــات العامــة :

500 145    وزارة املاليــــــــــة   

500 145    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

10107

11900

قطـــاع الإ�سكــان :

ديوان البالط ال�سلطاين )بلديـــة �سحــار(

وزارة الإ�سكـــــــان 

  700

  18 800

500 19 جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

000 165    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

40500

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

الأخـــرى :

000 140 وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 140 جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 140 اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية وال�سرتدادات الراأ�س مالية

ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية للوزارات املدنية لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

11

213

215

217

1

1

1

اإيرادات راأ�س مالية :

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

اإيرادات اأخرى

    4 000

16 000

    145 000

000 165   اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

11

11

430

431

1

1

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

ا�سرتدادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

وغريها

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

20 000
120 000

000 140   اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )1/3(
تقديــرات الإيــرادات الــراأ�س ماليـــة 

وال�سرتدادات الراأ�س مالية لل�سنة املالية 2019م )ح�ســب البنــود(
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

164 140     425      739 139     ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 10100

964 289     942      022 289     �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي16600

222 5     48      174 5     الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء10200

538 1     10      528 1     مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

365 4     34      331 4     وزارة ال�سوؤون القانونيــــــة10400

829 17     423      406 17     وزارة املاليــــــــة 10500

860 65     136      724 65     وزارة اخلارجيــــــة10600

755 35     52      703 35     وزارة الداخليــــــــة10700

818 9     18      800 9     وزارة الإعـــــــالم10800

019 16     19      000 16     وزارة التجــارة وال�سناعـــة10900

542 4     1      541 4     وزارة النفــــط والغـــــــــــاز11000

262 53     16      246 53     وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 11100

287 18     24      263 18     وزارة العــــــــــدل 11200

322 684     000 3     322 681     وزارة ال�سحــــــــة11300

077 172 1    879 1     198 170 1    وزارة الرتبيـة والتعليــم11400

103 144     128      975 143     وزارة التنمية الجتماعيـة11500

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

561 10     3      558 10     وزارة الرتاث والثقافـــة11600

654 15     74      580 15     وزارة  النقـــــــــل والت�سالت11700

448 41     17      431 41     وزارة الإ�سكــــــان 11900

559 98           559 98     وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه12100

679            679      اللجنة العليا لالحتفالت بالعيد الوطني12200

209 96     27      182 96     مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفـــار12300

096 4     4      092 4     حمافظة م�سـقط12400

725 2     15      710 2     جملـــــــ�س املناق�ســــات12700

393 7     4      389 7     جملـــــــ�س ال�ســـــــورى13000

503 6           503 6     وزارة اخلدمـــــة املدنيــــــة13100

141 209     540 1     601 207     جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

902 18     222      680 18     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

302 186     63      239 186     موازنات الفائ�س والدعم 14200

891 29     25      866 29     وزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة15000

127 1           127 1     معهــــــد الإدارة العامــــة15200

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

561 59     379      182 59     وزارة التعليم العايل15500

622 243           622 243     ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي احلكومة العمانيني15600

878 10           878 10     املجل�س الأعلى للتخطيط15700

958 13           958 13     منحة نهاية اخلدمة ملوظفـي احلكومة15800

522 85     189      333 85     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15900

275 9     20      255 9     جملـــــــ�س الدولــــــــــــــــة16000

958 18           958 18     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

995 19     11      984 19     الدعــــــاء العــــــــام16200

675 10     55      620 10     الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16500

055 12     9      046 12     وزارة ال�سياحة16700

896 5     43      853 5     جمل�س البحث العلمي16800

120 9     163      957 8     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

534 157     344      190 157     وزارة القـــــــوى العاملــــــة17600

113 5     31      082 5     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

721 14     13      708 14     وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

804 12     3      801 12     الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

802 40     79      723 40     الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

945            945      الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

586 10           586 10     هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600

153 4     16      137 4     الهيئة العامـة ل�سجـل القوى العاملــة18900

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200
143 46     100      043 46     )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

663 1           663 1     م�سروع جامعة عمان )امل�سروفات التاأ�سي�سية(19300

544 22     11      533 22     الهيئة العامة للطريان املدين19400

241 4     12      229 4     حمكمة الق�ساء الإداري19500

091 3     24      067 3     الهيئة العامة لتنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

873 2           873 2     الهيئة العامة للتعدين19700

487 1           487 1     املتحف الوطني19900

الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار 80100
697 4           697 4     وتنمية ال�سادرات

441 86     931      510 85     بلدية م�سقط80500

330 178           330 178     احتياطــــي خم�ســــــــــ�س19000

000 490 4   582 11    418 478 4   الإجمالــــــــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية 

للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة:

846 103    306     540 103    ديوان البالط ال�سلطاين 

274 279    883     391 278    �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

222 5    48     174 5    الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

538 1    10     528 1    مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

365 4    34     331 4    وزارة ال�سوؤون القانونية10400

829 17    423     406 17    وزارة املاليـــــــــــــة 10500

727 65    134     593 65    وزارة اخلارجيـــــة10600

679          679     اللجنة العليا لالحتفالت بالعيـد الوطني12200

725 2    15     710 2    جملــ�س املناق�ســـات12700

393 7    4     389 7    جملـــ�س ال�ســــورى13000

902 18    222     680 18    وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

272 7    20     252 7    جملـــــ�س الدولـــــــة16000

958 18         958 18    جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

113 5    31     082 5    هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

804 12    3     801 12    الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك18300

647 551    133 2    514 549    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

19500

)3( قطاع الأمن والنظام العام:

241 4    12     229 4    حمكمة الق�ساء الإداري

755 35    52     703 35    وزارة الداخلية10700

011 17    23     988 16    وزارة العـــــدل 11200

096 4    4     092 4    حمافظة م�سقط12400

995 19    11     984 19    الدعـــــــاء العــــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

143 46    100     043 46    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

241 127    202     039 127    جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

10119

)4( قطـــاع التعليـــــم :

985 2    2     983 2    ديوان البالط ال�سلطاين )جملـ�س التعليم(

133     2     131     وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(10690

276 1    1     275 1    وزارة العدل )املعهد العايل للق�ساء(11205

وزارة ال�سحـة 11300

392 18    50     342 18    )املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

854 168 1   879 1    975 166 1   وزارة الرتبية والتعليم11400

141 209    540 1    601 207    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفـى اجلامعي13700

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

127 1         127 1    معهد الإدارة العامــة15200

561 59    379     182 59    وزارة التعليم العالــي15500

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية  15902

180 4    11     169 4    ) كليــــــة العلـــــــــوم ال�سرعيـــــــــــــــة (

الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16502

009 1    14     995      ) مراكز تدريب ال�سناعات احلرفـية (

896 5    43     853 5    جمل�س البحث العلمي16800

120 9    163     957 8    املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

وزارة القوى العاملة     17600

029 118    212     817 117    ) قطاع  التعليم التقني والتدريب املهني (

945          945     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

م�ســــروع جامعـــــة عمـــــــان 19300

663 1         663 1    ) امل�سروفات التاأ�سي�سية (

311 602 1   296 4    015 598 1   جملــة قطـــاع التعليــم

11300

)5( قطـــاع ال�سحـــة :

930 665    950 2    980 662    وزارة ال�سحــــــة

930 665    950 2    980 662    جملــة قطــاع ال�سحــة

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية :

103 144    128     975 143    وزارة التنمية الجتماعية
503 6         503 6    وزارة اخلدمة املدنية13100

842 15         842 15    موؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي 15600

622 243    احلكومة العمانيني
     

    243 622

958 13         958 13    منحة نهاية اخلدمة ملوظفي احلكومة15800

505 39    132     373 39    وزارة القوى العاملة )قطاع العمل(17600

153 4    16     137 4    الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة18900

686 467    276     410 467    جملة قطاع ال�سمان والرعاية الجتماعية

10100
10105

 )7( قطـــاع الإ�سكان :
   ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :

830 5    29     801 5    -  مكتب حفظ البيئة

536 18    51     485 18    -  بلديـــة �سحــــــار10107

-  مكتـــب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 10111

297          297     لل�ســـــوؤون البيئيـــــــة

448 41    17     431 41        وزارة الإ�سكــــــــــــان11900

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12101  
اإلى 12104

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 
732 93         732 93    ) قطاع البلديات الإقليمية (

وزارة البلديات الإقليمية وموارد املياه 12107
827 4         827 4    ) قطاع موارد املياه (

من 12301  
اإلى 12306
  و 12308

684 64         684 64    مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 12307
525 31    27     498 31    ) بلديـــــة ظفـــــــــار (

893 143         893 143    الهيئة العامة للمياه14225
721 14    13     708 14    وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية17800
441 86    931     510 85     بلدية م�سقط80500

934 505    068 1    866 504    جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

10115

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية :
ديوان البالط ال�سلطاين 

) مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 
952 1    6     946 1    لل�سوؤون الثقافـية (

690 10    59     631 10    �سوؤون البالط ال�سلطاين16604
818 9    18     800 9    وزارة الإعالم10800
وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403

223 3         223 3    ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

561 10    3     558 10    وزارة الرتاث والثقافة11600

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

762 2         762 2    موؤ�س�سة عمان لل�سحافة والن�سر والإعالن14204

891 29    25     866 29    وزارة ال�سوؤون الريا�سية15000

342 81    178     164 81    وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15901

جملــــ�س الدولـــــــــة 16003

003 2         003 2    )اللجنة الوطنية لل�سباب(

666 9    41     625 9    الهيئة العامة لل�سناعات احلرفـية16501

802 40    79     723 40    الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون18400

487 1         487 1    املتحـــــف الوطنـــــي 19900

197 204    409     788 203    جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

11000

)9( قطاع الطاقة والوقود:

542 4    1     541 4    وزارة النفط والغاز

542 4    1     541 4    جملة قطاع الطاقة والوقود

10118

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

294 3    14     280 3    )م�سروع زراعة املليون نخلة(

262 53    16     246 53    وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية11100

556 56    30     526 56    جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11700

)12( قطاع النقل والت�سالت :
853 14    69     784 14    وزارة النقل والت�سالت )قطاع النقل(

801     5     796     وزارة النقل والت�سالت )قطاع الت�سالت(11700
217 18         217 18    هيئة تقنية املعلومات14224
544 22    11     533 22    الهيئة العامة للطريان املدين19400

415 56    85     330 56    جملـة قطـاع النقـل والت�سـالت

10120

)13( �سوؤون اقت�سادية اأخرى :
ديوان البالط ال�سلطاين وي�سمل :
- مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان 

264     1     263     ل�سوؤون التخطيط القت�سادي
160 3    16     144 3     - وحدة دعم التنفيذ واملتابعة10121
019 16    19     000 16    وزارة التجارة وال�سناعة10900
579 1         579 1    الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي14202
878 10         878 10    املجل�س الأعلى للتخطيط15700
055 12    9     046 12    وزارة ال�سياحـــــــة16700
586 10         586 10    هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم18600
009 4    63     946 3    �سنــــــدوق الرفــــــــــد14226
الهيئـــة العامــة لتنميـة املوؤ�س�ســــات 19600

091 3    24     067 3    ال�سغرية واملتو�سطة
873 2         873 2    الهيئة العامة للتعدين19700
697 4         697 4    الهيئة العامة لرتويج ال�ستثمار وتنمية ال�سادرات80101

211 69    132     079 69    جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى
330 178    330 178     احتياطـــي خم�ســـ�س19000

000 490 4   582 11    418 478 4   الإجمالـــــــــي

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 للوزارات املدنية والوحدات احلكومية والهيئات العامة لل�سنة املالية 2019م
)األف ريال عماين(
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وزارة النقــــل واالت�صــــاالت
قـــرار وزاري

رقـــم 2018/195
ب�صــاأن حتديــد تعرفــة النقــل ملركبــات االأجــرة العامـــة

ا�ستنادا اإلى قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10 ,
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�سادرة بالقرار رقم 2018/2 ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقـــــرر 

املــادة االأولــى

حتدد تعرفة اأجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب ل�سائق مركبة الأجرة العامة مبقدار 
)300( ثالثمائة بي�سة عند بداية اخلدمة )عند ركوب ال�سيارة( , ي�ساف اإليها )130( مائة 
وثالثون بي�سة لكل )1( كيلو مرت واحد , ومبا ل يقل عن )1( ريال واحد عن كل رحلة , 

وفـي حالة تعدد الركاب تق�سم الأجرة بينهم بالت�ساوي فـي الرحلة الواحدة .

املــادة الثانيــة

يتم احت�ساب )50( خم�سني بي�سة لكل دقيقة انتظار بعد م�سي )5( خم�س دقائق جمانية .

املــادة الثالثــة

اأجرة النقل  يلتزم �سائق مركبة الأجرة العامة بت�سغيل العداد عند بدء الرحلة , وتعترب 
جمانية اإذا مل يقم �سائق مركبة الأجرة العامة بت�سغيل العداد عند بدء الرحلة .

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به بعد م�سي )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�صدر فـي  : 18 من ربيـــع الثاين 1440هـ
املوافـــــــق : 26 من دي�صمبــــــــــر 2018م

د. اأحمد بن حممد بن �صامل الفطي�صي
وزيــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــالت
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مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

قـــرار وزاري

رقم 2018/154

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/125 واخلــا�س بت�سميــة اأع�ســاء املجلــ�س البلــدي للفتــرة 

الثانية فـي حمافظة ظفار ،
واإلى خطــاب وزيــر التنميــــة الجتماعيـــة رقــم 182415466 بتاريــخ 11 ربيـع الأول 1440هـ 

املوافق 19 نوفمرب 2018م ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بالفا�سل / حامد بن عو�س بن يو�سف �سواخرون ع�سو املجل�س البلدي ملحافظة 
ظفار الفا�سل / خمي�س بن زاهر بن �سليـم الفهـدي م�ست�سـار الوزيــر للرعايــة الجتماعيــة 

واملكلف بالقيام باأعمال مدير عام املديرية العامة للتنمية الجتماعية مبحافظة ظفار .

املــادة الثانيــــة

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

�صــدر فـي : 28 من ربيــع الأول 1440هـ

املـوافـــــق :  6   من دي�صمبــــــــر 2018م

حممد بن �صلطان بن حمود البو�صعيدي

وزيـــــــــــــــــر الدولــــــــــــــــة وحمافـــــــــــــــــظ ظفـــــــــــــار
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الهيئــة العامــة ل�ســـوق املــــال 
قــرار 

رقـــم 2018/10 
ب�ساأن �سوابط ت�سكيل جلنة التدقيق

 وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�سار القانوين فـي �سركات امل�ساهمة العامة

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/4 ، 
واإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ، 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�س املال ال�سادرة بالقرار رقم خ/2009/1 ، 
واإلى القرار الوزاري رقم 2002/137 ب�ساأن قواعد و�سروط انتخاب اأع�ساء جمال�س اإدارة 

�سركات امل�ساهمة العامة ، والأحكام اخلا�سة مب�سوؤولياتهم ، 
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بتاريخ 21 اأكتوبر 2018م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن ت�سكيل جلنة التدقيق وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�سار القانوين فـي �سركات 
امل�ساهمة العامة ، بال�سوابط املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف اأحكام ال�سوابط املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها .

املــادة الثالـثــــة 

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

�ســدر فـي  : 19 من ربيــع الثاين 1440هـ

املـوافـــــق  : 27 من دي�سمبــــــــر 2018م

يحيــى بن �سعيـد بن عبداللــه اجلابري
 رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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�سوابــط ت�سكيــل جلنــة التدقيــق 
وتعيني املراقب الداخلي وامل�ست�سار القانوين فـي �سركات امل�ساهمة العامة

الف�ســل الأول
التعاريــف والأحكــام العامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيــق اأحكــام هــذه ال�سوابــط يكــــون للكلمـــات والعبـــارات الآتيـــة املعنـــى املبــني قريــن 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :
الهيئــــة : 

الهيئة العامة ل�سوق املال .
الرئي�س التنفـيذي : 

الرئي�س التنفـيذي للهيئة .
ال�سركــة : 

�سركة امل�ساهمة العامة .
املجلــ�س : 

جمل�س اإدارة ال�سركة .
اللجنــة : 

جلنة التدقيق فـي ال�سركة .
املراقب الداخلي : 

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري املعني للقيام مبهام واأعمال التدقيق الداخلي فـي ال�سركة .

املــادة ) 2 (

ت�سري معايري ال�سلوك املهني الآتية على املراقب الداخلي وامل�ست�سار القانوين : 

1 - اأن يـــوؤدي مهامـــه وواجباتـــه بكـــل اأمانـــة وم�سوؤوليــــة ، واأن يبـــذل ق�ســارى جهــده 
فـي اإجنازها على اأكمل وجه .

2 - متابــعة القوانـــني املتعلقـــة باأعمـــال ال�سركــة فـــي حــدود الواجبــــات املنوطـــــة بــــه 
واأي تعديـــالت تطـــراأ عليهــا ، والإف�سـاح فـي تقاريره عن الإجراءات التي يتعني 

اتخاذها من قبل ال�سركة فـي �سوء ذلك .

-44-



اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

3 - األ يكون طرفا فـي اأي اأن�سطة اأو اأعمال غري مقبولة بالن�سبة لل�سركة التي يعمل 
فـيها .

4 - اأن يتجنب اأي عالقة قد توؤثر على تقدمي راأي محايد لل�سركة .

5 - عدم قبول اأي هدايا اأو عطايا من اأي �سخ�س اأو جهة تتعلق باأعماله فـي ال�سركة .

6 - اأن يف�سح فـي تقاريره عن كافة احلقائق الهامة التي يتو�سل اإليها ، ويعلم بها ، 
والتي من �ساأن اإغفال ذكرها التاأثري فـي �سحة احلقائق الواردة فـي هذه التقارير 

عن الن�ساطات محل املراجعة .

7 - األ ي�ستغل املعلومات فـي حتقيق اأي منافع �سخ�سية .

8 - التعاون مع مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي كل املعلومات ال�سرورية له ح�سب 
معايري التدقيق الدولية .

الف�ســل الثانـي

جلنــــة التدقيـــــق

املــادة ) 3 (

يجب على ال�سركة اأن يكون لديها جلنة ، وعلى املجل�س اأن ي�سدر قــرارا بت�سكيـــل اللجنــة 
من بني اأع�سائه ، وفق القواعد الآتيـة :

1 - ت�سكــل اللجنــــة مـــن )3( ثالثـــة اأع�ســاء علـــى الأقـــل ، عـــلى اأن يكـــون اأغلبيتهـــم 
من الأع�ساء امل�ستقلني .

رئا�سة  بني  اجلمع  ويحظر   ، امل�ستقلني  املجل�س  اأع�ساء  اأحد  اللجنة  يرتاأ�س  اأن   -  2
اللجنة ، ورئا�سة جمل�س الإدارة . 

3 - اأن تتوافر لدى اأحد اأع�ساء اللجنة على الأقل اخلربة املالية واملحا�سبية .

اجتماعاتها  ون�ساب �سحة  ومكان  عملها  نظام  اللجنة  ت�سكيل  قرار  يت�سمن  اأن   -  4
ومدة عملها وكيفـية القيام باأعمالها وواجباتها ومكافاآت اأع�سائها .

املــادة ) 4 (

تعقد اللجنة )4( اأربعة اجتماعات فـي ال�سنة على الأقل على اأن يكون من بني احلا�سرين 
اأغلبية الأع�ساء امل�ستقلني .
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املــادة ) 5 (

تتولى اللجنة املهام وامل�سوؤوليات الآتية : 
1 - بحـــث ودرا�ســـة اجلوانـــب املتعلقـــة بتعــيني مكاتــب مراقبي احل�سابات اخلارجيني 

والتي تت�سمن اأتعابهم ، و�سروط ال�ستعانة بهم .

2 - مراجعــة تفا�ســيل خطــة عــمل مكاتب مراقب احل�سابات ونتائج عملية التدقيق ، 
والتاأكد من اإعطاء مراقب احل�سابات حق الطالع الكامل على جميع امل�ستندات 

الالزمة لتنفـيذ مهامه . 

3 - فح�س عمليات الحتيال اأو التزوير املايل التي تتم من خالل اإظهار اأرقام �سورية 
فـي بيانات مالية تنطوي على الغ�س ، وو�سع اإجراءات رقابية م�سددة ت�سمن وجود 
، والتـــي تظهـــر  ال�سيا�سات واملبادئ املحا�سبية وفقا للمعايري املحا�سبية الدوليـــة 

املركز املايل احلقيقي لل�سركة .

4 - الإ�سراف على اأعمال التدقيق الداخلي ، وذلك من خـــالل خطــة عمــل التدقــيق 
 ، ، ودرا�سة تقارير املراقب الداخلي التي تغطي اجلوانب احليوية والهامة  املعتمدة 
 ، العالقة  ذات  امل�ستندات  علــى جميع  الكامــل  الداخلــي  املراقــب  اإطــالع  و�سمــان 

ومراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي ب�سكل دوري . 

5 - التاأكــد من مــدى مالءمة وكفاية اأنظمة الرقابة الداخليــة بال�سركــة مــن واقــع 
ال�ستعانة  اأو  الداخلي ومراقب احل�سابات اخلارجــي  للمراقب  الدورية  التقارير 

بجهات ا�ست�سارية متخ�س�سة فـي هذا املجال .

6 - الإ�سراف على اجلوانب املتعلقة باإعداد البيانات املاليـة ، وي�سمـــل ذلك مراجعــة 
، ومراجعـــة حتفظــات مراقب  اإ�سدارهــا  قبل  وال�سنوية  الف�سلية  املالية  القوائم 
احل�سابات اخلارجي على م�سودة القوائم املالية - اإن وجدت - ، ومناق�سة ودرا�سة 
املبادئ املحا�سبية ب�سورة عامة مع الرتكيز على اأي تغريات حدثت فـي ال�سيا�سات 
واملبادئ املحا�سبية ، اأو اأي انحرافـات عـن معاييـر املحا�سبــة الدوليـــة ، بالإ�سافــة 

اإلى التاأكد من اللتزام مبتطلبات الإف�ساح ال�سادرة من الهيئة . 

7 - العمل كقناة ات�سال بني املجل�س ، وكل من مراقب احل�سابات اخلارجي ، واملراقب 
الداخلي . 
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8 - مراجعة �سيا�ســات ال�سركــة املتعلقـــة بـــاإدارة املخاطـــر ، وفحــــ�س اأ�سبـــاب التخلـــف 
عن �سداد التزامات ال�سركة ، اإن وجدت . 

اأن تقـــوم بهــا ال�سركــة مــع الأطــراف  9 - مراجعـــة ال�سفقـــــات والتعامــــالت املقتـــرح 
ذات العالقة ، وتقدمي التو�سيات املنا�سبة ب�ساأنها اإلى املجل�س . 

املــادة ) 6 (

للجنة حق طلب ح�سور املدير املايل ورئي�س ق�سم الرقابة الداخلية )التدقيق الداخلي( 
اأرادت احل�سول على املزيــد مــن الإي�ساحـــات ، وال�ستعانـــة باأ�سخـــا�س  اإذا ما  اجتماعاتها 
من ذوي اخلربة والكفاءة ، اإذا ما دعت احلاجة اإلى ذلك ، واحل�سول على معلومات من اأي 

موظف بال�سركة . 

املــادة ) 7 (

يجـــب علـــى اللجنـــة اأن ت�ستمـــع اإلـــى اآراء مراقــب احل�سابات اخلارجي واملراقب الداخلي ، 
كل على حدة مرة واحدة على الأقل كل )3( ثالثة اأ�سهر .

املــادة ) 8 (

يجب على اللجنة قبل رفع القوائم املالية اإلى املجل�س لتخاذ القرار ب�ساأنها ، اأن ت�ستمع 
 ، اأخرى مبنية على املخاطر  اإجراءات تدقيق  واأي   ، اآراء مراقب احل�سابات اخلارجي  اإلى 
والتحقق من التزام مراقب احل�سابات مبعايري التدقيق الدولية فـي اأثناء قيامه مبهامه .

الف�ســل الثالــث

املراقـــب الداخلـــي 

املــادة ) 9 (

يجب على كل �سركة تعيني مراقب داخلي اأو اأكرث للقيام باأعمال ومهام التدقيق الداخلي بها .

املــادة ) 10 (

يجب على املجل�س التاأكد من ح�سول املراقب الداخلي على املوؤهالت واخلربات املطلوبة 
التي تتنا�سب مع حجم ون�ساط ال�سركة والتي يجب األ تقل عن الآتي : 

1 - �سهادة محا�سب قانوين )�سارترد اكونتانت( ، اأو �سهادة مهنية فـي التدقيق الداخلي 
من موؤ�س�سات معتمدة ، ومعرتف بها فـي ال�سلطنة .
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2 - �سهادة البكالوريو�س فـي املحا�سبة اأو املالية من جامعة معرتف بها فـي ال�سلطنة 
�سريطـــة ح�سولهـــم   ، داخلـــي  كمراقــب  العمل  فـي  الراغبني  للعمانيني  بالن�سبة 
على تدريب ملدة )12( اثني ع�سر �سهرا علــى الأقل فـي التدقيق الداخلي فـي �سركة 

م�ساهمة عامة ، اأو مكتب خارجي مرخ�س للعمل كمراقب داخلي . 

األ تقل  ، فـيجب  الداخلي  التدقيق  الداخلي رئي�سا لوحدة  املراقب  اإذا كان  وفـي حالة ما 
خربته العملية فـي جمال التدقيق عن )5( خم�س �سنوات ، بالإ�سافة اإلى ح�سوله على املوؤهل 
امل�سار اإليه فـي البند )1( من هذه املادة ، اأما بالن�سبة للعماين فـيجب اأن تكون لديه خربة 
عملية فـي جمال التدقيق ل تقل عن )7( �سبع �سنوات اإذا كان ل يحمل املوؤهل امل�سار اإليه 

فـي البند )1( من هذه املادة .
املــادة ) 11 (

يجب اأن يكون عقد عمل املراقب الداخلي مكتوبا ، و�ساري املفعول ملدة ل تقل عن )4( اأربع 
�سنوات ، وفـي حالة عزل املراقب الداخلي اأو ا�ستقالته قبل انق�ساء فرتة التعاقد ، فعلى 
املجل�س اأن يقدم كتابة للهيئة فورا اأ�سباب عزل املراقب الداخلي ، اأو ال�ستقالة قبل انق�ساء 
مدة العقد ، على اأن يبني اأ�سباب اتخاذ ذلك القرار ، ويحق للهيئة التحقق من امل�ساألة ، 

و�سماع راأي املراقب الداخلي . 
م�سبـــب  بقـرار  الداخلي  املراقب  تعيني  باإعادة  ال�سركة  توجيه  التنفـيذي  للرئي�س  ويجوز 
اإذا اعترب اأن قرار عزله كان غري مربر ، وفـي حال عدم التزام ال�سركة بذلك يتم تطبيق 

العقوبات املن�سو�س عليها فـي قانون �سوق راأ�س املال ، ولئحته التنفـيذية . 
املــادة ) 12 (

 ، فــــي حـــال تعاقــد ال�سركـــة مع مكتب ح�سابات خارجي للقيام باأعمال التدقيق الداخلي 
اأو مهام تقييم اأعمال التدقيق الداخلي ، فـيجب اأن تتوفر فـي مكتب احل�سابات اخلارجي 

ال�سروط واملعايري الآتية : 
1 - اأن يكون م�سجال فـي ال�سلطنة .

، وموظفـني  �سركاء  )5( خم�سة  باملكتب عن  املوظفـني  اأو  ال�سركاء  يقل عدد  األ   -  2
متفرغني . 
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3 - اأن يكون )2( اثنان على الأقـل مــن ال�سركـــاء اأو املوظفــــني املتفرغـــني حا�سليـــن 
على احلد الأدنى من املوؤهالت املحددة فـي املادة )10( من هذه ال�سوابط بالإ�سافة 
ال�سركات  الداخلي على  التدقيق  �سنوات خربة عملية فـي جمال  اإلى )5( خم�س 
امل�ساهمة العامة فـي ال�سلطنة ، وعلى مكتب احل�سابات اخلارجي التاأكد من قيام 
املهنيني امل�ستوفـني للحد الأدنى من املوؤهالت املحددة فـي هذه املادة مبهام اأعمال 

التقييم والتدقيق الفعلية .

املــادة ) 13 (

يجب على اللجنة فـي ال�سركة التاأكد من ا�ستيفاء املراقب الداخلي اإذا كان مكتبا خارجيا 
بالتعيني  التو�سية  ال�سوابط قبل  املادة )12( من هذه  فـي  الواردة  للموؤهالت واخلربات 

للمجل�س . 
املــادة ) 14 (

ل يجـــوز للمراقـــــب الداخلــي اإذا كــــان مــن مكاتــب تدقيـــق احل�سابـــات اخلارجيـــة تقديــم 
انتهاء  من  �سنة  انق�ساء  بعد  اإل  التدقيق  خدمات  غري  من  لل�سركة  اإ�سافـية  خدمات  اأي 

خدماته كمراقب داخلي ، ول مينع ذلك من تعيينه كمراقب ح�سابات خارجي لل�سركة .

املــادة ) 15 (

يجب اأن يتم تعيني املراقب الداخلي اإذا كان مكتبا خارجيا بقرار من املجل�س ملــدة ل تقــل 
عن )4( اأربع �سنوات بتو�سية من اللجنة .

املــادة ) 16 (

يجب اأن ت�سمل مهام وم�سوؤوليات املراقب الداخلي - على �سبيل املثال ولي�س احل�سر - الآتي : 
1 - القيام مبراجعة اأي بيانات مالية غري مدققة مبا فـي ذلك البيانات املالية الربع 

�سنوية ، وال�سنوية ، والتعليق عليها قبل الإف�ساح عنها للجمهور . 

2 - القيام باأعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق 
الداخلي )International Professional Practices Framework IPPF( ال�سادرة 
 )The Institute of Internal Auditors IIA( عن جمعية املدققني الداخليني

بالقدر الذي ل يتعار�س فـيه مع هذه ال�سوابط .
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3 - التعاون مع مراقب احل�سابات اخلارجي وتقدمي كل املعلومات ال�سرورية مبوجب 
. )International Standards on Auditing ISA( معايري التدقيق الدولية

4 - مراجعـــة مـــدى فعاليـــة معاييـــر ال�سلـــوك املهنـــي والأخالقـــي ، ونظـــام املبلغــني 
عن املخالفات املطبقة بال�سركة . 

5 - تقييم مدى التزام ال�سركة مبتطلبات احلوكمة ، واإعــداد تقريــر بنتيجـــة اأعمــال 
التقييم لعر�سه على املجل�س .

للتاأكد  التي و�سعت  بال�سركة  الداخلية  6 - مراجعة وفح�س الإجراءات وال�سوابط 
من التزام ال�سركة باملتطلبات القانونية واللوائح الداخلية لل�سركة مل�ساعدة اإدارة 
ال�سركة فـي حتديــد مواطــن ال�سعــف فــي اأنظمــة الرقابــة الداخليــة والتو�سيــة 

باتخاذ الإجراءات املالئمة ملعاجلتها ، والتغلب عليها .

بال�سركة  املجل�س  اأع�ساء  التي قدمت لأي من  واملنافع  واملزايا  املكافاآت  - مراجعة   7
للتاأكد من تقيدها باملتطلبات القانونيــة ، واأنــه تــم اعتمادهـــا بوا�سطـــة املجلــ�س ، 
اأو جلنــة الرت�سيحـــات واملكافــاآت باملجل�س اإذا كانت مفو�سة بذلك ، ويجب اأن تتم 
هذه املراجعة بوا�سطــة رئيــ�س وحــدة التدقيـــق الداخلـــي �سخ�ســـيا مــع احلفــاظ 

على �سرية اأعمال املراجعة .

8 - توفـري املعلومات للمجل�س والإدارة التنفـيذية حول مدى كفاية وفعالية اأنظمة 
الرقابة الداخلية واللوائح الداخلية املتعلقة باجلوانب الإدارية واملحا�سبية واملالية 

بال�سركة ، وعن اأداء ال�سركة باملقارنة مع معايري الأداء املحددة �سابقا .

9 - مراجعة الو�سائل والآليات املعمول بها حلماية اأ�سول ال�سركة .

10 - مراجعة الأنظمة وال�سوابط الداخلية الإدارية منها ، واملحا�سبيـــة �ســـواء اليدويــة ، 
اأو الآليــة امل�سممــة حلماية موارد ال�سركة ، والعمل على �سمان التزامها بالقوانني ، 

واللوائح املعمول بها .

11 - مراجعـــة كافـــة جوانـــب العمــل للتاأكـــد مـــن ال�ستغـــالل الأمثــل للمـوارد ، ومــدى 
التزامها بال�سيا�سات ، والإجراءات ، واللوائح الداخلية املنظمة لها .

12 - اإبداء الراأي فـي ت�سميم الأنظمة اليدوية ، والآلية للتاأكد من احتواء تلك الأنظمة 
على �سوابط داخلية كافـية .
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13 - مراجعة نظام اأمن املعلومات ، ونظام املراقبة مبا فـي ذلك نظام مراقبة التطبيقات ، 
ونظام اإدارة قاعدة البيانات حلماية اأمن ، و�سالمة ، و�سرية بيانات ال�سركة .

14 - ن�سر الوعي بخ�سو�س اجلوانب املتعلقة باإدارة املخاطر .
15 - اأي مـــهام اأخـــرى تقررهــا اللجنة اأو املجل�س ، والتي يجب األ تتــعار�س مــع مهــام 

املراقب الداخلي ، اأو توؤثر على مو�سوعيته وحياديته .
املــادة ) 17 (

مع عدم الإخالل باأحكام قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه ، يجب اإنهاء اأعمال التدقيق 
اأعمـال التدقيـق  الداخلـــي لل�سنـــة املاليـــة قبـــل انتهـــاء مراقـــب احل�سابـــات اخلارجــي مـن 

على ال�سركة .
املــادة ) 18 (

يجب على املراقب الداخلي اأن يرفع م�سودة تقريره لالإدارة التنفـيذية )الرئي�س التنفـيذي ، 
اأو املدير العام لل�سركـــة( لإبـــداء املالحظـــات عليهــا مــا عــدا احلــالت املتعلقة بوجود ا�ستباه 
فـي وقوع جرمية جزائية ، والتي يجب اإبالغها مبا�سرة لأع�ساء اللجنة ، ورئي�س املجل�س .

املــادة ) 19 (

ملــدة ل تقــــل  ، واأوراق العمـــــل  يجب على املراقب الداخلـي الحتفــاظ بتقاريــــر التدقيـــق 
عــن )10( ع�ســر �سنـــوات مــن تاريــخ تقدمي التقرير النهائي على اأن تكون موثقة ب�سورة 
التنظيمية  املتطلبات  مع  يتفق  مبا  متت  قد  الداخلي  التدقيق  اأعمال  اأن  لتظهر  كافـية 
لالإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق الداخلي )IPPF( ال�سادرة من جمعية 

املدققني الداخليني )IIA( ، وفـي �سبيل حتقيق ذلك عليه القيام بالآتي :
1 - حفظ اأي ن�سخ اإلكرتونية من بيانات ، ومعلومات ال�سركة التي مت احل�سول عليها 
خالل مرحلة التدقيق بطريقة اآمنة اأو م�سفرة ل�سمان عدم اإ�ساءة ا�ستخدامها ، 

اأو ن�سخها باأي �سورة . 
2 - حفظ اأي ن�سخ ورقية من بيانات ومعلومات ال�سركة التي مت احل�سول عليها خالل 
مرحلة التدقيق الداخلي فـي ملفات بطريقة اآمنة ، بحيث يطلع عليها الأ�سخا�س 

املفو�سون فقط . 
3 - و�ســـع اإر�ســـادات تف�سيليــة مكتوبــة ، وتوفـري اأماكن حفظ اآمنة ل�سمان اللتزام 

مبا �سبق .
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الف�ســل الرابــع

وحــدة التدقيــق الداخلــي

املــادة ) 20 (

يجب على ال�سركة التي يبلغ راأ�س مالها املدفوع )5( خم�سة ماليني ريال عماين فاأكرث ، 
اأن تقوم بت�سكيل وحدة للتدقيق الداخلي مكونة من مراقبني داخليني ، وذلك مبا يتالءم 

مع حجم ، ون�ساط ال�سركة .
املــادة ) 21 (

يجــب علــى املجلــ�س تعيــني رئيـ�س وحدة التدقيق الداخلي بتو�سية مــن اللجنـــة ، ويكـــون 
للمجل�س �سلطة اإنهاء خدماته ، وقبول ا�ستقالته بتو�سية من اللجنة . 

املــادة ) 22 (

يتولـى اأمــني �ســر املجلــ�س - مبوافقة واإ�سراف املجل�س - كافة الإجراءات املتعلقة بتعيني 
رئي�س وحدة التدقيق الداخلي ، وعلى املجل�س �سمان عدم تدخل الإدارة التنفـيذية لل�سركة 

فـي اإجراءات التعيني .
املــادة ) 23 (

يحظر على وحدة التدقيق الداخلي القيام مبهام التدقيق الداخلي لأي �سركة اأخرى .
وي�ستثنى من ذلك ال�سركات التابعة لل�سركــة التــي متــار�س مهام التدقيق عليها ، �سريطـــة 

األ تكون ال�سركة التابعة �سركة م�ساهمة عامة . 
كمــا ل يجــوز تعييــــن اأي مـــن موظفــــي وحـــدة التدقيـــق الداخلـــي فــــي ع�سويـــة املجلــــ�س ، 

اأو اأي �سركـة تابعـة اأو �سقيقـة لهـا .
املــادة ) 24 (

يجب على ال�سركة اإجراء تقييم خارجي �سامل لأعمال وحدة التدقيق الداخلي مرة واحدة 
على الأقل كل )4( اأربع �سنوات من خـالل جهــة خارجــية متخ�س�ســة - بخـــالف مراقـــب 
احل�سابات اخلارجي لل�سركة - ممن ي�ستوفـي ال�سروط واملعايري الواردة فـي هذه ال�سوابط ، 
على اأن يتم اإجراء اأول تقييم خالل مدة ل تتجاوز �سنة من تاريخ العمل بهذه ال�سوابط . 

املــادة ) 25 (

اأن يكون تعيني املقيم اخلارجي املن�سو�س عليه فـي املادة )24( من هذه ال�سوابط  يجب 
بقرار من املجل�س .
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املــادة ) 26 (

يجب على اللجنة مراجعة تقرير التقييم وتقدميه للمجل�س م�سفوعا بتو�سياتها ، ويجب 
الإف�ساح عن ملخ�س لنتائج عملية التقييم كجزء من تقرير احلوكمة .

املــادة ) 27 (

يجب اأن يو�سح تقرير التقييم ما اإذا كانت وحدة التدقيق الداخلي قد قامت منذ التقييم 
الأخري بالآتي : 

1 - اللتزام بهذه ال�سوابط والأحكام القانونية ، والتنظيمية الأخرى املنظمة لأعمال 
مهنة التدقيق الداخلي من عدمه . 

2 - اللتزام باأعمال التدقيق الداخلي وفق الإطار الدويل للممار�سات املهنية لأعمال التدقيق 
الداخلي )International Professional Practices Framework IPPF( ال�سادرة 
 )The Institute of Internal Auditors IIA( عن جمعية املدققني الداخليني

بالقدر الذي ل يتعار�س فـيه مع هذه ال�سوابط .
املــادة ) 28 (

لوحدة التدقيق الداخلي اأو املراقب الداخلي كافة ال�سالحيات للو�سول اإلى جميع بيانات 
املوظفـني و�سجالت ال�سركة وممتلكاتها ، ويجـــب اأن يقدم رئي�س وحدة التدقيق الداخلي 
اأو املراقب الداخلي اإقرارا كتابيا للجنة ، وللمجلــ�س مرة واحدة على الأقل كل )3( ثالثة 
اأ�سهر يوؤكد فـيه عدم وجود اأي قيود اأو تدخــل فـي عمل وحدة التدقيق الداخلي ، اأو عمل 
املراقـــب الداخلـــي ، واأنــه قــد تــم منــح الوحدة اأو املراقب الداخلي احلق فـي الو�سول غري 
املقيد لكافة اأنظمة ال�سركة وبياناتها واأي معلومات اأخرى قد تكون �سرورية لأداء مهامه . 
وفـي حال و�سع قيود على نطاق عمل وحدة التدقيق الداخلي اأو املراقب الداخلي ، يجب 

ذكر ذلك الأمر فـي الإقرار امل�سار اإليه فـي الفقرة ال�سابقة . 

املــادة ) 29 (

الفنية  النواحي  كل  فـي  اللجنة  لرئي�س  تقاريرها  بتقدمي  الداخلي  التدقيق  تقوم وحدة 
والإدارية .

املــادة ) 30 (

يتولى رئي�س اللجنة اعتماد املزايا املادية ، والعينية املمنوحة ملوظفـي وحدة التدقيق الداخلي .
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املــادة ) 31 (

يجب على وحدة التدقيق الداخلي اإعداد دليل مكتوب ، ومف�سل ل�سيا�سات واإجراءات عمل 
الوحدة ، ويجب اأن تت�سمن تلك ال�سيا�سات ، والإجراءات كحد اأدنى ، الآتي :

1 - الهيكل التنظيمي للوحدة .

2 - الو�سف الوظيفـي واملوؤهالت املطلوبة .

3 - اآلية رفع تقارير التدقيق من قبل موظفـي الوحدة .

4 - منهجية التدقيق الداخلي التي تبني بو�سوح املعايري املقبولة دوليا ومحليا التي 
�سوف يتم العمل بها .

5 - اإجراءات التحقيق فـي الحتيال ، ورفع التقارير املتعلقة بها .

6 -  اإقرار ال�ستقاللية ال�سادر من قبل موظفـي الوحدة املوجه لرئي�س اللجنة .

7 - برناجما تو�سيحيا لعمل وحدة التدقيق الداخلي جلميع اأن�سطة ال�سركة يو�سح 
اإجراءات التدقيق التي يتعني عليها القيام بها لكل ن�ساط ،  به احلد الأدنى من 

واأي اإجراءات تدقيق اأخرى مبنية على املخاطر �سوف يتم تبنيها .

8 - املنهجية املتبعة فـي اأخذ العينات .

9 - اإجراءات متابعة ، واإغالق تو�سيات التدقيق .

10 - الربامج الداخلية ، واخلارجية ل�سبط جودة اأن�سطة التدقيق الداخلي .

املــادة ) 32 (

املخاطـــر  علــى  بنــاء  الداخلــي  التدقيــق  اإعــداد خطــة  الداخلي  التدقيق  يجـب على وحدة 
التي تتعر�س لها ال�سركة قبل بداية ال�سنة ، واعتمادها بوا�سطة اللجنة ، على اأن تت�سمن 

اخلطة الآتي : 
1 - ملخ�سا لتقييم املخاطر التي مت بناء خطـة التدقيـــق املقرتحـــة علـــى اأ�سا�سهـــا ، 
 Enterprise Risk( اإذا كــان ل يوجد لدى ال�سركة نظام معمول به لإدارة املخاطر
فـيجـــوز   ، النظــام  ذلك  مثل  ال�سركة  لدى  يوجد  كان  اإذا  اأما   ،  )Management

ربــط خطـــة التدقيــق بالنظام وفقا لتقدير وحدة التدقيق الداخلي .

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

2 - اأن تغطي ب�سكل معقول كل جوانب العمل بال�سركة وفقا لتقييم املخاطر والتقييم 
املهني لوحدة التدقيق الداخلي ، وعليها التاأكد من تغطية اجلوانب الآتية مرة 

واحدة على الأقل �سنويا :

 اأ - امل�سرتيات ، والعقود ، والذمم الدائنة .

ب - الإيرادات ، والذمم املدينة .

ج - التعامالت مع الأطراف ذات العالقة .

د - مراجعة مدى التزام ال�سركة باملتطلبات القانونية ، والرقابية .

هـ - التدقيق الداخلي على ال�سركات التابعة .

و - مراجعـــة ال�سوابـــط الداخليـــة الآليـــة املعمــول بها ل�ســمان اأمــن ، و�سالمة 
اأنظمة تقنية املعلومات ، وقاعدة البيانات فـي ال�سركة .

املــادة ) 33 (

يجوز اإجراء تعديالت على خطة التدقيق الداخلي بعد اعتمادها ، �سريطة اأن يكون اعتماد 
التعديل من قبل اللجنة .

املــادة ) 34 (

يجب تقدمي التقرير النهائي للتدقيق الداخلي مع مالحظات الإدارة التنفـيذية وامللخ�س 
التنفـيــذي للتقريـــر مبا�سـرة بوا�سطة رئي�س وحدة التدقيق الداخلي اإلـى رئيـــ�س اللجـــنة 
اإر�ســال ن�سخــة منــه جلميــع اأع�سائها ، ورئي�س الإدارة التنفـيذية قبل )7( �سبعة اأيام  مــع 
عمل على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة الذي �سيقدم فـيه هذا التقرير ، ويجوز للرئي�س 

التنفـيذي املوافقة على متديد هذه املدة بناء على طلب م�سبب من رئي�س اللجنة .

املــادة ) 35 (

 ، يجـــب علـــى رئيـــ�س وحـــدة التدقيـــق الداخلـــي تقديـــم تقريـــر التدقيق الداخلي للجنة 
واإذا تطلب الأمر اإلى املجل�س مرة على الأقل كل )3( ثالثة اأ�سهر . 

املــادة ) 36 (

ورئي�س  اللجنة  واأع�ساء  برئي�س  املبا�سر  الت�سال  الداخلي  التدقيق  وحدة  لرئي�س  يكون 
املجل�س ، لطلب ما يراه من بيانات لزمة لأعمال التدقيق . 
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املــادة ) 37 (

يجـــب علـى رئي�س وحدة التدقيق الداخلي التبليغ عن امل�سائل ذات الأهمية وال�ستعجال 
اإلى رئي�س اللجنة ، اأو رئي�س املجل�س . 

املــادة ) 38 (

فـي حالة وجود خالف فـي الراأي بني وحدة التدقيق الداخلي ، والإدارة التنفـيذية حول 
اأي تو�سية ، فعلى اللجنة اتخاذ القرار املنا�سب ، واإثبات ذلك فـي مح�سر اجتماع اللجنة . 

املــادة ) 39 (

اإذا كـــان مكتبـــا خارجـــيا ،  اأو املراقــب الداخلــي  يجب على رئي�س وحدة التدقيق الداخلي 
احلفاظ على �سرية املعلومات التي يتم احل�سول عليها خالل مرحلة التدقيق .

املــادة ) 40 (

قد  العمل  واأوراق   ، التدقيق  تقارير  اأن  التاأكد من  ال�سركة  فـي  اللجنة  رئي�س  يجب على 
رئي�س  خدمات  انتهاء  اأو   ، اإنهاء  عند  اجلديد  الداخلي  التدقيق  وحدة  رئي�س  اإلى  �سلمت 
وحدة التدقيق اإل فـي حالة التعاقد مع مكتب خارجي للقيام باأعمال التدقيق الداخلي ، 
ففـي هذه احلالة يتعني على املكتب اخلارجي الحتفاظ بكل اأوراق اأعمال التدقيق لل�سنوات 
تاريخ  �سنوات من  ع�سر   )10( ملدة  الداخلي  التدقيق  باأعمال  يقومون خاللها  كانوا  التي 

انتهاء العقد .
الف�ســل اخلامــ�س

امل�ست�ســـار القانونـــي

املــادة ) 41 (

موظف  تعيني  خالل  من  وذلك   ، قانوين  م�ست�سار  لديها  يكون  اأن  �سركة  كل  على  يجب 
املكاتب  اأحد  التعاقد مع  اأو   ، يتمتع مبوؤهالت وخربات قانونية منا�سبة  بال�سركة  متفرغ 

القانونية املرخ�سة فـي ال�سلطنة . 
املــادة ) 42 (

يتــم تعيــني اأو التعاقد مع امل�ست�سار القانوين ، واإنهاء خدماته ، وقبول ا�ستقالته ، وعزله 
من قبل املجل�س .
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املــادة ) 43 (

يتعني على امل�ست�سار القانوين القيام باملهام والواجبات الآتية :
 ، بهــا  املعمــول  والتعليمــات  واللوائح  القوانني  بكافة  ال�سركة  التزام  من  التاأكد   -  1
والأنظمة واللوائح الداخلية لل�سركة فـي حدود ما يعر�س عليه من مو�سوعات . 
2 - اإعداد ومراجعة اأي تعديالت مقرتحة على عقد التاأ�سيــ�س ، والنظـــام الأ�سا�ســي 

لل�سركة مبا يتفق ، والقوانني ، واللوائح ، والتعليمات املعمول بها . 
3 - املراجعة والتحقــق مـــن ا�ستيفـــاء ن�ســـرات الإ�ســـدار كافـــة املتطلبـــات القانونيـــة ، 
واأن تتوافـــق مـع اأحكـــام القوانـــني ، واللوائح املعمـول بها فـي ال�سلطنة ، والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة ، ولوائحها الداخلية .
4 - اإعداد ومراجعة العقود والتفاقيات التي تدخل ال�سركة طرفا فـيها مع اجلهات 

الأخرى للتاأكد من ا�ستيفائها كافة املتطلبات القانونية .
العامة  واجلمعيات  املجل�س  اجتماعات  اأعمال  جــداول  علــى  والتوقيـــع  املراجعـــة   -  5
والتاأكد من اأن اإجراءات الدعوة تتم وفقا لأحكام قانون ال�سركات التجارية والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة والتعليمات ال�سادرة فـي هذا ال�ساأن .
6 - التحقق من اإجراءات انعقاد اجتماعــات املجلـــ�س واجلمعيــات العامــة ، وا�ستيفــاء 

اأي متطلبات قانونية اأخرى واردة فـي هذا ال�ساأن .
7 - املراجعة والتوقيع على محا�سر اجتماعات املجل�س واجلمعيات العامة مبا يوؤكد 
اأنها تتفق �سكال ومو�سوعا مع القوانني ، واللوائح املعمول بها ، والنظام الأ�سا�سي 

لل�سركة ، ولوائحها الداخلية .
8 - املراجعة والتوقيع على ا�ستمارات الرت�سيح لع�سوية املجل�س ، والتاأكد من ا�ستيفائها 

كافة املعلومات ، والبيانات املطلوبة .
9 - التحقق من اأن اإجراءات عملية انتخاب اأع�ساء املجل�س تتم وفقا للقوانني واللوائح 

املعمول بها .
اأ�سول ال�سركة ، وحقوق ال�سركة فـي هذه  10 - مراجعـــة الو�سائـــل املو�سوعة حلماية 

الأ�سول .
11 - اإبداء الراأي القانوين فـي احلالت واملو�سوعات الأخرى التي حتال اإليه من قبل 

اإدارة ال�سركة .
12 - اأي مهام اأو واجبات اأخرى يقررها املجل�س .
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وزارة التجــارة وال�صناعـــة

اإعــــــــالن

تعلن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن طلــب ت�سجيــل املوؤ�ســـر اجلغرافـــي املقبـــول وفقـــا لأحــكام 

قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

- ا�صم املوؤ�صر اجلغرافـي املطلوب لـــه الت�صجيــل : اللبان العماين .

- ا�صم وعنوان وجن�صية مودع الطلب : حكومة �سلطنة عمان )وزارة التجارة وال�سناعة( .

- حدود املنطقة اجلغرافـية التي ينطبق عليها املوؤ�صر اجلغرافـي : حمافظة ظفار .

- ال�صلع التي ي�صتخدم ب�صاأنها املوؤ�صر اجلغرافــي : منتج اللبان .

- بيانــــات اأخــــرى : اأنواع اللبان ) اللبان احلوجري ، اللبان النجدي ، اللبان ال�سزري ، 

اللبان ال�سهلي ( .

- تاريــــخ الإيـــداع : 2018/4/30م

OM/GI/2018/00001 : رقــــــم الطلـــــــب -
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: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G QÉØX ájó∏H áHGƒH " á«©ªà› äÉeóN "
 

   QÉØX ájó∏H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 50 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat2.indd   1 1/2/19   10:00 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
104749 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«fGôjEGh á«HôYh á«fÉªY äÉÑLh Ëó≤J ≈¡≤eh º©£e

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ≥°TƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 589 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/9/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106005 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 IQÉéà∏d äÉaÉ¨dG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   1 1/2/19   9:54 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ™«H

 IQÉéà∏d »bhôëŸG ô°UÉf øH ∞«°S øH ¿Éª«∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1712 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115967 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. òaGƒædGh ÜGƒHCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T Iõé©ŸG ∫ƒ∏◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   2 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118044 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »ª«©ædG óªM øH óªMCG øH ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûŸG áµÑ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   3 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120320 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th »°UhôÿG ó«©°S øHG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. äGƒÑY »`a ICÉÑ©ŸG Üô°ûdG √É«e áÄÑ©Jh êÉàfEG

 á«ŸÉ©dG »`aÉ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   4 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ë°üdGh á°UÉÿG ájòZCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T ø°TôJƒ«f QƒàcO õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ∫Éª°ûdG ∞¡c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   5 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122147 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¥ô°ûdG ¿É«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122192 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 IQÉéà∏d »ÑMôdG ⁄É°S øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , ÒÑµdG …OGƒdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   6 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG

 QÉµàHÓd ΩÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 618 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122599 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á°ûªbC’G ™«H

 á«æeÉ°†J - »“É◊G äÓfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 218 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   7 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »c , äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG π«°ùZ (±É÷G π«°ù¨dG) QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »ŸÉ©dG ≥jÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°ùª°Th á«ÑW äGQÉ¶fh äÉjô°üH πfi

 IQÉéà∏d »ë°ûdG ÖdÉW øH ∫OÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   8 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. (á«æµ°ùdG ÒZh á«æµ°ùdG) IôLDƒŸGh ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áÑMôdG »M ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123185 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áLRÉ£dG ôFÉ°ü©dG ™«H

 á«æeÉ°†J - á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d …OhGódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   9 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123186 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

 á∏eÉ°ûdG ™jQÉ°ûª∏d …OhGódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

123210 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤e

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG iƒ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 477 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   10 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ä’É°üdG IQGOEG , äGôgƒéŸGh Ögò∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG , Qƒ£©∏d ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T á«Hô©dG á≤£æŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 341 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

123251 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG áYÉæ°U

 Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ù∏d Ihôc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1115 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   11 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123273 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »ÑW ™ª›

 IQÉéà∏d Ïë°ùdG …OGh OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∞JGƒ¡dG ™«H

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ΩƒéædG ≥jôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat50.indd   12 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123286 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ™«ÑdG  ,  ôØ°ùdG  ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a áFõéàdÉH  ™«ÑdG

. ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH

 ôNÉØdG ¢ShóæŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T ™jQÉ°ûª∏d »∏Y ó°TGQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1895 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   13 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123316 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d IOÉjôdG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ¥Éà°SôdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 á«FÉ‰E’G ™jQÉ°ûª∏d IóëàŸG á«é«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   14 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ôcGòJ ™«H

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »°Tƒ∏ÑdG ¢ûîH QOÉb øH ≈«ëj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123337 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G ¢VôY QhOh á«∏°ùàdG ÜÉ©dCGh »gÓŸG

 Ω.Ω.¢T iÈµdG ¬«`aÎdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   15 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≠jôØJh øë°T

 Ω.Ω.¢T ¥QRC’G ôª≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123375 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ≥aGôŸG

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ù∏d CÉÑ°S IôgƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 422 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   16 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123394 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÚªãàdGh »°VGQC’G AGô°Th ™«H , äGQÉ≤©dG §FÉ°Sh

 á≤dCÉàŸG ™jQÉ°ûª∏d OÉæ°SE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123436 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch

 IQÉéà∏d …ôª©dG Oƒ©°ùe øH óªfi øH º∏°ùe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 220 : Ü.Q 94 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   17 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch

 IQÉéà∏d …ôª©dG Oƒ©°ùe øH óªfi øH º∏°ùe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 220 : Ü.Q 94 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123444 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

 Ω.Ω.¢T ™jô°ùdG ¥ƒ°ùà∏d §≤°ùe ƒdƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 436 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   18 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123456 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T äGôeÉ¨ŸGh áMÉ«°ù∏d IRÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 475 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123498 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡c OGƒeh äGhOCGh AÉæH OGƒeh äGhOCG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 61 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   19 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123528 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. •ƒ£ÿGh äÉMƒ∏dG º«ª°üJ

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG OhQƒdG áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123648 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. (´Oƒà°ùe) á«FGòZ OGƒe

 IQÉéà∏d »°ùjƒ∏dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 398 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   20 1/2/19   11:10 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123659 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 á«°UƒJ - õjô£àdGh áWÉ«î∏d ¢ùLÉ¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123715 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ
 

 Ω.Ω.¢T »°Tƒ∏ÑdG ô°SÉL ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 397 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   21 1/1/19   1:38 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÉjGó¡dG ∞dh Ohô£dG ∞«∏¨Jh á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG IQÉŒ

 IQÉéà∏d OQƒdG ñƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3679 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123915 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

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

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3017 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   22 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123920 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉYƒæ°üŸGh ádRÉ©dG OGƒŸGh á«YÉæ°üdG ∞≤°SCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , áYƒæàe AÉæH OGƒŸ á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , ÜGƒHC’Gh ∂«HÉÑ°ûdGh á«fó©ŸG
 ΩRGƒ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , äÉ«°VQC’G Iƒ°ùch §FÉ◊G ¥Qƒd á°ü°üîàŸG

. á«ÑàµŸG äGó©ŸGh

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 2626 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d áeÉ¡°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 1236 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   23 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d áãjó◊G ´QõŸG äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 907 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124194 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°S äÉeóNh ¥OÉæa

 á«dhódG ∞«°Sh Ú°ùM ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 415 : Ü.Q 81 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   24 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124224 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉLƒ°ùæŸG ´GƒfCG ™«ªL π«°ùZ (±É÷G π«°ù¨dG) QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 Ω.Ω.¢T ôjƒ£àdGh äÉeóî∏d òØdG »FÉæãdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 943 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. (ä’ƒcCÉŸG OGóYEG) ºYÉ£ŸG

 Ω.Ω.¢T ºYÉ£ŸG IQGOE’ ¿É°Uô≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 108 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat50.indd   25 1/1/19   12:43 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
91993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«dõæŸG äÉeõ∏à°ùŸGh ÊGhC’G ™«H , QƒgõdGh ÉjGó¡dG ™«H

 
 IQÉéà∏d IOƒ©dG §N : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1333 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

102977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£eh »gÉ≤e
 

 AGôØ°üdG Iƒ¡≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 577 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/6/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   1 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÜÉ©dCGh á«∏°ùJ ¿óe á£°ûfCG

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ∞jÉfh óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116351 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ≠jôØàdGh øë°ûdG

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG øë°ûdG äÉeóÿ IôgõdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 4216 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   2 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üŸG ™«H

 
 IQÉéà∏d ¢SÉgódG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ßaÉëŸG ∫ÉªYCG πª°ûJ ’) ájQÉéàdG áWÉ°SƒdGh ádƒª©dG AÓch , ácô°ûdG ídÉ°üd º¡°SC’G AGô°T
. äGóæà°ùeh º¡°SCG , á«dÉŸG ¥GQhC’Gh ∫GƒeC’G QÉªãà°SG á£°ûfCGh , (á«dÉŸG ¥GQhC’ÉH IôLÉàŸGh

 
 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd á«æWƒdG á«fÉª©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3886 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   3 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120407 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG á«FÉ°ùædG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh π«°üØJ

 
 ´.Ω.¢T õjô£àdGh áWÉ«î∏d πjOÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü Q 921 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121919 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Óãe ójÈà∏d ÉgÒZh á«FGò¨dG ¢VGôZCÓd è∏ãdG ™æ°U
 

 IQÉéà∏d ¬µjô°Th »Ñ©µdG óªfi øH ó°TGQ øH ¿É£∏°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   4 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. (áÁôµdG) á£°û≤dG , á«JÉÑf äƒjR

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d áµe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 211 : Ü.Q 861 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122880 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 ≈eGõÿG ìhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 365 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   5 1/1/19   1:41 PM

-92-



(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóJ ó¡©e

 
 »æWƒdG ÖjQóàdG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 267 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG ó¡©e
 

 »æWƒdG ÖjQóàdG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 267 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   6 1/2/19   1:47 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóàdG ó¡©e

 
 »æWƒdG ÖjQóàdG ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 267 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e
 

 Ω.Ω.¢T Qƒ£àŸG â«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 530 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   7 1/1/19   1:41 PM

-94-



(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123058 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 QÉªãà°SÓd á∏eÉµàŸG áæjR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG
 

 áeÉ©dG IQÉéà∏d AGôHEG ≥jôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   8 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dGh π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùe

 
 OQƒdG áWÉ°ùH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 855 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉÑcôŸG ™«H , iôNC’G äÉÑcôŸG ™«H , äÉcôëŸG äGP á∏«≤ãdG äGó©ŸG ΩRGƒdh QÉ«Z ™£b ™«H
. Iójó÷G

 
 Ω.Ω.¢T äGó©ŸGh äÉæMÉ°û∏d á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 28 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   9 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. OÉé°S π«°ùZ

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ≥HQG áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2255 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123311 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe
 

 IQÉéà∏d »ª°SÉ≤dG ídÉ°U óªMCG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 104 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   10 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥ƒ°ùJ õcôe

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d è∏ØdG êÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

123338 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G ™«Hh , ÉjGó¡dGh áæjõdG äÉJÉÑfh QƒgõdG ™«H
 

 IQÉéà∏d á°TGôØdG ôKCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1422 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   11 1/1/19   1:41 PM

-98-



(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 π«¨°ûJ RÉ¡L , ¿ƒjõØ∏àdG , ƒjOGôdG á«dõæŸG Iõ¡LCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G á«ÑgòdG ábÉ£dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 279 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d êhOõŸG §ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   12 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123428 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 …ôµ°ùŸG ΩOBG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123559 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. iôNC’G á«dÉŸG äÉeóÿG á£°ûfCG , ácô°ûdG ídÉ°üd º¡°SC’G AGô°T
 

 Ω.´.Ω.¢T á«dÉŸG äÉeóî∏d ∫hGóJ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2633 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   13 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ™∏°ùdGh ∞ëàdGh äÉjÌ∏d á°ü°üîŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 IQÉéà∏d QÉ°ùŸG ájGóH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1532 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤eh º©£e
 

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG ó∏ÑdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 1532 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   14 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«ÑW äGÈàfl

 Ω.Ω.¢T á≤«bódG á«ë°üdG Ωƒ∏©dG äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 966 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. RQC’G
 

 IQÉéà∏d á«ÑgòdG ¢†HÉ≤ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   15 1/1/19   1:41 PM

-102-



(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123655 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 ∂«fÉµ«e ìÓ°UEGh  äÉjQÉ£ÑdG  øë°Th äÉÑcôŸG  AÉHô¡c ìÓ°UEGh  äGQÉ«°ùdG  ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

. äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEGh äÉÑcôŸG äƒjR πjóÑJh äÉÑcôŸG
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Iõ«ªŸG ¿GƒëbC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123683 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. …hój õÑfl
 

 IQÉéà∏d »ë°ûdG óªMCG ódÉN ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ωóæ°ùe á¶aÉfi , Ö°üN áj’h , Éª«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

alamat51.indd   16 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T øjódG AÓY º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1813 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d ájÈ©dG ⁄É°S âæH áî«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 680 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   17 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dG ™«H

 
 Ω.Ω.¢T áãjó◊G §≤°ùe Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123817 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 Ω.Ω.¢T §≤°ùe ËQ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 298 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   18 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QƒîÑdGh

 IQÉéà∏d Oƒ©dG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123947 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M
 

 áãjó◊G Ó©dG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   19 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124152 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YÉæ°üdGh á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdGh ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæe

 
 QƒgõdGh äÉjƒ∏ë∏d óéŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2018/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124156 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ø°û«f ƒ«µ«HQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2508 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat51.indd   20 1/1/19   1:41 PM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«dhódG ø°û«f ƒ«µ«HQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2508 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£eh ≈``````¡≤e
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Qƒª©ŸG »MGƒ°V : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124391 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞JÉ¡dG äÉbÉ£H ™«H

 
 á«dhódG π«°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 3200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG ∑ƒæÑdG
 

 ´ ´ Ω ¢T »∏gC’G ∂æÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 545 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
. É¡JÉ≤à°ûeh áLRÉ£dG Ωƒë∏dG ∞«∏¨J

 
 Ω.Ω.¢T Iõ«ªŸG á«FGò¨dG ∫ƒ∏◊G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©e √É«e
 

 IQÉéà∏d á«æWƒdG õLÉ◊G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 861 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T ójó÷G ¿ÉµŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 21 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105083 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹õæŸG çÉKC’G IQÉŒ
 

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G ¢†«HC’G ôªædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1657 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111406 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 äÉéàæe  ,  ó«°üdGh  øLGhódG  Ωƒ◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG

 ¿ƒé©e , èdÉ©ŸG ¿ƒàjõdG , ¥ôŸG , áHQƒ°ûdG hCG AÉ°ù◊G , áØØéŸG ∫ƒ≤ÑdG , á÷É©ŸG Ωƒë∏dG
 Ö```«∏◊G  äÉ```éàæe ,  »``Ñ```°ûY π```°UCG  ø```e  Ö````«∏◊G  ,  ÊGƒ«M π°UCG  øe Ö«∏◊G  ,  ¿ƒ``àjõdG
 hCG áXƒØëŸG hCG á```ØØéŸG äGhGô°†ÿGh ¬```cGƒØdG , πcCÓd á◊É°üdG äƒjõdG , IóHR , ¿ÉÑdC’Gh
 Iõ¡éŸG äGô°ùµŸG , ºWÉª£dG ¿ƒé©e , áë∏ªŸG hCG áæNóŸG hCG Iƒ¡£ŸG hCG áNƒÑ£ŸG hCG IóªéŸG
 , øgó∏d á∏HÉ≤dG ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHRh ¥óæÑdG IóHR , áØ«`ØN äÉÑLƒc áØØéŸG ¬cGƒØdGh

. ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , ¢†«ÑdG ¥ƒë°ùeh ¢†«ÑdG , (º°ùª°ùdG QhòH ¿ƒé©e) áæ«ë£dG
  

»à«cÒ°T óàª«d âjQÉŒ ∂«dÒ‚ÉØ«g »`a ËQÉJ Ée’QGRÉH Gó«L »LG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¬jG  GRÓH  â«dGóY  ,  OÉL  ¿ÉZhO  ¿Ébôa  ó«¡°T  ,  âª«°S/√Ée  áÑ≤Y  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , É«fƒc , …ÉJGôc 502/9 : ºbQ ∑ƒ∏H

2017/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111546 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 πeGƒY , (Qƒ∏ÑJ πeGƒY) ≠æ«à«∏cƒf πeGƒY , áYÉæ°üdG »`a ΩGóîà°SÓd Ió°ùcC’G äGOÉ°†e
 äGô°†ëà°ùe , Ö¡∏dG äÉ£Ñãe , á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G äÉ°UÉe , Aƒ°†dG äÉàÑãe , á«≤æàdG
 ÒZ)  äÓ£©e  ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d  áeóîà°ùŸG  ±ÓîH  (¬«µ«JÉà°SG  ’)  ¢TGƒ°û∏d  IOÉ°†e

. äÉéæJGôdG »`a ΩGóîà°SÓd á«FÉ«ª«c äÉaÉ°VEG , ¿OÉ©ŸG (äÉ£°ûæŸG

alamat 13.indd   1 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ø°ûjQƒHQƒc ÉµjOCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 8554 -116 ƒ«cƒW , ƒc - GhÉcGQG , Ωƒ°ûJ - 7 ƒZƒ«°TÉ¨«g , 35 - 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉHÉ«dG
2017/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

111547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

 IQGô```ë∏d  ß```aÉM)  ¢SƒeÎdG  ≥jQÉHCG  ,  (IOhÈdG  hCG  IQGôë∏d  ßaÉM)  ¢SƒeÎdG  äÉLÉLR
 ßaÉM) ¢SƒeÎdG ÜGƒcCG , (IOhÈdG hCG IQGôë∏d ßaÉM) ¢SƒeÎdG äÉjhÉM , (IOhÈdG hCG

  . (IOhÈdG hCG IQGôë∏d

  ¢ûJG »H ΩG »L ¿ÉeÒÁR ƒ°ùfG .QG …O âµfƒÑJhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , ’hGQGó«f 36272 - …O , 1 ¬°SGÎ°ù°ùjÎ°SófG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 13.indd   2 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ,  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒë∏d áØ∏ZCG  ,  á«ªbôdG á«°üî°ûdG IóYÉ°ùŸG  Iõ¡LC’ áØ∏ZCG  ,  ájõeQ ¿ÉeCG  Iõ¡LCG
 äÉJƒHhôdG , á«fhÎµdEG á«∏YÉØJ IQƒÑ°S , ¢ù``Ÿ á```°TÉ°ûH IOhõ```e á```«∏YÉØJ á```«`aôW äÉ£```fi
 ≈∏Y ΩGóîà°SÓd ôJƒ«ÑªµdG ÜÉ©dCG èeGôH , á«cP ”GƒN , ájGƒg hCG »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd
 , ™HÉ°UC’G äÉª°üÑd á«Fƒ°V äÉë°SÉe , á«cP äÉYÉ°S , á«cP äGQÉ¶f , ájƒ∏ÿGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 ™bGƒdG äÉYÉª°S , äƒ°üdG ádOÉ©e Iõ¡LCG , á«©ª°S äÉ¡LGh , äGAÉÁE’G ≈∏Y ±ô```©àdG è```eÉfôH
 , …QGô◊G ôjƒ°üàdG äGÒeÉc , ájôXÉæJ ≈dEG á«ªbôdG IQÉ°TE’G πjƒ– Iõ¡LCG , »°VGÎa’G
 øY ºµ– Iõ¡LCG É¡Ø°UƒH á«fhÎµdEG í«JÉØe π°SÓ°S , AGôª◊G ¿hO á©°TC’ÉH ∞°ûc Iõ¡LCG
 Iõ¡LCG , º°ù÷G á∏àc ¢SÉ«b áØ«Xh ™e øjRGƒe , á«FÉHô¡µdG äÉÑcôŸG øë°T äÉ£fi , ó©H
 , á«Mƒd Ö«°SGƒM , ƒjó«`a äÉ°TÉ°T , ôJƒ«Ñªc AGõLCG , Üƒ°SÉ◊ÉH á≤ë∏e Iõ¡LCG , ôJƒ«Ñªc
 , USB ¢TÓ```a á```bGƒ°S , (…ô°üH ¢VôY äGó```Mh) á```«fhÎµdEG ΩÓ```bCG , á```«fƒjõØ∏J Iõ```¡LCG
 äGó©e) äÉfQÉb , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG , á∏é°ùe ôJƒ«Ñªc äÉ«›ôH , ¢SCGôdG äÉYÉª°S
 ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LC’  á«æ«H  Iõ¡LCG  ,  (äÉfÉ«H  á÷É©e äGó©e)  äÉFQÉb  ,  (äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e
 ,  »∏NGO  ∫É°üJG  Iõ¡LCG  ,  ∫É°SQE’Gh  ∫ÉÑ≤à°S’G  Iõ```¡LCG  ,  á«fhÎµdEG  äGQÉ°TEG  ∫É°SQEG  Iõ¡```LCG
 ôjƒ°üà∏d) ÒÑµJ Iõ¡LCG , äƒ°üdG π≤f Iõ¡LCG , ƒ``jó«`a äÓÑ````≤à°ùeh á«Jƒ°U äÓÑ≤à°ùe
 , IÒ¨°U äÉfÉ«H äÉ÷É©e , ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG , íFGô°ûdG ¢VôY Iõ¡LCG , (»`aGôZƒJƒØdG

  . IAÉ°VEÓd äÉjQÉ£H , (á«FÉHô¡c) á«Yôa ≥jOÉæ°U

…O »J ∫G , ƒc ¢ùµ«fhÎµdEG …hÒ°T ƒgõ‚GƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájQƒ¡ªL  ,  510663  ƒgõ‚GƒL  ,  ∑QÉH  ¢ùæ«°S  ,  OhQ  ƒgõ«c  192  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«Ñ©°ûdG Ú°üdG

2017/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 13.indd   3 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113563 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
 ,  É¡H á«∏£e hCG  á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG  ¿OÉ©ŸG
 äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ

 . á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b

  óàª«d ódQh π«àjQ  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2017/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

113564 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
  . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

  óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL

2017/10/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 13.indd   4 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114339 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
  . äÉéàæª∏d äÉ©«ÑŸGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ∫É› »`a äÉeóÿGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN

  ∫G.QG.¬jG.¢SG ≠æjódƒg ¢SG ófG »H  : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÆQƒÑª°ùcƒd , …O.»L , â«°ThQ’ 7610 - ∫G , ¢ûà«∏H ¢ù«∏H , 18 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

114340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äGó©ŸG
 

  ∫G.QG.¬jG.¢SG ≠æjódƒg ¢SG ófG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÆQƒÑª°ùcƒd , …O.»L , â«°ThQ’ 7610 - ∫G , ¢ûà«∏H ¢ù«∏H , 18 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 13.indd   5 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114341 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . äÉéàæª∏d äÉ©«ÑŸGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ∫É› »`a äÉeóÿGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN

  ∫G.QG.¬jG.¢SG ≠æjódƒg ¢SG ófG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÆQƒÑª°ùcƒd , …O.»L , â«°ThQ’ 7610 - ∫G , ¢ûà«∏H ¢ù«∏H , 18 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

114342 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. ájô°üÑdGh á«©ª°ùdG äGó©ŸG
 

  ∫G.QG.¬jG.¢SG ≠æjódƒg ¢SG ófG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«LQƒÑª°ùcƒd : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÆQƒÑª°ùcƒd , …O.»L , â«°ThQ’ 7610 - ∫G , ¢ûà«∏H ¢ù«∏H , 18 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 13.indd   6 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh ájòMC’G , ¢ùHÓŸG

 
  ø°ûjQƒHQƒc.¢SG.…O : º``````````````````````````````````°SÉH

ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , GOÉÑLÉf , OhhQ QÉµª«àÁO , 145/143 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

114345 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh ájòMC’G , ¢ùHÓŸG
  

  ø°ûjQƒHQƒc.¢SG.…O : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

óæ¡dG , 400008 - …ÉÑeƒe , GOÉÑLÉf , OhhQ QÉµª«àÁO , 145/143 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

alamat 13.indd   7 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
114831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. áé∏ãŸG Iƒ¡≤dGh IOQÉÑdG Iƒ¡≤dGh Iƒ¡≤dG ´GƒfCG ™«ªL , è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)
  

  …ƒª◊G óªfi ∫ÓH ó«°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ‹Éª°ûdG »◊G , 5668 ºbQ QÉ≤Y : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉjQƒ°S , ≥°ûeO ∞jQ , ΩÉ°ûdG á«ª°†©e , Ú©HQC’G ´QÉ°T                                     

2017/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
            Ω Ω ¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d πÑ≤à°ùŸG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe 115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124212 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

. íª≤dG , Ò©°ûdG
 

 á«æeÉ°†J - ÜƒÑë∏d §≤°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ájóH áj’h , ¥QÉ°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat 13.indd   8 1/2/19   9:49 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
87824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 . ô©°ûdGh ó∏÷G ∞«¶æJh ájÉæ©d äÉeõ∏à°ùe

 ¿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

2014/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

119460 : 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 áæLGódG Qƒ«£dGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒ`ë∏dG
 äƒ````ÑeƒµdG , äÉ```«HôŸG , äÉ«eÓ¡dG , á````«¡£ŸGh á````ØØéŸGh áXƒØëŸG äGhGô°†ÿGh ¬```cGƒØdG
 Ωƒ````ë°ûdGh äƒ````jõdG , Ö````«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , (ô````µ°ùdÉH á```NƒÑ£e ¬```¡cÉa)

 . πcCÓd á◊É°üdG

 »àcÒ°S óàŸ …ÉfÉ°S Gó«L ±Ò°ùfƒc É°ù«ÁG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«côJ , Ú°Sôe /õ«æjócG : QÉØdƒH 8 , ∑QƒJÉJG , »°ù«dÉgÉe Q’ƒ°SQÉJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat57.indd   1 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉeóN , ≥jƒ°ùà∏d »∏NGódG ÖjQóàdG äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOE’ »∏NGódG ÖjQóàdG äÉeóN
 ÖjQóàdG äÉeóN , ´GóHE’G Ú°ùëàd ÖjQóàdG äÉeóN , ôjƒ£àdGh çÉëHCÓd »∏NGódG ÖjQóàdG
 Ö«JôJ äÉeóN , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G ó≤Yh º«¶æJ , Ú`ØXƒŸG ÖjQóJ äÉeóN , QÉµaC’G ≥∏ÿ
 , (á«ÑjQóàdG hCG á«ª«∏©àdG íFÉ°üædG Ëó≤J) »æ¡ŸG ¬«LƒàdG äÉeóN , πª©dG ¢TQh AGôLEGh
 ÖjQóàdG , á«ª«∏©àdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ äÉeóN , á«ª«∏©àdG çGóMC’G AGôLEGh Ö«JôJ äÉeóN
 »`a äGQhO , á«ª«∏©àdG çƒëÑdG äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉfÉëàe’G äÉeóN , (¢VôY) »∏ª©dG
 ÈY »ª«∏©àdG ¢üëØdG , âfÎfE’G ÈY º«∏©àdÉH á≤∏©àŸG äÉª«∏©àdG , âfÎfE’G ÈY º«∏©àdG

 . ádÉ≤ædG Iõ¡LC’G ≥jôW øY á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G

 ÜQƒc »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«WGôbƒÁódG ÉjQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ÉjQƒc , 07336 ∫ƒ«°S , ƒL - ƒÑ‚ ƒjó‚ƒj , hôjGO - …ƒj , 128 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«Hƒæ÷G

2018/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

122662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥`````«bódG , ƒ```ZÉ°ùdGh É`````cƒ«HÉàdG , RQCG , á``````«YÉæ£°U’G Iƒ````¡≤dGh hÉ```cÉµdGh …É```°ûdGh Iƒ```¡≤dG
 á```◊É°üdG äÉ```é∏ãŸG , äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸGh õÑÿG , Üƒ```Ñ◊G øe á````Yƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 , πÿG , ∫OôN , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dG , π```°ù©dG , ô``µ°ùdG , πcCÓd

 . è∏ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) á°ü∏°U

 óàª«d ≠æjójôJ ÜhQƒj êƒ∏«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóf’ôjG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  2  ø∏HhO  ,  ¢ûJÉg ôjƒd  ´QÉ°T  ,  Îæ°S  äQƒØ°ùdôjG  ¿Gh  ,  3  âjƒ°S  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óf’ôjG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat57.indd   2 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123421 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 . á∏Ø≤ŸG äÉæMÉ°ûdGh äÉæMÉ°ûdG , á«°VÉjôdG äÉÑcôŸGh á«°VQC’G äÉÑcôª∏d äÉcôfi

 »°S ∫G ∫G RQƒJƒe ∫G ∫GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 300 - 48265 ¿É¨°ûà«e âjhÎjO ¢ùfÉ°ù«æjQ 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 ≥`````«bódG , ƒ``````ZÉ°ùdGh É````cƒ«HÉàdG ,  RQCG  ,  á```«YÉæ£°U’G Iƒ``¡≤dGh hÉ````cÉµdGh …É``°ûdGh Iƒ``¡≤dG
 , Oƒ°SC’G π°ù©dGh π°ù©dGh ôµ°ùdG äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 , è∏ãdG , π```HGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôN , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG
 ’ƒ```cƒ°ûdG , ≥«bôdGh ¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG , äÉ°ûeô≤ŸG , âjƒµ°ùÑdG , áJ’ƒcƒ°ûdG , äÉjƒ∏◊G
 , áµ∏©dG , π«eGôµdG ™e äÉjƒ∏◊Gh ’ƒcƒ°ûdG , ∂©µdG , IÒ¨°üdG ¬cGƒØdG áµ©c , Ö«∏◊ÉH
 ,  QÉ```°TƒÑdG ,  ÜƒÑ◊G  É`¡°SÉ°SCG  »àdG á```Ø«`ØÿG äÉÑLƒdG ,  πcCÓd á∏HÉ≤dG äÉé∏ãŸG ,  áXƒÑdG
 ,  …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©ŸG íª≤dG ,  QÉ£aE’G ÜƒÑM , √QòdG ≥FÉbQ ,  ¿ƒë£ŸG ¿Éaƒ°ûdG
 QGOhÉL ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  èdÉ©ŸG  ¿Éaƒ°ûdG  ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  ¿ƒë£ŸG  Ò©°ûdG

 . RQC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©e

 â«cÒ°S º«fƒfG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z ÉJ’ƒµ«°S ødƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 4 º```````bQ á````jOÉc ƒ```````dƒf 83412 …õ```````«÷ƒ``H »``jÉfÉ°S õ```````jÉfÉLQhCG , 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ö«àfÉjRÉL , π«eÉµà«¡«°S

2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

alamat57.indd   3 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥``````«bódG , ƒ````ZÉ°ùdGh É`````cƒ«HÉàdG , RQCG , á````«YÉæ£°U’G Iƒ```¡≤dGh hÉ````cÉµdGh …É``°ûdGh Iƒ``¡≤dG
 , Oƒ°SC’G π°ù©dGh π°ù©dGh ôµ°ùdG äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh
 , è∏ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôN , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG
 ’ƒ`cƒ°ûdG , ≥«bôdGh ¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG , äÉ°ûeô≤ŸG , âjƒµ°ùÑdG , áJ’ƒcƒ°ûdG , äÉjƒ∏◊G
 ,  áµ∏©dG  ,  π«eGôµdG  ™e äÉjƒ∏◊Gh  ’ƒcƒ°ûdG  ,  ∂©µdG  ,  IÒ¨°üdG  ¬cGƒØdG  áµ©c ,  Ö«∏◊ÉH
 ,  QÉ°TƒÑdG  ,  ÜƒÑ◊G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  ,  πcCÓd  á∏HÉ≤dG  äÉé∏ãŸG  ,  áXƒÑdG
 ,  …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©ŸG íª≤dG ,  QÉ£aE’G ÜƒÑM , √QòdG ≥FÉbQ ,  ¿ƒë£ŸG ¿Éaƒ°ûdG
 QGOhÉL ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  èdÉ©ŸG  ¿Éaƒ°ûdG  ,  …ô°ûÑdG  ∑Ó¡à°SÓd  ¿ƒë£ŸG  Ò©°ûdG

 . RQC’G , …ô°ûÑdG ∑Ó¡à°SÓd èdÉ©e

 â«cÒ°S º«fƒfG âjQÉµ«J »`a …ÉfÉ°S Gó«Z ÉJ’ƒµ«°S ødƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ƒ```````dƒf 83412 …õ```````«÷ƒ``H »``jÉfÉ°S õ```````jÉfÉLQhCG , 4 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ , Ö«àfÉjRÉL , π«eÉµà«¡«°S 4 º```````bQ á````jOÉc

2018/11/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

123461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 ¢VGôeC’Gh Ö∏≤dG äÉHGô£°VGh ¢VGôeCG êÓY »`a áeóîà°ùŸG OGƒŸGh á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG
 . á«°†jC’G äÉHGô£°V’Gh

 »H .¬jBG Éµ«æjR GÎ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájójƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ójƒ°ùdG , »÷ÉJ QOƒ°S 85 151 - …EG ¢SEG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat57.indd   4 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 Ωƒ````ë∏dG äÉ```°ü∏îà°ùeh áXƒ``ØëŸG Ωƒë∏dGh ó«°üdG Ωƒ◊h ø```LGhódGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 ΩÓgh áNƒÑ£eh áØØ›h Ióª›h áXƒØëŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , IóªéŸGh áXƒØëŸG
 á◊É°U ¿ƒgOh äƒjRh ¿ÉÑdCG äÉéàæeh Ö«∏Mh ¢†«Hh ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh
 , (äGhGô°†ÿG) ¢Sƒe , (∂ª°S) ¢Sƒe , ¬```¡cÉØdG Öd , (óÑµdG) ïÑ£∏d ¿ƒé©e , πcCÓd
 ,  ¢†````«H  ΩÉ```©£∏d  π````cCÓd πHÉb ºë°T ,  IóHR ºWÉª£dG  ¿ƒé©e ï```Ñ£∏d  º```WÉª£dG  ô```«°üY
 áÑ∏Z) Ö`````«∏◊G äÉ````Hhô°ûe , Ö````«∏◊G , (¿É````ÑdC’G äÉéàæe) Ëôc , ÍL , Ió`````HR , Ö«∏M
 ,  áXƒØëŸG  ¬```¡cÉØdGh  ,  ¬```¡cÉØdG  …OÉHõdG  ,  Ö«∏◊G  øe á`````Yƒæ°üŸG  äÉ````éàæŸG  ,  (Ö«∏◊G

 . »¡£dG ¢VGôZC’ (Ö«∏◊G) ÒªîàdG , ÍL á«FGòZ ¿ƒgO , πcCÓd á````◊É°U äƒ``jR

 »YGôŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11492 ¢VÉjôdG 8524 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 . »eOB’G ΩGóîà°SÓd , á«FGhódGh á«Ñ£dG äGô°†ëà°ùŸG øe á∏eÉµàe áYƒª›

 »°S ∫G ∫G »æÑeƒc ¿ƒéHG ófG É«°SÉeQÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , …G ΩG , hRÉe’Éc , OhQ è«JQƒH 7000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 ô`````«`aƒJ »```gh , á````«ë°üdG á`````jÉYôdG äÉeóN , á``«Ñ£dG äÉ```eƒ∏©ŸGh á```«ë°üdG ájÉYôdG Ò`aƒJ

 . ájò¨àdGh áë°üdG ∫É› »`a äÉeƒ∏©ŸG

 »°S ∫G ∫G ÊÉÑeƒc ¿ƒéHG ófG É«°SÉeQÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , …G ΩG , hRÉe’Éc , OhQ è«JQƒH 7000 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123547 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . IõgÉ÷G äÉÑLƒdG äÉeóNh ºYÉ£ŸG

 ∂fG õfhGôH …QÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 Góæc , 6QG 9QG 3∫CG , ƒjQÉàfhG , ΩÉcQÉe , 130 , ∞jGQO hôØæjQ 100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . (ΩÉ©£dG Ëó≤Jh ó¡©àdG äÉeóN) ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò`aƒàd äÉeóN

 âaÉ°ûd õéæàcG πà«e ôgÉf Qƒæc : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , øéæjÉK - ¢ûJG ≈°S 240 , »°SGÎ°ùa ƒ¡ægÉH 19 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 , á«FÉªæ«°ùdGh , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏dh , á«MÉ°ùŸGh , á«MÓŸGh , á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
 Iõ¡LCGh , (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh , äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh , ¢SÉ«≤dG , ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdGh
 º«¶æàdG , ™«ªéàdG , πjƒëàdG , π«¨°ûàdG , π«°UƒJ äGó©eh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’G äGhOCGh
 hCG  äGƒ°UCÓd ï°ùædG hCG  ∫É°SQE’G hCG  ,  π«é°ùàdG Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 øY QGóJ »àdG Iõ¡LC’G äÉ«dBGh , π«é°ùàdG ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉMh , Qƒ°üdG
 á÷É©e Ö«°SGƒMh äGó©e , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , ó≤ædG π«é°ùJ ä’BG , ájó≤ædG ™£≤dG ≥jôW
 , øjôNB’G ≈dEGh øe á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ äÉ«›ôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG
 ¬«`aÎ∏d Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH , âfÎfE’G ≈∏Y IOhõŸG Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH , ≥≤ëàdG äÉ«›ôH
 ∫ÓN øe Ö©∏dG áHôŒh , ´Éªà°SG , IógÉ°ûe Ö∏W øe Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG , »∏YÉØàdG
 ™WÉ≤e  ,  á«FôŸG  á«Jƒ°üdGh  á«FôŸG  ô°UÉæ©dGh  ,  á«Jƒ°üdG  AGOCGh  IógÉ°ûe  º«¶æJh  QÉ«àNG
 º°†J , ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÓ«é°ùàdGh äÉØ∏ŸGh , á«FôŸG ™WÉ≤ŸG , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG äƒ°üdG
 øµÁ) âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe , iƒàëŸGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¬«`aÎdG èeGôH
 äÉ«›ôH ,  (ôJƒ«Ñªc äÉfÉ«H  IóYÉb  øe hCG  ôJƒ«Ñªc áµÑ°T  øe hCG  âfÎfE’G  øe É¡∏jõæJ
 ,  É«fhÎµdEG  äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàd ä’É°üJ’G èeGôH ,  äÉØ∏ŸG  ∫OÉÑJ èeÉfôH ,  ájQƒØdG πFÉ°SôdG
 , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , ôJƒ«ÑªµdG ÈY äÉeƒ°SôdGh Qƒ°üdG , á«FôŸG ™WÉ≤ŸGh , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh
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 á````dƒªëŸG Iõ¡```LCÓd ≥```«Ñ£J πµ°T »`a ôJƒ«ÑªµdG äÉ«›ôH , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th , É«µ∏°S’
 äÉ«›ôH  ,  ádÉ≤ædG  Iõ¡LC’G  ™e  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh
 , ¢Uƒ°üædGh , á«FôŸG ™WÉ≤ŸGh , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh , äÉeƒ°SôdGh , Qƒ°üdG á÷É©Ÿ Üƒ°SÉ◊G
 , äÉ`````fÉ«ÑdGh , äÉ`````eƒ∏©ª∏d ÊhÎµdE’G π≤ædG π«¡°ùàd π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ô`````Jƒ«ÑªµdG èeGôH
 í```«àJ πjõæà∏d á`````∏HÉb ô````Jƒ«Ñªc äÉ```«›ôH , âfÎfE’G ô`````ÑY Qƒ````°üdGh , äƒ°üdGh , ≥````FÉKƒdG
 , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG , âfÎfE’G ≈∏Y ∫ƒ°üØdGh äÉYÉªàL’G »`a ácQÉ°ûŸG Úeóîà°ùª∏d
 ô```Jƒ«ÑªµdG è```eGôH , â```````fÎfE’G íØ°üàe ∫ÓN øe èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh Qƒ°üdG , ≥```FÉKƒdG
 äÉµÑ°Th ó©H øY ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ≈∏Y Iô£«°ùdGh , IógÉ°ûeh , ∫ƒ°Uƒ∏d π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 á∏HÉ≤dG  âfÎfE’G  ≈∏Y  á«Hƒ°SÉM  QOÉ°üe  ≈∏Y  Ióæà°ùŸG  áÑ°Sƒ◊G  äÉ«›ôH  ,  ôJƒ«ÑªµdG
 äGQƒ°ûæŸG , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG âfÎfE’G ≈∏Y á«Hƒ°SÉM QOÉ°üe ≈∏Y Ióæà°ùe äÉ«›ôH , πjõæà∏d
 , äGQƒ°ûæŸGh , á«`Øjô©àdG äÉÑ«àµdGh , OGƒe , äÓ› πµ°T ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G
 IQÉ`````éàdGh , ∫É````ªYC’G ∫É› »`a ájOÉ°TQE’G OGƒŸG , ∞````jô©àdG äÉ```````Ñ«àc , äÉ````fÉ«ÑdG äÉ``ëØ°U
 Ió«©H ä’É```°üJ’G , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh , á«fhÎµdE’G
 ,  äÉ©«ÑŸG  ,  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh ,  á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh ∫ÉªYC’G ÖjQóJ ,  âfÎfE’G ,  ióŸG
 Iô```«¨°üdG á«°üî°ûdG Ö```«°SGƒ◊G , á```«`aô£dG Ö«°SGƒ◊G Iõ¡LCG , á```«dÉŸG IQGOE’Gh ≥```jƒ°ùàdG
 ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G , ádƒªfi Ö«°SGƒM , ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ádƒªëŸG
 , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , á«°üî°ûdG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , á«ªbôdG á«°üî°ûdG äGóYÉ°ùŸG , ó«dÉH
 πªY äÉ£fi , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉjQÉ£ÑdG , á«ªbôdG ôjƒ°üàdG ä’BGh , á«còdG ∞JGƒ¡dG
 , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’Gh ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G ΩOGƒN , ôJƒ«ÑªµdG
 Iõ¡LCG , QhÉëŸGh ¬«LƒàdG Iõ¡LCG , í«JÉØŸG , äÉµÑ°ûdÉH Üƒ°SÉ◊G ∫É°üJÉH íª°ùJ »àdG ™£≤dG
 á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊G äÉ¶aÉM , Iõ¡LC’Gh ä’É°üJ’G äÉbÉ£Hh á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ΩOƒŸG
 á«∏°UC’G  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  ™£b ,  ≥FGô◊G  AÉØWEG  Iõ¡LCG  ,  Üƒ°SÉ◊G  ÖFÉ≤M ,  ádƒªëŸG
 ΩÉ¶f , (âfÎfE’G øe É¡∏jõæJ øµÁ »àdG èeGÈdG ∂dP »`a ÉÃ) ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , áàHÉãdG
 , (âfÎfE’G øe π«ªëà∏d á∏HÉb) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , äGQÉ«°ù∏d áMÓŸG
 äGQGƒ````°ù°ùcG , á`````dƒªëŸG ∞`````JGƒ¡dG Iõ¡LCG , äGQCÉØdG ófÉ°ùe , ióŸG Ió«©H ä’É```°üJG Iõ```¡LCG
 áª¶fCG , ≈≤«°SƒŸGh ΩÓaC’G , ácôëàŸG Qƒ°üdG , Qƒ°üdG , π«ªëà∏d ÜÉ©dCG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 åÑdG  äGó©e  ,  á∏≤æàŸG  ¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPE’G  äGóMh  ,  á«æeC’G  áÑbGôŸG  äGÒeÉc  ,  QGòfE’G
 , á«`ØJÉ¡dG ¿PC’G äÉYÉª°S , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ƒjó«`ØdG äGÒeÉc , ôjƒ°üàdG ä’BG , ÊƒjõØ∏àdG
 èeGôH , Üƒ°SÉ◊G , (¢SG ¬«H »L) á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– äGó©eh Iõ¡LCG , äƒ°üdG äGÈµe
 , (âfÎfE’G øe É¡∏jõæJ øµÁ äÉ«›ôH ∂dP »`a ÉÃ) ƒjó«`ah á«fhÎµdEG ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh
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 ºµëàdG , ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G äGó©ŸGh ä’É°üJÓd á∏FÉ°ùdG ájQƒ∏ÑdG äÉ°TÉ°ûdG
 ,  á«fhÎµdE’G  äÉàaÓdG ,  á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG  ,  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ èeGôH ,  ó©H øY
 äÉbÉ£Hh  ó≤ædG  äÉbÉ£Hh  ,  øjóŸG  ,  á«°ù«WÉæ¨ŸG  hCG  IõeôŸG  á«µæÑdG  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H
 ∞FÉØd  ,  á«fhÎµdE’G  ÖàµdG  äÉFQÉb  ,  ó≤ædG  äÉYRƒe  ,  ‹B’G  ±Gô°üdG  Iõ¡LCG  ,  ∞jô©àdG
 Iõ¡LCG  ,  ™°VôdG  áÑbGôe  Iõ¡LCG  ,  ï°ùædG  ä’BGh  äÉ©HÉ£∏d  ,  ICÉÑ©ŸG  ÒZ  ,  Qƒ°üdG  Ò¡¶J
 , ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , äÉ°SóY á«£ZCG , ™°VôdG ∫ÉØWC’G áÑbGôŸ ƒjó«`ØdG
 ÜÉ©dCG ä’B’ IôcGòdG äÉbÉ£H , (D) ±ô◊G πµ°T ≈∏Y äGQÉ¶ædG , IôØ°ûŸG í«JÉØŸG äÉbÉ£H

 . 9 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , ƒjó«`ØdG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 , õaGƒ◊Gh A’ƒdG §£N ≈∏Y ±Gô°TE’Gh ò«`ØæJ , º«¶æJ äÉeóN , á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG äÉeóN
 äÉ````eóN , ¿ƒ```jõØ∏àdGh ƒjOGôdG äÉfÓYEG êÉ```àfEG , âfÎfE’G ÈY IôaƒàŸG äÉfÓYE’G äÉeóN
 ,  AGQB’G  ´Ó£à°SG  ,  ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  »æ∏©dG  OGõŸÉH  ™«ÑdG  äÉeóN  ,  áÑ°SÉëŸG
 äÉeóÿG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch äÉeóN , ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e
 óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG , øjôNBÓd áeó≤ŸG á«fÓYE’G
 ∫É›  »`a  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  á«Hƒ°SÉM  á«fÉ«H
 , äGhóædGh , º∏©àdG èeGôHh , ÖjQóàdG èeGôHh , äGô“DƒŸG , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y çGóMC’G
 äÉ```eóN , âfÎfE’G á````µÑ°T ≈∏Y áaô©ŸG Ëó≤J ∫É› »`a ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN
 äGQÉ°ûà°SG äÉeóN , ¿hÉ©àdG äÉ«æ≤Jh âfÎfE’G ÈY ¿hÉ©àdG ∫É› »`a ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG
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 äÉeóN , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe IQGOEG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG ä’É› »`a ∫ÉªYC’G
 áÑbGôeh ,  π«é°ùJ  ,  êÉàfEG  ,  Ö«JôJh  ,  õ«¡Œ ,  á«ªæàdÉH  á≤∏©àŸG  ájQÉéàdG  ™jQÉ°ûŸG  IQGOEG
 ,  º∏©àdG  èeGôHh  ,  ÖjQóàdG  èeGôHh  ,  äGô“DƒŸG  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y IõµJôŸG  äÉ«dÉ©ØdG  á©HÉàeh
 ájQÉéàdG  äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóNh ¥ƒ°ùdG  çÉëHCGh  ,  äGhóædGh
 ójó– ≥jôW øY á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ÈY ∫ÉªYC’G á∏eÉ©e π«¡°ùàH á≤∏©àŸG
 , á«cÓ¡à°S’Gh ájQÉéàdG äÉeóÿGh äÉéàæŸG øe á©°SGh áYƒª› Ëó≤àd ä’ÉME’G Ò`aƒJh
 ô`````Jƒ«ÑªµdG äÉ````µÑ°T ô````ÑY øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ù∏d á```jQÉéàdG äÉ```eƒ∏©ŸG ô°ûf
 á«ŸÉY áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒàH á≤∏©àŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG
 , ÉgQó°üeh äÉeóÿGh ™∏°ùdG Ëó≤J ¬dÓN øe áãdÉãdG ±GôWCÓd øµÁ ôJƒ«Ñªc áµÑ°T ≈∏Y
 , ájQÉŒ äÓeÉ©eh Oƒ≤Y ΩGôHEG , ájQÉéàdG ôeGhC’Gh äÉÑ∏£dG ò«`ØæJh ™°Vh ójó– , ¿ÉµŸGh
 ÈY øjôNB’G äÉeóNh ™∏°S øY ¿ÓYE’G , âfÎfE’G ÈY áÑ°SƒëŸG Ö∏£dG äÉeóN Ò`aƒJ
 ÒLCÉJ , ôjó°üàdGh OGÒà°SÓd á«dhódG ádÉcƒdG äÉeóN , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T
 IójGõŸÉH á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY ∫hGóàdG äÉeóN , ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y á«fÓYEG äÉMÉ°ùe
 ™«ÑdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G º««≤J Ò`aƒJh á«fhÎµdE’G
 ±GôWC’ á«fhÎµdEG ™bGƒŸ π«dO Ëó≤J , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæª∏d âfÎfE’G ÈY áFõéàdÉH
 ¥ƒ°ùdG π«¨°ûàH á≤∏©àŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG π«¡°ùàd áãdÉK
 ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ≈∏Y  äÉeóÿG  hCG  /h  ™∏°ù∏d  Ú©FÉÑdGh  øjÎ°ûª∏d  á«fhÎµdE’G
 á«∏ëŸG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ÈY  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  π«¡°ùàH  á≤`∏©àŸG  ájQÉéàdG  Ió`YÉ°ùŸG
 ô°ûf  ,  á«éjhÎdGh  á«≤jƒ°ùàdG  äÉeóÿG ,  äÉcô°ûdG  IQGOE’  ájQÉ°ûà°SG  äÉeóN ,  á«ŸÉ©dGh
 OGƒe åjó– , á«fÓYE’G OGƒŸG ô°ûf , IôZÉ°ûdG øcÉeC’G ≥jƒ°ùJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe
 ÈY á«fhÎµdEG ™bGƒe äÉëØ°üc áeóîà°ùŸG äÉfÓYE’G ™ªL äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 äÉeóN  ,  äÉ©«ÑŸG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  á÷É©e  ,  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG  ÒLCÉJ  ,  âfÎfE’G
 ≈∏Y OôdG , (ÚMÉàŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d) ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG , á«éjhÎdGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG
 Ò`aƒJ ,  Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEG  ,  âfÎfE’G ≈∏Y Ωó≤ŸG »æ∏©dG OGõŸG ,  (øjôNBÓd) ∞JÉ¡dG
 ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T ∫ÓN øe á«éjhÎdG äÉeƒ∏©ŸGh ¿ÓYE’G , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh , äÉ©«ÑŸG
 , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY , âfÎfE’G ÈYh á«ŸÉ©dG
 ¢VôY øe AÓª©dG Úµ“ , ™FÉ°†ÑdG øe áYƒªéŸ , øjôNB’G áë∏°üŸ , ™«ªéàdG äÉeóN
 ™«H òØæe øeh áeÉ©dG ™∏°ùdÉH ¢UÉN ÊhÎµdEG ™bƒe øe ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th ™FÉ°†ÑdG √òg
 Úµ∏¡à°ùŸG Úµªàd , ™FÉ°†ÑdG øe áYƒªéŸ , øjôNB’G áë∏°üŸ , ™«ªéàdG äÉeóN , á∏ª÷ÉH
 …ójÈdG Ö∏£dG á£°SGƒH áeÉ©dG ™FÉ°†ÑdG äÉLƒdÉàc øe ™FÉ°†ÑdG √òg AGô°Th áæjÉ©e øe
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 áYƒªéŸ , øjôNB’G áë∏°üŸ , ™«ªéàdG äÉeóN , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G πFÉ°Sh á£°SGƒH hCG
 òaÉæe  øe  ádƒ¡°ùH  É¡FGô°Th  ™FÉ°†ÑdG  √òg  ¢VôY  øe  AÓª©dG  Úµ“  ,  ™FÉ°†ÑdG  øe
 ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG  Iõ¡LCG  ,  ∞JGƒ¡∏d  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdGh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 AGõLCG , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’Gh á«fhÎµdE’G ™∏°ùdG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äGQGƒ°ù°ùcG
 , π«é°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉjQÉ£ÑdG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôHh Üƒ°SÉ◊G
 ¿OÉ©ŸG , äƒ°üdG hCG /h Qƒ°üdG , Qƒ°üdG , äÉeƒ∏©ŸG , äÉfÉ«ÑdG êÉàfEG IOÉYEG hCG /h π≤f , ΩÓà°SGh
 IôØ°ûe  äÉbÉ£H  ,  á«°SÉWô≤dG  ,  äÉYƒÑ£ŸG  ,  áÁôµdG  QÉéMC’Gh  ,  äGôgƒéŸGh  ,  áæ«ªãdG
 á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd ÊGhC’G , Qƒ°üdG äGQÉWEGh , çÉKC’Gh , É«°ù«WÉæ¨e ÒZh É«°ù«WÉæ¨e
 á°ùÑdCGh , ¢ùHÓŸG , äÉLƒ°ùæŸG , QÉîØdGh ±õÿG , á«LÉLõdG ÊGhC’Gh , ïHÉ£ŸG ΩGóîà°S’h
 , ôHE’Gh ¢ù«HÉHódG ,  §``FGô°ûdG ,  QGQRC’Gh ,  äGRô£ŸGh äÉeôîŸG ,  ¢SCGôdG á«£ZCGh ,  Ωó≤dG
 äÉjhÉª«µdG  ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ÜÉ©dC’G  ,  §°ùÑdGh  ,  OÉé°ùdG  ,  á«YÉæ£°U’G  QƒgõdGh
 ¢û«fQh , äÉfÉgódG , áYGQõdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG , Ωƒ∏©dGh , áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG
 , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG OGƒŸG , ¿ƒHÉ°üdG , á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG äÉéàæeh , ¬«c’h
 , ¢†««ÑàdGh ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG äƒjõdGh , º°ù÷Gh ô©°ûdG (ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ
 , ájô£«ÑdGh á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , ´ƒª°ûdG , OƒbƒdG , äÉ≤dõŸG
 äGhOCG , ä’B’G Oó``````Yh ä’B’G , á````«fó©ŸG äGhOC’G øe Iô`````«¨°U ™``````£bh á``````jójóM äGhOô`````N
 ,  áÑ°SÉ◊G  ä’B’G  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  ájhój  äGhOCGh  äGôØ°T  ,  IóFÉª∏d  á«°†ØdG  ™```£≤dG
 äGQÉ¶ædG  ,  ájô°üHh  á«FÉªæ«°S  äGhOCGh  Iõ¡LCG  ,  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üà∏dh  ,  á«FÉHô¡µdG
 ,  áÄaóàdGh  ,  IAÉ°VE’G  Iõ``¡LCGh  ,  á```«ÑWh  á```«MGôL  äGhOCGh  Iõ``¡LCG   á«°ùª°ûdG  äGQÉ¶ædGh
 äÉjÉ¨∏dh √É«ŸÉH ójhõà∏dh ,  ájƒ¡àdGh ,  ∞«`ØéàdGh ,  ójÈàdGh ,  ï``Ñ£dGh ,  QÉîÑdG ó«dƒJh
 âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , äÉ«°†ØdG , ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh , ájQÉædG áë∏°SC’G , äÉÑcôŸG , á«ë°üdG
 äÉéàæe , äÉbÉ£ÑdGh , äÓ›/á∏› , á«≤«°SƒŸG ä’B’G , á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh
 •É£ŸG , ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒe , á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG ä’B’G , Qƒ°üdG , ¿ƒJôµdGh ¥QƒdG
 Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh , ∫õ©dGh áÄÑ©àdG OGƒe , ™«æ°üàdG »`a É¡eGóîà°S’ ∂«à°SÓÑdGh
 , Oƒ≤ædG ßaÉfih , øjOGõ÷G , ó«dG ÖFÉ≤M , OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Ió∏≤ŸG
 , •ƒ«ÿGh , ∫ÉÑ◊Gh , ÉjGôŸGh , äÓ¶ŸG , á©àeC’G ÖFÉ≤M , ÖFÉ≤◊Gh , ájó∏÷G äÉ¶aÉ◊G
 ,  ∞WÉ©e äÉbÓY , á«é«°ùædG äÉeGóîà°SÓd •ƒ``«ÿGh ä’hõ¨ŸG ,  ΩÉ```«ÿGh , ∑ÉÑ°ûdGh
 , á```«°VÉjôdGh Ö©∏dG äGhOCG , ä’hÉ`````£dGh Iô```°SC’G á«£ZCG , áWÉ«ÿG OGƒe , óFGƒŸG ¢TQÉØe
 ¬``````````cGƒØdGh , á````XƒØëŸG , ø````LGhódG , ∑É```ª°SC’Gh , Ωƒ```ë∏dGh , äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG
 äÉ```éàæeh Ö«∏◊G , ¢†«ÑdGh , ¬```¡cÉØdG äÉ°ü∏°Uh äÉ````«HôŸG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸG QÉ`°†ÿGh
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 ,  RQC’G  ,  ôµ````°ùdG  ,  hÉcÉµdG  ,  …É°ûdG  ,  Iƒ¡≤dG  ,  πcCÓd  á``∏HÉ≤dG  ¿ƒgódGh  äƒjõdG  ,  Ö«∏◊G
 ,  á«fó©ŸG  √É«ŸG  ,  IÒÑdG  ,  áLRÉ£dG  QÉ````°†ÿGh  ¬cGƒØdG  ,  πHGƒàdG  ,  ∂©ch  õÑN  ,  ≥«bódG
 äÉ```éàæe  ,  ¬«dƒëc  äÉHhô°ûe  ,  á«dƒëµdG  ÒZ  äÉHhô°ûŸG  øe  ÉgÒZh  ¬```¡cÉØdG  ôFÉ°üY
 , ô°TÉÑŸG ójÈdG ÈY ¿ÓYE’G äÉeóN , ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe ,  ≠ÑàdG ,  QÉ``gRC’G
 ,  äÉcô°ûdGh OGôaCÓd ™∏°ùdG  AGô°Th ™∏°ùdG  QÉ«àNG ,  øjôNBÓd ádÉcƒdG  äÉeóN AGô°Th ™«H
 äÉeóN , ΩÉ°ùbC’G IOó©àe ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , (øjôNBÓd) Ö∏£dG äÉeóN
 á«FÉ°üME’G äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉJôµ°ùdG äÉeóÿG , IÒÑµdG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 IóYÉ°ùe  äÉeóN  ,  á«fÓYE’G  hCG  ájQÉéàdG  äÉjÉ¨∏d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  äÉeóN  ,  ájQÉéàdG
 äÉjôëàdG  äÉeóN  ,  ájójÈdG  ºFGƒ≤dG  QÉéÄà°SGh  ™«ªéàH  á≤∏©àŸG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G
 ádÉME’G äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y äÉ©«ÑŸG á÷É©Ÿ ∫ÉªYC’G IQGOEG  äÉeóN , ájQÉéàdG
 ä’Éch äÉeóN) ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ≈∏Y ¢ü«∏îàdG ä’Éch , Ú`ØXƒŸG Ú«©Jh ájQÉéàdG
 »`a ÉÃ) ï°ùædG , ≥FÉKƒdG ï°ùf äÉeóN , ∞ë°üdG äÉcGÎ°T’ ádÉch , (OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG
 IQGOEG äÉeóN , øFÉHõdG äÉbÓY IQGOEG , á«ÑàµŸG äGó©ŸG ÒLCÉJ , (π°ùæà°S’G ábQh áHÉàc ∂dP
 èeGÈH á≤∏©àŸG ájQGOE’G äÉeóÿGh ∫ÉªYC’G IQGOEG , á«fhÎµdE’G IQÉéàdÉH á≤∏©àŸG ∫ÉªYC’G
 º«¶æàH á≤∏©àŸG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  ájÒÿG ∫ÉªYC’G  äÉeóN ,  á«Ñ°SÉfi äÉeóN ,  ájÉYôdG
 , äÉ©«Ñª∏d ¢Vô©dG ä’ÉªM ÒLCÉJ , ™ªàéŸG áeóN ™jQÉ°ûeh á«Yƒ£àdG èeGÈdG AGôLEGh
 , åëÑdG äÉcôfi Ú°ù– , äÉcô°ûdGh IQÉéàdÉH á≤∏©àŸG ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN
 äÉ`````eóÿG , á```«fhÎµdE’G ™bGƒŸG øe áª∏à°ùŸGh á∏°SôŸG äÉfÉ«ÑdG º```éM Ú```°ù– äÉ``eóN
 ≈∏Y §¨°†dG óæY ÊÓYE’G ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ∂dÉŸ ™aódG É¡dÓN øe ºàj »àdG á«fÓYE’G
 , Ú∏≤à°ùŸG áeóÿG …OhõŸ ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , ¿ÓYE’G
 óYGƒb »`a äÉfÉ«ÑdG áfÉ«°Uh åjó– , øjôNBÓd ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG ΩGôHEGh äÉ°VhÉØŸG ó≤Y
 Ò`aƒJ , á«FÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûª∏d ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe IQGOEG  äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H
 Ëó≤J äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒe ÈY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG

 . 35 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL  ,  847  :  Ü.¢U  ,  ¢SÓH  ∫Éà«HÉc  ¿Gh  ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123786 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ájó≤ædG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ÚeCÉàdG  äÉeóN
 äÉeóÿG  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ÈY  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG  ájƒ°ùJh  ¢ü«∏îJ  ,  ájQÉ≤©dG
 π≤fh  õ«¡Œh  ,  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÉeóÿGh  âfÎfE’G  ÈY  á«`aô°üŸG
 πjƒ–  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©ª∏d  ÚeCÉàdG  Ò`aƒJ  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  äÉYƒaóŸGh  ÒJGƒØdG
 äÉYƒaóŸG  πjƒ–  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SƒdG  ≥jôW  øY  ∫GƒeC’G  π≤fh  ,  ∫GƒeCG
 Ö«JôJ , ™aódG á÷É©e äÉeóNh ÒJGƒa πµ°ûH á«dÉŸG äÉeóÿGh , âfÎfE’G ÈY øjôNBÓd
 ,  äGQÉ≤©dG  ÚªK  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  QÉéÄà°SGh  ÒLCÉJ  ,  ÒLCÉàdGh  QÉéjE’G  Oƒ≤Y  IQGOEGh
 áWÉ°Sh äÉeóN , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G , äGQÉ≤©dG πjƒ“ äÉeóN , äGQÉ≤©dG ôjó≤J äÉeóN
 ,  ájQGƒàcE’G  äÉeóÿG  ,  ¿Éµ°SE’G  ä’Éch  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  ä’Éch  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG
 ,  (äGQÉ≤©dG) ÖJÉµe ÒLCÉJ ,  äGQÉéjE’G π«°ü– , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äGQÉ≤©dG IQGOEG
 QGó°UEGh áæeB’G äÉYGójE’G , âfÎfE’G ÈY á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ∫RÉæŸGh ≥≤°ûdG ÒLCÉJ
 ,  á«`aô°üŸG  äÉ«∏ª©dG  ,  QGó°UEG  ‹ÉŸG  º««≤àdG  ,  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SG  ,  ôØ°ùdG  ºFÉ°ùb
 á«dÉŸG äÉeóÿG , πjƒªàdGh ÚeCÉàdG äÉeóN , ∫ƒ°UC’G IQGOEGh á«dÉŸG äÉeóÿG , äGQÉ≤©dG
 äÉ«∏ªY , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , ó©H øY ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY IôaƒàŸG
 óYGƒb  øe  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤ŸG  á«`aô°üŸG  äÉeóÿG  ,  âfÎfE’G  ≥jôW  øY  á«`aô°üe
 , á°UQƒÑdG Ò©°ùJ äÉeóN , á«dÉŸG äGóæ°ùdG Iô°ùª°S äÉeóN , âfÎfE’G hCG  ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H
 ,  º°üÿG äÉbÉ£H äÉeóN , ‹ÉŸG π«∏ëàdG äÉeóN , äGóæ°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥ƒ°S áWÉ°Sh
 ÜÉ°ùM ,  á«`aô°üŸG  äÉ«∏ª©dG  ,  äÉµ«°ûdG  äÉfÉª°V äÉeóNh πLB’G ™aódG  äÉbÉ£H äÉeóN
 áµÑ°T ÈY ¿ÉªàF’G øe ≥≤ëàdG , á«dÉŸG á°UÉ≤ŸG äÉeóN , ájQÉªãà°S’G äÉeóÿGh Ò`aƒàdG
 AGô°ûdG  ™aO  ,  á«fhÎµdE’G  ¿ÉªàF’G  ôWÉfl IQGOEG  äÉeóN ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉeƒ∏©e
 äÉHÉ°ùë∏d ó«°UÎdGh º°üÿG äÉeóN , á«fhÎµdE’G ÒJGƒØdG ™aO äÉeóNh ÊhÎµdE’G
 ™aódG äÉbÉ£H , áfõîŸG áª«≤dG äÉbÉ£H QGó°UEG , á«fhÎµdE’G á«`aô°üŸG äÉeóÿG , á«dÉŸG
 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , á«`ØJÉ¡dG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh πLB’G
 ádÉch , âfÎfE’G hCG ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ÈY áeó≤ŸG , ÚeCÉàdGh πjƒªàdÉH
 , äGôgƒéŸG º««≤J , á«æØdG ∫ÉªYC’G ÚªîJ , QÉKB’G º««≤J , AÉHô¡µdGh RÉ¨dG Ωƒ°SQ π«°ü–
 ™ªL äÉeóN , (á«dÉŸG äÉeóÿG) á«Ñjô°†dG äÉeƒ∏©ŸG ójQƒJ , áeóîà°ùŸG äGQÉ«°ùdG º««≤J
 ä’BG ÒLCÉJ äÉeóN , ájÒÿG äÉeóÿG , ájÒÿG äÉYƒªéŸG º«¶æJ , ájÒÿG äÉYÈàdG
 ä’BGh á«dB’G äÉaGô°üdG ÒLCÉJ äÉeóN , ájó≤ædG ™£≤dG hCG á«dÉŸG ¥GQhC’G á÷É©e hCG óY
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 QƒeC’G Ö«JôJ , ™FGOƒdG ßØM äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ™aódG äÉeóN , áà“DƒŸG ∫ÉŸG ±ô°U
 ¢ü«∏îàdG)  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  ≈∏Y  ¢ü«∏îàdG  ä’Éch  ,  á«FÉ°ûfE’G  ™jQÉ°ûª∏d  á«dÉŸG
 äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , (»côª÷G

 . 36 áÄØdG »`a , É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §b¢ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ∫É`````°SQEG äÉ````eóN : Gójó– , ió`````ŸG Ió```«©H ä’É```°üJ’G äÉeóN , ióŸG Ió```«©H ä’É°üJ’G
 äGô“DƒŸG Ò`aƒJ äÉeóN , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG ∫ÉÑ≤à°SGh
 ,  ƒjó«`ØdG  äGô“Dƒe  ,  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  ≈∏Y  óªà©J  »àdG  ó©H  øY  äÉfÉ«ÑdG  IOó©àe
 ÒZh  áæeGõàŸG  IógÉ°ûŸÉH  íª°ùJ  »àdG  âfÎfE’G  ÈY  á«fhÎµdE’G  äÉYÉªàL’G  äÉeóN
 ÈY ÚcQÉ°ûŸG øe Qƒ°üdGh , äÉfÉ«ÑdGh , ≥FÉKƒdG á°ûbÉæeh , ôjô–h , ácQÉ°ûŸG , áæeGõàŸG
 ôjQÉ≤à∏d  âfÎfE’G  ÈY  ∫ƒNódG  á«fÉµeEÉH  øFÉHõdG  ójhõJ  ,  ÊhÎµdE’G  ™bƒŸG  íØ°üàe
 ™`````bGƒŸG ≈```∏Y ó```ªà©J »àdG äÉ````Ñ∏£dG á``````dÉMh , á````«∏YÉØdG , AGOC’G ¢Uƒ```°üîH á```«fhÎµdE’G
 , äÉYÉªàL’Gh , ó©H øY á«FôŸG äGô“DƒŸG , ó©H øY á«fhÎµdE’G äGô“DƒŸG , á«fhÎµdE’G
 Üƒ``````°SÉ◊G äÉ````µÑ°ûd â````fÎfE’G ô`````ÑY ó©H øY øeBG ∫ƒ°Uh á«fÉµeEÉH Ú````eóîà°ùŸG ójhõJ
 äÉeóN ,  äÉ```eƒ∏©ŸGh  äÉfÉ«Ñ∏d  øeB’G  ∫É°SQE’G  ä’É```› »`a  äÉ``eƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  á°UÉÿG
 º`````jó≤J äÉ````eóN , äÉ```eƒ∏©ŸG ∫É°SQEG äÉ````eóNh á````æeB’G äÉfÉ«ÑdG ä’É````› »`a äGQÉ````°ûà°S’G
 ∫ƒNódG Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG (ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äÉeóN) ÊhÎµdE’G ¿hÉ©àdG
 ºFGƒb ,  äÉfÉ«ÑdGh ,  ∑Î°ûe πµ°ûH É¡àcQÉ°ûe ºàJ »àdG ≥FÉKƒdG ,  äÉ°üæŸG ,  äÉÑ∏£dG ≈dEG
 äÉfÉ«H óYGƒ≤d ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ÈY åÑdG äÉeóN , á°ûbÉæŸG äÉjóàæeh , ΩÉ¡ŸG
 ™bGƒŸG ≈∏Y óªà©ŸG åÑ∏d áÑ°ùædÉH ihÉµ°ûdG Ëó≤J èeGôH ¢Uƒ°üîH á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸG
 ,  âfÎfEÓdh Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒ≤d  §HGhôdGh ∫ƒ°UƒdG  á«fÉµeEG  Ò`aƒJ ,  á«fhÎµdE’G
 ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  á«∏YÉØàdG  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’G  ä’É°üJ’G  äÉeóN
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 Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«Hh èeGôH , (á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG äÉëØ°U) äÉeƒ∏©ª∏d ióŸG Ió«©H
 ∫ƒ°Uh  á«fÉµeEG  Ò`aƒJ  ,  äÉfÉ«ÑdG  hCG  âfÎfE’G  óYGƒ≤H  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G  §HGhQ
 äÉ£fi ÈY ä’É°üJ’G , á«ŸÉ©dG âfÎfE’G áµÑ°T äÉ«∏µ«gh ≥aGôŸ ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G
 IóYÉ°ùÃ  π```FÉ°SôdG  ∫É```°SQEG  ,  ájô°üÑdG  ±É«dC’G  äÉµÑ°T  ∫ÓN  øe  ∫É°üJ’G  ,  Üƒ°SÉ◊G
 äÉeóN , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG  äÉeóN , Qƒ°üdGh ≥FÉKƒdG ,  äÉfÉ«ÑdGh ,  äÉeƒ∏©ŸG ,  Üƒ°SÉ◊G
 ÈY äÉfÉ«ÑdG ∫É°üJG äÉeóN , ΩOƒŸG Iõ¡LCG ÒLCÉJ , ‹B’G AGóædG äÉeóN , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG
 , É«fhÎµdEG πFÉ°SôdG ∫É°SQEG , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äGó©e ÒLCÉJ , á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG
 ∫É````°SQEG , ™````ª÷ ió````ŸG Ió````«©H ä’É°üJ’G Ò`aƒJ äÉeóN , ô````jôªàdGh ΩÓ````à°S’G äÉ```eóN
 , äÉfÉ«ÑdGh , äGƒ°UCÓd ÊhÎµdE’G ∫OÉÑàdG , á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG ÈY äÉfÉ«ÑdG º«∏°ùJh
 ÈY É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁ »àdG Ωƒ°SôdGh ¢Uƒ°üædG , á«FôŸG ™WÉ≤ŸGh , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh
 ä’É°üJG äÉeóN , ájQƒØdG πFÉ°SôdG äÉeóN , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’Gh Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T
 πFÉ°SôdG º«∏°ùJh ∫É°SQEGh , ™ª÷ ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G Ò`aƒJ äÉeóN , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 ,  πFÉ°SôdG  ,  äÉ«°üî°ûdG  πãe ácôëàŸG  Qƒ°üdG  hCG/h  áàHÉãdG  Qƒ°üdG  äÉeƒ∏©e ,  ájójÈdG
 , á«fhÎµdE’Gh , á«µ«fÉµ«ŸG ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdGh äÉeƒ∏©ŸG , äÉ«bÈdGh , Qƒ°üdGh ≈≤«°SƒŸG
 ΩÓà°SGh åH , ∫É°SQEGh , á«YÉæ°üdG QÉªbC’Gh Üƒ°SÉ◊G §FÉ°Sh , πHGƒµdG , ¢ùµ∏àdG , ∞JGƒ¡dG
 á¨«°üdÉH  AGƒ°S  äÉfÉ«ÑdGh  ácôëàŸGh  áàHÉãdG  Qƒ°üdG  ,  á«FôŸG  ™WÉ≤ŸGh  ,  á«Jƒ°üdG  ™WÉ≤ŸG
 , É«fhÎµdEG  πFÉ°SôdG ∫É°SQEG  ,  ôNCÉàŸG hCG  »∏©ØdG âbƒdÉH GPEG  Éeh áWƒ¨°†ŸG ÒZ hCG  áWƒ¨°†ŸG
 ,  ÌcCG  hCG  Ú`aôW §```HôJ  ƒ```jó«`a  äÉKOÉfi ,  äÉÑ∏£dG  ∫É°SQEG  äÉ```eóNh äGô````“DƒŸG  ó``≤Y
 øe  Úeóîà°ùŸG  øµ“  »àdG  á«fhÎµdE’G  á«fÓYE’G  äÉMƒ∏dG  á£°SGƒH  ∫É°üJ’G  äÉeóN
 á«fÓYEG  áMƒd  ÚHh  Üƒ°SÉ◊G  á£fi  ÚH  »∏©ØdG  âbƒdG  »`a  á«∏YÉØJ  äÉKOÉfi  AGôLEG
 ácôëàe  Qƒ°Uh  áàHÉK  Qƒ°üd  á«Jƒ°U  äÉeƒ∏©eh  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  …ƒà–  »àdG  á«fhÎµdEG
 ∫É°SQE’  πFÉ°SôdG  äÉMƒdh  á«fhÎµdE’G  á«fÓYE’G  äÉMƒ∏dG  Ò`aƒJ  ,  äÉ«°üî°ûdG  πãe
 á«©ª°ùdG OGƒª∏d ô°TÉÑŸG π≤ædG äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉ°TÉ≤ædG äÉjóàæe Ò`aƒJ , πFÉ°SôdG
 äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ƒjó«`ØdG OGƒŸ ô°TÉÑŸG π≤ædG äÉ```eóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 IógÉ°ûª∏d  ™aódG  ∫ÓN øe πª©J  »àdG  ÊƒjõØ∏àdG  ∫É°SQE’G  äÉeóN ,  ÊƒjõØ∏àdG  åÑdG
 ,  á«fƒjõØ∏àdGh  á«YGPE’G  èeGÈ∏d  ∫É°SQE’Gh  åÑdG  ,  »FôŸG  åÑdG  äÉ````eóN ,  Ö∏£dG  Ö°ùM
 ,  ƒjó«`ØdG  ™```WÉ≤eh  ,  á```«∏YÉØàdG  è````eGÈdG  ,  ΩÓaC’G  ,  ≈≤«°SƒŸG  ∫É°SQEG  ,  »≤«°SƒŸG  åÑdG
 äÉeóÿGh ÊhÎµdE’G ¥ƒ°ùàdÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEG  ,  á«fhÎµdE’G Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG
 ä’ÉcƒdG äÉeóN , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ∫É°SQEG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«Ñ∏d áeÉ©dG
 á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒ≤d ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG Ò`aƒJ , ájQÉÑNE’G
 ≈∏Y IôaƒàŸG QOÉ°üŸGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG , äÉfÉ«ÑdGh , äÉeƒ∏©ŸG ´ÉLÎ°S’h øY åëÑ∏d
 »àdG  Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«H  óYGƒ≤d  Úeóîà°ùŸG  ∫ƒ°Uh  á«fÉµeEG  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T
 »àdG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb , á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG , á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe ≈∏Y …ƒà–
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 ,  (á°TOQódG ±ôZ äÉeóN) á°TOQódG ±ôZ π«¨°ûJ ,  Üƒ°SÉ◊G  ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG øµÁ
 ™°SGh ¥É£f ™jRƒJh π≤æd á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉeƒ∏©e äÉµÑ°ûd Oó©àŸG Úeóîà°ùŸG ∫ƒNO
 »àdGh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y á«fhÎµdE’G ™bGƒª∏d ∫ƒNódG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG øe
 ΩGôHEG  ,  äÉÑ∏£dG ΩÉ“EGh â«ÑãJ ,  äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG Ò`aƒJ øjôNBÓd øµÁ É¡dÓN øe
 äÉµÑ°T  ÈY  á«∏YÉØàdG  á«fhÎµdE’G  ™bGƒª∏d  ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ  ,  ájQÉŒ  äÓeÉ©eh  Oƒ≤Y
 äÉÑ∏£dG ΩÉ“EGh â«ÑãJh äÉÑ∏£dG ≈∏Y OôdG , äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQE’ øjôNBÓd á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
 ∫É°SQEG  äÉeóN  :  Gójó–  ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  ∫ÉªYC’G  ¢Uôah  äÉeóÿG  ,  äÉéàæª∏d
 »`a  IóYÉ°ùª∏d  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°üJG  ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEG  ,  á«ªbôdGh  á«°üædG  πFÉ°SôdG
 äGô“DƒŸG  äÉeóN ,  »FôŸG  ∫É°üJ’G  áª¶fCG  ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEG  ,  äGQGô≤dG  PÉîJG
 øe á«°VGÎaG á°TOQO ±ôZ ¢ù«°SCÉàd ÊhÎµdE’G ∫É°üJ’G äÉeóN , âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY
 πFÉ°SôdG ∫É°SQEGh ô°ûæd á«fhÎµdE’G á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG Ò`aƒJ , á«°üf πFÉ°SQ ∫É°SQEG ∫ÓN
 Ò`aƒJ , ∫ÉªYC’G ¢Uôah äGQOÉÑeh äÉeóN , äÉéàæŸG ¢Uƒ°üîH Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH
 áµÑ°T ÈY AÉ«°TC’G ™«H IOÉYEGh ™«H , èjhÎdG , ¢Vô©∏d âfÎfE’G ≈∏Y á«∏YÉØJ á«fÓYEG äÉMƒd
 äÉeóN , ÊhÎµdE’G ójÈdG ∫É°SQEG äÉeóNh ÊhÎµdE’G ójÈdG Ò`aƒJ , á«ŸÉY Üƒ°SÉM
 ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈYh , Ö«°SGƒ◊G äÉµÑ°Th Ö«°SGƒ◊G ÈY IQƒ°üdGh äƒ°üdG ä’É°üJG
 óYGƒ≤dGh ¿ÓYE’G äÉMƒd ≈∏Y ÒLCÉà∏d ∫ƒNódGh Ö«°SGƒë∏d ∫ƒNódG âbh áMÉJEG , á«ŸÉ©dG
 ¢Vô©d á«fhÎµdE’G ¿ÓYE’G äÉMƒ∏d ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG  ,  âfÎfE’G ÈY á«∏YÉØàdG á«fÉ«ÑdG
 ¢Uôah  äÉeóÿG  ,  äÉéàæŸG  ¢Uƒ°üîH  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ÚH  Ée  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEGh
 , á«fhÎµdE’G äGôµØŸGh øjhÉæ©dG ôJÉaOh , á«fhÎµdE’G äÉÁƒ≤à∏d ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG , ∫ÉªYC’G
 ÈY äGô“DƒŸG ó≤Y ≥aGôeh ∫ƒNódG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ∫ÓN øe
 øjôNBÓd á«fhÎµdE’G ™bGƒª∏d Üƒ°SÉ◊G  §HGhQ Ò`aƒJ , ó©H øY ∞JÉ¡dG hCG/h ƒjó«`ØdG
 , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , »©bGƒdG ⁄É©dG »`a ∫Éª©dG äÓeÉ©Jh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG π«¡°ùàd
 »`a É¡©«ªL IOQGƒdG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

 . 38 áÄØdG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123788 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ,  ¢SG ¬«H »L »ŸÉ©dG ™bGƒŸG  ójó– ΩÉ¶f ÈY áMÓŸG äÉeóN
 ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ∫ÓN  øe  hCG  âfÎfE’G  ∫ÓN  øe  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdÉH
 ,  ô````Ø°ùdG  ,  ¥ô````£dG  øY  äÉeƒ∏©e  ô````aƒJ  âfÎfE’G  ÈY  á«∏YÉØJ  á«fÉ«H  óYGƒb  Ò`aƒJ
 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,  ôØ°ù∏d ΩÉªàg’G IQÉKEG  ™bGƒeh Ò°ùdG ácôM ∫ƒM äÉeƒ∏©eh , áMÓŸG
 äÉeóN , ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Shh á«æeõdG ∫hGó÷G , á«côª÷G äÉØjô©àdG ¿CÉ°ûH øjôaÉ°ùª∏d
 , §«£îàdGh ≥jô£dG ≈∏Y ád’ódG äÉeóN , A’OC’Gh áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
 äÉeóN , ôØ°ùdG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ôØ°ùdG ä’Éch äÉeóN , ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh
 øe  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤e  É¡©«ªL  ¿ƒµJ  »àdG  ,  ¬H  á°UÉÿG  äÉeƒ∏©ŸGh  ôØ°ùdG  º«¶æJ
 Ò`aƒJ , ÜQGƒ≤dG hCG/h äƒî«dG äÓMQ äÉeóN , âfÎfE’G øe hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb
 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , π≤ædG äÉeóN , á«MÓŸG áª¶fC’G ÒLCÉJ , ôØ°ùdG äÉjÉ¨d IOÉ«≤dG äÉgÉŒG
 äÉeƒ∏©ŸG  Gójó– ,  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJh áMÓŸG  äÉeóN Ò`aƒJ  ,  Ò°ùdG  äÉeRCGh  äÉbô£dG
 π≤ædG äÉeóN , øjôaÉ°ùŸGh ™FÉ°†ÑdG π≤f äÉeóN , Ò°ùdG äÉeRCGh Ò°ùdG ácôëH á≤∏©àŸG
 ,  äGQÉ«°ùdG  ÒLCÉJ äÉeóN , äÉÑcôŸG ÒLCÉJ äÉeóN , …ƒ÷G π≤ædG  äÉeóN , äGQÉ«°ùdÉH
 π```≤ædG  äÉ````eóN  ,  Ö````«HÉfC’G  •ƒ£N  á£°SGƒH  π≤ædG  äÉeóN  ,  äGQÉ«°ùdG  »≤FÉ°S  äÉeóN
 , ¿GÒ£dG êQGóŸ ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG ójó– , ¿GÒ£∏d ≥WÉæe Ò`aƒJ , π≤ædG IQGOEÉH á∏ãªàŸG
 øjõîàdG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJh áÄÑ©J äÉeóN , ∞«∏¨àdG , ´ÓbE’G êQGóeh •ƒÑ¡dG êQGóeh
 Ö∏£dÉH ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ , πFÉ°SôdG º«∏°ùJ , É«fhÎµdEG áfõîŸG äGóæà°ùŸG hCG äÉfÉ«Ñ∏d »∏©ØdG
 áWÉ°Sh) øØ°ùdG áWÉ°Sh äÉeóN , (™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°Sô∏d) ™jô°ùdG ójÈdG äÉeóN , …ójÈdG
 , ∫É≤àf’G äÉeóN , øë°ûdG áWÉ°Sh , ™FÉ°†ÑdG ≠jôØJh π«ª– äÉeóN , (…ôëÑdG π≤ædG
 IOÉYEGh PÉ≤fEG  ,  ÜQGƒ≤dG hCG/h øØ°ùdG ÒLCÉJ hCG/h AGô°T , ™«H , ÒLCÉJh , ÒLCÉàd áWÉ°SƒdG
 ,  √Ò`aƒJh RÉ¨dG  ™jRƒJ äÉeóN ,  »MÓŸG OÉ°TQE’G  äÉeóN ,  ÜQGƒ≤dG  hCG/h øØ°ùdG  Ëƒ©J
 ,  IQGô◊ÉH  ó``jhõàdGh  ™jRƒàdG  äÉ````eóN  ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dÉH  ójhõàdGh  ™jRƒàdG  äÉeóN
 äÉeóN , äÉYOƒà°ùŸG  ÒLCÉJ ,  AÉ°SQE’G ≥aGôe äÉeóN , √É«ŸÉH ójhõàdGh ™jRƒàdG  äÉeóN
 äÉeóN , äGôFÉ£dG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , ácôëàŸG »°SGôµdG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ
 äÉeóN , äGQÉ«°ùdG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ
 áYƒaóŸG äÉHô©dG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , ÜQGƒ≤dG hCG/h øØ°ùdG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ
 IQGOEG äÉeóN , á«µ«fÉµ«ŸG ±ÉØ£°U’G áª¶fCG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , ô°ûÑdG Iƒ≤H
 »àdG äÉbô£dG Ò`aƒJ äÉeóN , äGQÉ«°ùdG ∞bGƒÃ á≤∏©àŸG äÉeóÿG , ±ÉØ£°U’G äÉMÉ°ùe
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 QÉéÄà°SG  hCG/h  ÒLCÉJ  äÉeóN ,  äÉjhÉ◊G  QÉéÄà°SG  hCG/h  ÒLCÉJ  äÉeóN ,  Ωƒ°SQ  ≈°VÉ≤àJ
 ÒLCÉJ  äÉeóN ,  ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG  ä’BG  QÉéÄà°SG  hCG/h ÒLCÉJ  äÉeóN ,  π«ªëàdG  óYGƒb
 ™«ªŒ  äÉeóN  ,  á«dõæŸG  äÉjÉØædGh  áeÉª≤dG  ™«ªŒ  äÉeóN  ,  äÉLÓãdG  QÉéÄà°SG  hCG/h
 ¢ü«∏îàdG) ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ≈∏Y ¢ü«∏îàdG  ä’Éch ,  á«YÉæ°üdG  äÉjÉØædGh áeÉª≤dG
 äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , (»côª÷G

 . 39 áÄØdG »`a , É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123789 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á£°ûfC’G äÉeóN , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 ¢Uƒ°üædG  AÉæãà°SÉH)  äÓéŸGh  ÖàµdG  ,  ¢Uƒ°üædG  ô°ûf  äÉeóN  ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG
 äÓéŸG , óFGôL ô°ûf , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh Qƒ°üdG , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG ô°ûf , (á«FÉYódG
 ä’É°üJ’ÉH ≥∏©àŸG ¢ùjQóàdGh ÖjQóàdG äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ájQhódG äGQGó°UE’Gh
 äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ióŸG Ió«©H
 á«dÉŸG IQGOE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJ
 »∏YÉØJ ÉªgÓch ÖjQóàdGh º«∏©àdG , ¬«LƒàdG , ΩÉªéà°S’Gh , º«∏©àdG Ò`aƒJ , ¿ÓYE’Gh
 ¬«`aÎdG äÉeóN , äÓgDƒŸGh äÉfÉëàe’G , á«ª«∏©àdG äGQhódG º«ª°üJ äÉeóN , »∏YÉØJ ÒZh
 áeó≤ŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G äÉeóN , á«ªbôdGh á«fhÎµdE’G á«∏YÉØàdG §FÉ°SƒdG ÈY ìÉàŸG
 , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ÖjQóàdGh , º«∏©àdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≥jôW øY
 á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe Ò`aƒJ , á«`aÉ≤ãdGh á`````«YÉªàL’G äÉ````WÉ°ûædG , á````°VÉjôdG , ΩÉ`ªéà°S’Gh
 º``«¶æJh á```aÉ°†à°SG , º``«¶æJh , Ö``«JôJ äÉ``eóN , (π```«ªëà∏d á``∏HÉ≤dG ô``«Z) â``fÎfE’G ≈`∏Y
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 äÉeóN , á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG º«¶æJh áaÉ°†à°SG , º«¶æJh , Ö«JôJ äÉeóN , AÉæ¨dG äÉ°ùaÉæe
 , á«¡«`aÎdGh á«ª«∏©àdG äÉjÉ¨∏d äÉ°ùaÉæŸGh çGóMC’G º«¶æJh áaÉ°†à°SG , º«¶æJh , Ö«JôJ
 äÉeóN , åëÑdG äÉ≤HÉ°ùeh ÜÉ©dC’G ¢VhôY º«¶æJh áaÉ°†à°SG , º«¶æJh , Ö«JôJ äÉeóN
 øe âfÎfE’G ÈY IôaƒàŸG , á«∏°ùàdGh º«∏©àdG øY äÉeƒ∏©e , á«¡«`aÎdG ôcGòàdG ä’Éch
 øe (π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G hCG á«Hƒ°SÉM á«fÉ«H óYGƒb
 ΩG ™WÉ≤Ÿ âfÎfEG ™bGƒe øe (π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G
 , á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG ™jRƒJh êÉàfEG , §«£îàdÉH ≥∏©àŸG º«∏©àdGh ¬«`aÎdG äÉeóN , 3 »H
 ájô°üÑdG OGƒŸG , á∏é°ùŸG hCG Iô°TÉÑŸG á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸG , ΩÓaC’G , á«ªbQ ≈≤«°Sƒe , Qƒ°üdGh
 , âfÎfE’G , á«FÉ°†a åH äÉ£fi , »°VQC’G åÑdG πHGƒc ÈY åÑ∏d ájô°üÑdG á«©ª°ùdG hCG
 , ≈≤«°SƒŸG ¬«`aÎdG äÉeóN , iôNC’G ä’É°üJ’G πFÉ°Shh »µ∏°ùdG §HôdG hCG »µ∏°SÓdG áª¶fCG
 á````«≤FÉKƒdG è````eGÈdG , º````«∏©àdG äÉeóN , ¬«`aÎdG èeGôH OGó`````YEG , äƒ°üdG äÓé°ùe ÒLCÉJ
 á°VÉjôdÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  QÉÑNC’G  »∏°SGôe  äÉeóN  ,  åÑ∏d  QÉÑNC’Gh
 ÊƒjõØ∏àdG  åÑdG  øe áMÉàŸG  á∏LÉ©dG  QÉÑNC’Gh ájQÉ÷G çGóMC’G  ,  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’G  hCG
 èeGÈdG  ,  iôNC’G  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SƒdG  ÈY  hCG  âfÎfE’G  ,  á«YÉæ£°U’G  QÉªbC’G  ÈY
 ¢Vô©J  »àdG  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG  äÉeóN  ,  ΩÓaC’Gh  ájƒjOGôdG  äÉLÉàfEG  ,  á«fƒjõØ∏àdG
 §«£îàdG äÉeóN , á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG äÉeóNh ™aódG πHÉ≤e ¢Vô©J »àdG hCG Iôe ∫hC’
 , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉjƒàfi , á«¡«`aôJ äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , á«fƒjõØ∏àdG á«¡«`aÎdG èeGÈ∏d
 êÉ``````àfEGh OGó````YEG äÉ````eóN , â````fÎfE’G ÈY ΩÓ`````aC’G ô``````«`aƒJh »`````fƒjõØ∏àdG ¬```«`aÎdG èeGôH
 ,  á«Jƒ°üdG  Iõ¡LC’G  ,  äÉeƒ°SôdGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  ,  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG
 äÉeóN , á«¡«`aÎdG äÉjÉ¨∏d ¢Uƒ°üædGh ácôëàŸG Qƒ°üdG , ƒjó«`ØdG ™WÉ≤eh , ≈≤«°SƒŸG
 , á«fóÑdG øjQÉªàdGh á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≥aGôe , ΩÉªéà°S’G …OGƒf äÉeóN Ò`aƒJ , ÜÉ©dC’G
 …OGƒædGh AÉjRC’G ¢VhôY äÉeóN , ¢übGôŸG , á«¡«`aÎdG …OGƒædG , á«≤«°SƒŸG ¥ôØdG ¢VhôY
 äÉeóN , á«`aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ¬«`aÎdÉH ≥∏©àj Éª«`a …OGƒædG äÉeóN , á«∏«∏dG
 ¢TQhh á«°SGQódG äÉ≤∏◊G , äÉYÉªàL’G , äÉ«bÉØJ’Gh , äGô“DƒŸG áeÉbEGh º«¶æJ , Ö«JôJ
 , äÉYÉªàL’G , äÉ«bÉØJ’Gh , äGô“DƒŸG áeÉbEGh º«¶æJ , Ö«JôJ äÉeóN , á«ÑjQóàdG πª©dG
 , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’ÉH á≤∏©àŸG á«ÑjQóàdG äÉ°TQƒdGh á«°SGQódG äÉ≤∏◊G
 , á«fhÎµdE’G ™````bGƒŸG º«ª°üJ äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 á```eÉbEGh º````«¶æJ , ¿ÓYE’Gh á«dÉŸG IQGOE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh
 ¢Vhô©dGh á«ª«∏©àdG ¢Vhô©dG , AÉjRC’G ¢VhôY , á«ª«∏©àdG hCG á«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d ¢VQÉ©ŸG
 ¢Vô©dG  ä’É°U  äÉeóN  ,  á«æØdG  ¢Vô©dG  ä’É°Uh  ¿ƒæØdG  ¢VQÉ©e  äÉeóN  ,  á«`aÉ≤ãdG
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 áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ≥∏©àj Éª«`a ÖjQóàdG äÉeóN , á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ÒLCÉàH á≤∏©àŸG á«æØdG
 ¥hòJ ±ƒØ°U Ò`aƒJ ,  QÉé«°ùdG  ÚNóJ ±ƒØ°U Ò`aƒJ ,  áÄ«ÑdG  ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,  á«æ¡ŸG
 äÉeóN ,  É¡H  á°UÉÿG ä’ÉcƒdGh  á«ãëÑdG  OGƒŸG  øY á«ª«∏©àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ò«ÑædG
 Ò`aƒJ , äÉfGƒ«◊G ÖjQóJ äÉeóN , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G IQGOEGh §«£îJ , º«¶æJh , Ö«JôJ
 ÉÃ , äGó©ŸGh ä’B’G π«¨°ûàH á≤∏©àŸG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , åÑdG èeGôH êÉàfEG óæY OÉ°TQE’G
 äÉgƒjOƒà°S’G Ò`aƒJ , åÑdG èeGôH êÉàfE’ áeóîà°ùŸG ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äGó©ŸG øª°†àj
 , ¢Vhô````©dG , ΩÓ```aC’G ≥``aGôe ô```«`aƒJ , á``«°VÉjôdG ≥``aGôŸG Ò```aƒJ , á```jô°üÑdGh á``«©ª°ùdG
 ÒLCÉJ , á«¡«`aÎdG çGóMCÓd õé◊G ä’Éch , »ª«∏©àdG hCG »≤«°SƒŸG ÖjQóàdG , äÉ«Mô°ùŸG
 èeGÈdG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , á«≤«°SƒŸG äGó©ŸG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , ácôëàŸG Qƒ°üdG QÉéÄà°SGh
 äÉÑàµe äÉeóN , IQÉYE’G äÉÑàµe äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , á«fƒjõØ∏àdG
 ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , IQÉ°TE’G á¨d Ò°ùØJ äÉeóN , äÓ°ù∏°ùŸGh ΩÓaC’G áªLôJ äÉeóN , ∞«°TQC’G
 ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G ∫ÓN øe ΩÓaC’G hCG , IQƒ°üdGh äƒ°üdG , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG , ƒjó«`ØdG
 áWô°TCG  ÒLCÉJ  ,  âfÎfE’G  ÈY äÉ≤HÉ°ùŸGh  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  Ò`aƒJ ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  hCG
 ,  ä’É°üdG  ÜÉ©dCG  äGó©e IQÉYEG  ,  ÜÉ©dC’G  ä’BG  QÉéÄà°SGh  ÒLCÉJ  ,  É≤Ñ°ùe  á∏é°ùŸG  ƒjó«`ØdG
 èeGÈdG  ,  äÉ¨∏dG  Ò°ùØJ  ,  á```ªLÎdG  äÉ`````eóN  ,  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  ,  Qƒ°üdG  IQÉYEG
 á≤∏©àŸG  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  èeGÈdG  ,  ôWÉîŸG  IQGOEG  ∫É›  »`a  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG
 ™WÉ≤e  Ò`aƒJ  ,  Ö«°üfÉ«dG  äÉeóN  ,  á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG  QÉÑNC’G  Ò`aƒJ  ,  ábOÉ°üŸÉH
 äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , ¢ùjQóàdG , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ , âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdG

 . 41 áÄØdG »`a áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’G äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 ¢Vô©J  âfÎfEG  ™bGƒe  Ò`aƒJ  ,  á«æ≤àdG  ™jQÉ°ûŸG  äÉ°SGQO  äÉeóN  ,  á«YÉ`æ°üdG  çÉëHC’Gh
 º«ª°üJ äÉ`eóN , íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG É«LƒdƒæµàdG
 äÉeóN  ,  (¢SG  ¬jG  ¬jG  ¢SG)  áeóîc  äÉ«›ÈdG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh  ™£b  ôjƒ£Jh
 ,  âfÎfE’G  ÈY  Qƒ°üdGh  ,  ≥FÉKƒdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEÉH  á≤∏©àŸG  Üƒ°SÉ◊G
 á«Hƒ°SÉM á«fÉ«H óYGƒb ≈dEG  âfÎfE’G ÈY ∫ƒNódG Ò`aƒJ á≤∏©àŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG
 äÓØ◊Gh  ,  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’G  ,  äGQƒ£≤ŸG  ,  äÉæjÉ©ŸG  ,  ΩÓaC’G  á›ôH  ôaƒJ  á«∏YÉØJ
 …Ohõe  äÉeóN  ,  á∏°üdG  äGP  iôNC’G  äÉeƒ∏©ŸGh  ΩÓaC’Gh  ÒgÉ°ûŸG  QÉÑNCG  ,  á«≤«°SƒŸG
 äÉeóN , øjôNBÓd Üƒ°SÉM äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J áaÉ°†à°SG : Gójó– , äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN
 ÈY ó≤©æJ  »àdG  äGô“DƒŸG  ä’É› »`a  äÉ«›ôH ôaƒJ  »àdG  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN …Ohõe
 ,  äGóæà°ùŸG  ≈∏Y  πjó©àdG  ,  É«fhÎµdEG  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  ,  á«Jƒ°üdG  äGô“DƒŸG  ,  áµÑ°ûdG
 ÒZ á«fhÎµdE’G  äÉ«›ÈdG Ò`aƒJ  ,  äÉŸÉµŸGh  äGƒ````°UC’G  á```÷É©eh ,  á«FôŸG  äGô“DƒŸG
 »æØdG OÉæ°SE’G äÉeóN , á«›ôH äÉ≤«Ñ£J Ió©d ∑Î°ûŸG πª©dG π«¡°ùàd π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 ,  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤ŸG  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  äÉ«›ÈH  á≤∏©àŸG  (á«æØdG  äGQÉ°ûà°S’G)
 ≈∏Y äÉ©ªàéŸG  AÉ°ûfEG  :  Gójó– ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  ∞JÉ¡dGh  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  ÈY
 á©LGQ ájò¨J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G , äÉ°TÉ≤ædG »`a ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G
 , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T »`a •Gôîf’G , á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG øe , º¡fGôbCG  øe
 ∫ÓN øe âfÎfE’G »eóîà°ùŸ áeó≤ŸG Üƒ°SÉ◊G  É«LƒdƒæµJ íFÉ°üf , äGóæà°ùŸG ∫OÉÑJh
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  ¢SQÉ¡a  AÉ°ûfEÉH  á≤∏©àŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG  ,  øNÉ°ùdG  §ÿG  OÉæ°SEG  πFÉ°Sh
 º«ª°üJ ,  âfÎfE’G  ÈY åëÑdG  äÉcôfi Ò`aƒJ ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y OQGƒŸGh  ™bGƒŸG
 á«°üî°ûdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  ádƒªëŸG  IÒ¨°üdG  á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  ,  Ö«°SGƒ◊G
 á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸG  º«ª°üJ  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  Ö«°SGƒ◊Gh  ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒ◊G  ,  ádƒªëŸG
 , á«còdG ∞JGƒ¡dGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG º«ª°üJ , á«°üî°ûdG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûeh á«°üî°ûdG
 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G á›ôH äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , á«ªbôdG ôjƒ°üàdG ä’BG º«ª°üJ
 á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdG äÉeóN , »Hƒ°SÉ◊G π«∏ëàdG äÉeóN , »Hƒ°SÉ◊G πeÉµàdGh èeódG
 äÉeóÿG ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  äÉ«›ôH äÉeóN ,  äÉ°ShôjÉØdG  øe ájÉª◊ÉH  ≥∏©àj  Éª«`a
 ∫OÉÑàd Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH Ée ô°TÉÑŸG ∫É°üJ’G äÉeóN Ò`aƒàH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G
 º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉ«›ôH áaÉ°†à°SG , øjôNBÓd âfÎfE’G äÉëØ°U áaÉ°†à°SG , âfÎfE’G äÉëØ°U ôjƒ£Jh
 äÉµÑ°ûdGh á«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG øe É¡YÉLÎ°SGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdG
 Ú«FÉ¡ædG  Úeóîà°ùŸG  øe Oófi Ö∏W ≈∏Y AÉæH  á«æ≤àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  á«Hƒ°SÉ◊G
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 ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«ŸÉ©dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG hCG ∞JÉ¡dG πFÉ°Sh ∫ÓN øe
 á«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG ≈∏Y ¢ü°üîŸG åëÑdÉH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈH
 , á«fhÎµdE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äGQÉ°TE’G Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJ , âfÎfE’G ™bGƒeh á«Hƒ°SÉ◊G
 º««≤Jh ¢üëa äÉeóN , á«fhÎµdEG §FÉ°Sh á¨«°U ≈dEG ájOÉŸG äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG πjƒ–
 ,  ÊÉÑª∏d  »∏NGódG  º«ª°üàdG  äÉeóN ,  º«ª°üàdGh  ájQÉª©ŸG  á°Sóæ¡dG  äÉeóN ,  äÉéàæŸG
 IQGOEG  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  ≥≤°ûdGh  ÖJÉµŸGh
 , äGQÉÑàN’G äÉeóNh , áaô©ŸG , á«Hƒ°SÉ◊G á«æeC’G äÉeƒ∏©ŸG , á«Hƒ°SÉ◊G á«æeC’G ôWÉîŸG
 á`````jQÉéàdG äÓ````eÉ©àdG ≈∏Y á````bOÉ°üŸÉH á```≤∏©àŸG Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , IOƒ÷G ¿Éª°V äÉeóN
 ,  Ö«°SGƒë∏d  ∫ƒNódÉH  ºµëà∏d  »Hƒ°SÉ◊G  øeC’G  äÉeóN ,  É¡H  á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh
 äÉµÑ°T  ÈY  äÓeÉ©àdGh  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°SQEG  øeCG  ,  á«fÉ«ÑdG  óYGƒ≤dGh  á«fhÎµdE’G  äÉµÑ°ûdG
 ájÉªëH á≤∏©àŸG á«LƒdƒæµàdG äGQÉ°ûà°S’G , äÉfÉ«ÑdG øeCG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , Üƒ°SÉ◊G
 Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  áÑ°SƒëŸG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ájÉªM  äÉeóN  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G
 , áÑ°SƒëŸG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG äÉµÑ°ûdG ájÉªM , âfÎfC’G ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
 äÉ````µÑ°Th á````«ŸÉ©dG äÉµÑ°ûdG ájÉªM äÉeóN , âfÎfE’G ä’É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
 á«Hƒ°SÉ◊G  ájÉªë∏d  ≥≤ëàdG  äÉeóN  ,  äÉeƒ∏©ŸG  ájÉªM  äÉeóN  ,  áÑ°SƒëŸG  ä’É°üJ’G
 ,  á«fhÎµdE’G  ™````«bGƒàdG  øe âfÎfE’G  ÈY ≥≤ëàdÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG ,
 äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN , ™bƒŸG êQÉN äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG
 áÑ°Sƒ◊G , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≥jôW øY Ö«°SGƒ◊G á›ôHh äÉ«æ≤J øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áaÉ°†à°S’G …Ohõe äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 áÑ°Sƒ◊G  äÉ«›ôHh  âfÎfE’G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 äÉÄ«Hh á«°VGÎa’G Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG Ò`aƒJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , á«HÉë°ùdG
 ÒLCÉJ , âfÎfE’G øe QOÉ°üe ≈∏Y óªà©J »àdG áÑ°Sƒ◊G ∫ÓN øe á«°VGÎa’G Üƒ°SÉ◊G
 Ëó≤J  äÉeóN  ,  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  ,  §FGôÿG  º°SQ  äÉeóN  ,  á«¡«`aÎdG  äÉ«›ÈdG

 . 42 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 äÉeóN ,  OGôaC’G  äÉLÉM á«Ñ∏àd ¿hôNBG  É¡eó≤j »àdG  á«YÉªàL’Gh á«°üî°ûdG  äÉeóÿG
 , ∫ÉéŸG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeóN , á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG , IóYGƒŸG äÉeóN , »YÉªàL’G πª©dG
 , á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdG OGóYEG äÉeóN , á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG äGQÉ°ûà°SG
 ∫ƒ∏◊G äÉeóN , äÉ©aGôŸG äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG ¢ü«NôJ , ¢üNô∏d á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G
 áeÓ°S ÚeCÉJ äÉeóN , øeC’Gh á°SGô◊G  äÉeóN , º«µëàdG äÉeóN , äÉYGõæ∏d á∏jóÑdG
 äÉ£fi ∫ÓN øe (øeC’G) ájÉª◊G  äÉeóN Ò`aƒJ ,  ¢ùHÓŸG  ÒLCÉJ  äÉeóN ,  QOGƒµdG
 áÑbGôe äÉeóN , ≥FGô◊Gh äÉbô°ùdG øe ájÉbƒdG áª¶fCG , AÓNódG ó°V ájõcôe á«FÉHô¡c
 øe QGòfE’Gh  ∞°ûµdG  Iõ¡LCG  áÑbGôe äÉeóN ,  äÉbô°ùdGh  AÓNódG  ∞°ûµd  QGòfE’G  Iõ¡LCG
 ,  á«ªbôdG  äÉfÉ«ÑdG  ¢ü«NôJ  äÉeóN  ,  ‹õæŸG  ÒHóàdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ°†«`ØdGh  ≥FGô◊G
 á¶aÉëŸGh ™«ªŒ äÉeóN , AÉ°ûfEG , ¢Uƒ°üædGh äGƒ°UC’G , ácôëàŸG Qƒ°üdG , áàHÉãdG Qƒ°üdG
 äÉ«`Ø∏N øY …ôëàdG äÉeóN , á«æeCG äÉjÉ¨d á©àeC’G ¢û«àØJ , ¥É£ædG AÉª°SCÉH πé°S ≈∏Y
 âfÎfE’G ÈY ≥≤ëàdG äÉeóN , OGôaC’Gh äÉµ∏àªŸG ájÉª◊  á«æeC’G äÉeóÿGh , QOGƒµdG
 , âfÎfE’G ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , õFÉæ÷G äÉeóN , á«fhÎµdE’G ™«bGƒàdG øe
 äÉ`````eóN , äGQÉ````°ûà°S’G Ëó≤J , §«æëàdG äÉeóN , á````°UÉÿG äÉÑ°SÉæª∏d ºFÉª◊G ¥ÓWEG
 »`a  ,  É¡©«ªL  áæª°†àŸG  ,  √ÓYCG  IQƒcòŸG  äÉeóÿÉH  á≤∏©àŸG  íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J

 . 45 áÄØdG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123792 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , á«FÉªæ«°ùdGh , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh , á«MÉ°ùŸGh , á«MÓŸGh , á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
 Iõ¡LCGh , (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh , äGQÉ°T’G ∫É°SQEGh , ¢SÉ«≤dG , ¿RƒdG äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üÑdGh
 º«¶æàdG , ™«ªéàdG , πjƒëàdG , π«¨°ûàdG , π«°UƒJ äGó©eh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’G äGhOCGh
 hCG  äGƒ°UCÓd ï°ùædG hCG  ∫É°SQE’G hCG  ,  π«é°ùàdG Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 øY QGóJ »àdG Iõ¡LC’G äÉ«dBGh , π«é°ùàdG ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉMh , Qƒ°üdG
 á÷É©e Ö«°SGƒMh äGó©e , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , ó≤ædG π«é°ùJ ä’BG , ájó≤ædG ™£≤dG ≥jôW
 , øjôNB’G ≈dEGh øe á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ äÉ«›ôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG
 ¬«`aÎ∏d Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH , âfÎfE’G ≈∏Y IOhõŸG Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH , ≥≤ëàdG äÉ«›ôH
 ∫ÓN øe Ö©∏dG áHôŒh , ´Éªà°SG , IógÉ°ûe Ö∏W øe Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG , »∏YÉØàdG
 ™WÉ≤e  ,  á«FôŸG  á«Jƒ°üdGh  á«FôŸG  ô°UÉæ©dGh  ,  á«Jƒ°üdG  AGOCGh  IógÉ°ûe  º«¶æJh  QÉ«àNG
 º°†J , ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÓ«é°ùàdGh äÉØ∏ŸGh , á«FôŸG ™WÉ≤ŸG , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG äƒ°üdG
 øµÁ) âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe , iƒàëŸGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdG ¬«`aÎdG èeGôH
 äÉ«›ôH ,  (ôJƒ«Ñªc äÉfÉ«H  IóYÉb  øe hCG  ôJƒ«Ñªc áµÑ°T  øe hCG  âfÎfE’G  øe É¡∏jõæJ
 ,  É«fhÎµdEG  äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàd ä’É°üJ’G èeGôH ,  äÉØ∏ŸG  ∫OÉÑJ èeÉfôH ,  ájQƒØdG πFÉ°SôdG
 ∞```JGƒ¡dG  ,  ô````Jƒ«ÑªµdG  ô```ÑY  äÉ```eƒ°SôdGh  Qƒ°üdG  ,  á«FôŸG  ™WÉ≤ŸGh  ,  á«Jƒ°üdG  ™WÉ≤ŸGh
 Iõ¡LCÓd ≥«Ñ£J πµ°T »`a ô```Jƒ«ÑªµdG äÉ```«›ôH , ä’É°üJ’G äÉ``µÑ°Th , É```«µ∏°S’ , ádÉ≤ædG
 ,  ádÉ≤ædG  Iõ¡LC’G  ™e  áeóîà°ùŸG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  ,  ôJƒ«ÑªµdG  Iõ¡LCGh  ádƒªëŸG
 , á«FôŸG ™WÉ≤ŸGh , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh , äÉeƒ°SôdGh , Qƒ°üdG á÷É©Ÿ Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH
 , äÉeƒ∏©ª∏d ÊhÎµdE’G π≤ædG π«¡°ùàd π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , ¢Uƒ°üædGh
 á````∏HÉb ô````Jƒ«Ñªc äÉ```«›ôH , â````fÎfE’G ÈY Qƒ°üdGh , äƒ```°üdGh , ≥````FÉKƒdG , äÉ```fÉ«ÑdGh
 ∫ƒ°UƒdG , âfÎfE’G ≈∏Y ∫ƒ°üØdGh äÉYÉªàL’G »`a ácQÉ°ûŸG Úeóîà°ùª∏d í«àJ πjõæà∏d
 èeGôH , âfÎfE’G íØ°üàe ∫ÓN øe èeGÈdG äÉ≤«Ñ£Jh Qƒ°üdG , ≥FÉKƒdG , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG
 øY ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ≈∏Y Iô£«°ùdGh , IógÉ°ûeh , ∫ƒ°Uƒ∏d π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ôJƒ«ÑªµdG
 âfÎfE’G ≈∏Y á«Hƒ°SÉM QOÉ°üe ≈∏Y Ióæà°ùŸG áÑ°Sƒ◊G äÉ«›ôH , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°Th ó©H
 , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG âfÎfE’G ≈∏Y á«Hƒ°SÉM QOÉ°üe ≈∏Y Ióæà°ùe äÉ«›ôH , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
 , á«`Øjô©àdG äÉÑ«àµdGh , OGƒe , äÓ› πµ°T ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G äGQƒ°ûæŸG
 , ∫É````ªYC’G ∫É› »`a á````jOÉ°TQE’G OGƒ``ŸG , ∞jô©àdG äÉÑ«àc , äÉfÉ«ÑdG äÉëØ°U , äGQƒ°ûæŸGh
 ä’É°üJ’G , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh
 ,  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’Gh  ,  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdGh  ∫ÉªYC’G  ÖjQóJ  ,  âfÎfE’G  ,  ióŸG  Ió«©H
 á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  ,  á«`aô£dG  Ö«°SGƒ◊G  Iõ¡LCG  ,  á«dÉŸG  IQGOE’Gh  ≥jƒ°ùàdG  ,  äÉ©«ÑŸG
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 Ö«°SGƒ◊G , ádƒªfi Ö«°SGƒM , ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ádƒªëŸG IÒ¨°üdG
 ∞JGƒ¡dG , á«°üî°ûdG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , á«ªbôdG á«°üî°ûdG äGóYÉ°ùŸG , ó«dÉH ádƒªëŸG
 ,  äÉjQÉ£ÑdG  øMGƒ°T  ,  äÉjQÉ£ÑdG  ,  á«ªbôdG  ôjƒ°üàdG  ä’BGh  ,  á«còdG  ∞JGƒ¡dG  ,  ádÉ≤ædG
 á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’Gh ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G ΩOGƒN , ôJƒ«ÑªµdG πªY äÉ£fi
 ¬«LƒàdG Iõ¡LCG , í«JÉØŸG , äÉµÑ°ûdÉH Üƒ°SÉ◊G ∫É°üJÉH íª°ùJ »àdG ™£≤dG , á«µ∏°SÓdGh
 äÉ¶aÉM  ,  Iõ¡LC’Gh  ä’É°üJ’G  äÉbÉ£Hh  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ΩOƒŸG  Iõ¡LCG  ,  QhÉëŸGh
 èeGôHh ™£b , ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G ÖFÉ≤M , ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Ö«°SGƒ◊G
 É¡∏jõæJ øµÁ »àdG èeGÈdG ∂dP »`a ÉÃ) ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , áàHÉãdG á«∏°UC’G Üƒ°SÉ◊G
 á∏HÉb) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , äGQÉ«°ù∏d áMÓŸG ΩÉ¶f , (âfÎfE’G øe
 ∞JGƒ¡dG Iõ¡LCG , äGQCÉØdG ófÉ°ùe , ióŸG Ió«©H ä’É°üJG Iõ¡LCG , (âfÎfE’G øe π«ªëà∏d
 ΩÓaC’G , ácôëàŸG Qƒ°üdG , Qƒ°üdG , π«ªëà∏d ÜÉ©dCG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äGQGƒ°ù°ùcG , ádƒªëŸG
 , á∏≤æàŸG ¿ƒjõØ∏àdGh áYGPE’G äGóMh , á«æeC’G áÑbGôŸG äGÒeÉc , QGòfE’G áª¶fCG , ≈≤«°SƒŸGh
 äÉYÉª°S , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ƒjó«`ØdG äGÒeÉc , ôjƒ°üàdG ä’BG , ÊƒjõØ∏àdG åÑdG äGó©e
 , (¢SG ¬«H »L) á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– äGó©eh Iõ¡LCG  ,  äƒ°üdG äGÈµe , á«`ØJÉ¡dG ¿PC’G
 øµÁ  äÉ«›ôH  ∂dP  »`a  ÉÃ)  ƒjó«`ah  á«fhÎµdEG  ÜÉ©dCG  äÉ«›ôHh  èeGôH  ,  Üƒ°SÉ◊G
 ,  á«fhÎµdE’G  äGó©ŸGh  ä’É°üJÓd  á∏FÉ°ùdG  ájQƒ∏ÑdG  äÉ°TÉ°ûdG  ,  (âfÎfE’G  øe  É¡∏jõæJ
 äGQÉ````¶ædGh äGQÉ``````¶ædG , äÉ`````fÉ«ÑdG ø`````jõîJ èeGôH , ó```©H ø````Y º`````µëàdG , ∫É```Ñ≤à°S’G Iõ```¡LCG
 , øjóŸG , á«°ù«WÉæ¨ŸG hCG IõeôŸG á«µæÑdG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H , á«fhÎµdE’G äÉàaÓdG , á«°ùª°ûdG
 äÉ`````FQÉb , ó```≤ædG äÉ````YRƒe , ‹B’G ±Gô`````°üdG Iõ¡LCG , ∞```jô©àdG äÉ````bÉ£Hh ó````≤ædG äÉ```bÉ£Hh
 Iõ¡LCG , ï°ùædG ä’BGh äÉ©HÉ£∏d , ICÉÑ©ŸG ÒZ , Qƒ°üdG Ò¡¶J ∞FÉØd , á«fhÎµdE’G ÖàµdG
 Ö«°SGƒ◊G  ,  äÉ°SóY á«£ZCG  ,  ™°VôdG  ∫ÉØWC’G  áÑbGôŸ  ƒjó«`ØdG  Iõ¡LCG  ,  ™°VôdG  áÑbGôe
 ,  (D) ±ô◊G  πµ°T  ≈∏Y äGQÉ¶ædG  ,  IôØ°ûŸG  í«JÉØŸG  äÉbÉ£H ,  ¢ùª∏dÉH  á∏eÉ©dG  á«Mƒ∏dG

 . 9 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG ä’B’ IôcGòdG äÉbÉ£H

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿hÉ``J êQƒ``L , 847 : Ü.¢U , ¢SÓ```H ∫É``à«HÉc ¿Gh , ™``HGôdG ≥``HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ájó≤ædG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ÚeCÉàdG  äÉeóN
 äÉeóÿG  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ÈY  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG  ájƒ°ùJh  ¢ü«∏îJ  ,  ájQÉ≤©dG
 π≤fh  õ«¡Œh  ,  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÉeóÿGh  âfÎfE’G  ÈY  á«`aô°üŸG
 πjƒ–  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©ª∏d  ÚeCÉàdG  Ò`aƒJ  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  äÉYƒaóŸGh  ÒJGƒØdG
 äÉYƒaóŸG  πjƒ–  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SƒdG  ≥jôW  øY  ∫GƒeC’G  π≤fh  ,  ∫GƒeCG
 Ö«JôJ , ™aódG á÷É©e äÉeóNh ÒJGƒa πµ°ûH á«dÉŸG äÉeóÿGh , âfÎfE’G ÈY øjôNBÓd
 ,  äGQÉ≤©dG  ÚªK  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  QÉéÄà°SGh  ÒLCÉJ  ,  ÒLCÉàdGh  QÉéjE’G  Oƒ≤Y  IQGOEGh
 áWÉ°Sh äÉeóN , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G , äGQÉ≤©dG πjƒ“ äÉeóN , äGQÉ≤©dG ôjó≤J äÉeóN
 ,  ájQGƒàcE’G  äÉeóÿG  ,  ¿Éµ°SE’G  ä’Éch  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  ä’Éch  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG
 ,  (äGQÉ≤©dG) ÖJÉµe ÒLCÉJ ,  äGQÉéjE’G π«°ü– , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äGQÉ≤©dG IQGOEG
 QGó°UEGh áæeB’G äÉYGójE’G , âfÎfE’G ÈY á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ∫RÉæŸGh ≥≤°ûdG ÒLCÉJ
 ,  á«`aô°üŸG  äÉ«∏ª©dG  ,  QGó°UEG)  ‹ÉŸG  º««≤àdG  ,  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SG  ,  ôØ°ùdG  ºFÉ°ùb
 á«dÉŸG äÉeóÿG , πjƒªàdGh ÚeCÉàdG äÉeóN , ∫ƒ°UC’G IQGOEGh á«dÉŸG äÉeóÿG , äGQÉ≤©dG
 äÉ«∏ªY , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , ó©H øY ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY IôaƒàŸG
 óYGƒb  øe  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤ŸG  á«`aô°üŸG  äÉeóÿG  ,  âfÎfE’G  ≥jôW  øY  á«`aô°üe
 , á°UQƒÑdG Ò©°ùJ äÉeóN , á«dÉŸG äGóæ°ùdG Iô°ùª°S äÉeóN , âfÎfE’G hCG ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H
 , º°üÿG äÉbÉ£H äÉeóN , ‹ÉŸG π«∏ëàdG äÉeóN , äGóæ°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥ƒ°S áWÉ°Sh
 ÜÉ°ùM , á«`aô°üŸG äÉ«∏ª©dG , äÉ````µ«°ûdG äÉ`````fÉª°V äÉeóNh πLB’G ™`````aódG äÉbÉ£H äÉeóN
 áµÑ°T ÈY ¿ÉªàF’G øe ≥≤ëàdG , á«dÉŸG á°UÉ≤ŸG äÉeóN , ájQÉªãà°S’G äÉeóÿGh Ò`aƒàdG
 AGô°ûdG  ™aO  ,  á«fhÎµdE’G  ¿ÉªàF’G  ôWÉfl IQGOEG  äÉeóN ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉeƒ∏©e
 äÉHÉ°ùë∏d ó«°UÎdGh º°üÿG äÉeóN , á«fhÎµdE’G ÒJGƒØdG ™aO äÉeóNh ÊhÎµdE’G
 ™aódG äÉbÉ£H , áfõîŸG áª«≤dG äÉbÉ£H QGó°UEG , á«fhÎµdE’G á«`aô°üŸG äÉeóÿG , á«dÉŸG
 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , á«`ØJÉ¡dG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh πLB’G
 ádÉch , âfÎfE’G hCG ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ÈY áeó≤ŸG , ÚeCÉàdGh πjƒªàdÉH
 , äGôgƒéŸG º««≤J , á«æØdG ∫ÉªYC’G ÚªîJ , QÉKB’G º««≤J , AÉHô¡µdGh RÉ¨dG Ωƒ°SQ π«°ü–
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 ™ªL äÉeóN , (á«dÉŸG äÉeóÿG) á«Ñjô°†dG äÉeƒ∏©ŸG ójQƒJ , áeóîà°ùŸG äGQÉ«°ùdG º««≤J
 ä’BG ÒLCÉJ äÉeóN , ájÒÿG äÉeóÿG , ájÒÿG äÉYƒªéŸG º«¶æJ , ájÒÿG äÉYÈàdG
 ä’BGh á«dB’G äÉaGô°üdG ÒLCÉJ äÉeóN , ájó≤ædG ™£≤dG hCG á«dÉŸG ¥GQhC’G á÷É©e hCG óY
 QƒeC’G Ö«JôJ , ™FGOƒdG ßØM äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ™aódG äÉeóN , áà“DƒŸG ∫ÉŸG ±ô°U
 ¢ü«∏îàdG)  ôjó°üàdGh  OGÒà°S’G  ≈∏Y  ¢ü«∏îàdG  ä’Éch  ,  á«FÉ°ûfE’G  ™jQÉ°ûª∏d  á«dÉŸG
 äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , (»côª÷G

 . 36 áÄØdG »`a , É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿hÉ```J êQƒ```L , 847 : Ü.¢U , ¢SÓ```H ∫É``à«HÉc ¿Gh , ™```HGôdG ≥HÉ£dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123794 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’G äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 ¢Vô©J  âfÎfEG  ™bGƒe  Ò`aƒJ  ,  á«æ≤àdG  ™jQÉ°ûŸG  äÉ°SGQO  äÉeóN  ,  á«YÉ`æ°üdG  çÉëHC’Gh
 º«ª°üJ äÉ`eóN , íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG É«LƒdƒæµàdG
 äÉeóN  ,  (¢SG  ¬jG  ¬jG  ¢SG)  áeóîc  äÉ«›ÈdG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh  ™£b  ôjƒ£Jh
 ,  âfÎfE’G  ÈY  Qƒ°üdGh  ,  ≥FÉKƒdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEÉH  á≤∏©àŸG  Üƒ°SÉ◊G
 á«Hƒ°SÉM á«fÉ«H óYGƒb ≈dEG âfÎfE’G ÈY ∫ƒNódG Ò`aƒàH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG
 äÓØ◊Gh  ,  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’G  ,  äGQƒ£≤ŸG  ,  äÉæjÉ©ŸG  ,  ΩÓaC’G  á›ôH  ôaƒJ  á«∏YÉØJ
 …Ohõe  äÉeóN  ,  á∏°üdG  äGP  iôNC’G  äÉeƒ∏©ŸGh  ΩÓaC’Gh  ÒgÉ°ûŸG  QÉÑNCG  ,  á«≤«°SƒŸG
 äÉeóN , øjôNBÓd Üƒ°SÉM äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J áaÉ°†à°SG : Gójó– , äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN
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 ÈY ó≤©æJ  »àdG  äGô“DƒŸG  ä’É› »`a  äÉ«›ôH ôaƒJ  »àdG  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN …Ohõe
 ,  äGóæà°ùŸG  ≈∏Y  πjó©àdG  ,  É«fhÎµdEG  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  ,  á«Jƒ°üdG  äGô“DƒŸG  ,  áµÑ°ûdG
 ÒZ  á«fhÎµdE’G  äÉ«›ÈdG  Ò`aƒJ  ,  äÉŸÉµŸGh  äGƒ°UC’G  á÷É©eh  ,  á````«FôŸG  äGô“DƒŸG
 »æØdG OÉæ°SE’G äÉeóN , á«›ôH äÉ≤«Ñ£J Ió©d ∑Î°ûŸG πª©dG π«¡°ùàd π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 ,  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤ŸG  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  äÉ«›ÈH  á≤∏©àŸG  (á«æØdG  äGQÉ°ûà°S’G)
 ≈∏Y äÉ©ªàéŸG  AÉ°ûfEG  :  Gójó– ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  ∞JÉ¡dGh  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  ÈY
 á©LGQ ájò¨J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G , äÉ°TÉ≤ædG »`a ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G
 , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T »`a •Gôîf’G , á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG øe , º¡fGôbCG  øe
 ∫ÓN øe âfÎfE’G »eóîà°ùŸ áeó≤ŸG Üƒ°SÉ◊G  É«LƒdƒæµJ íFÉ°üf , äGóæà°ùŸG ∫OÉÑJh
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  ¢SQÉ¡a  AÉ°ûfEÉH  á≤∏©àŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG  ,  øNÉ°ùdG  §ÿG  OÉæ°SEG  πFÉ°Sh
 º«ª°üJ ,  âfÎfE’G  ÈY åëÑdG  äÉcôfi Ò`aƒJ ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y OQGƒŸGh  ™bGƒŸG
 á«°üî°ûdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  ádƒªëŸG  IÒ¨°üdG  á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  ,  Ö«°SGƒ◊G
 á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸG  º«ª°üJ  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  Ö«°SGƒ◊Gh  ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒ◊G  ,  ádƒªëŸG
 , á«còdG ∞JGƒ¡dGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG º«ª°üJ , á«°üî°ûdG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûeh á«°üî°ûdG
 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G á›ôH äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , á«ªbôdG ôjƒ°üàdG ä’BG º«ª°üJ
 á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdG äÉeóN , »Hƒ°SÉ◊G π«∏ëàdG äÉeóN , »Hƒ°SÉ◊G πeÉµàdGh èeódG
 äÉeóÿG ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  äÉ«›ôH äÉeóN ,  äÉ°ShôjÉØdG  øe ájÉª◊ÉH  ≥∏©àj  Éª«`a
 ∫OÉÑàd Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH Ée ô°TÉÑŸG ∫É°üJ’G äÉeóN Ò`aƒàH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G
 º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉ«›ôH áaÉ°†à°SG , øjôNBÓd âfÎfE’G äÉëØ°U áaÉ°†à°SG , âfÎfE’G äÉëØ°U ôjƒ£Jh
 äÉµÑ°ûdGh á«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG øe É¡YÉLÎ°SGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdG
 Ú«FÉ¡ædG  Úeóîà°ùŸG  øe Oófi Ö∏W ≈∏Y AÉæH  á«æ≤àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  á«Hƒ°SÉ◊G
 ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«ŸÉ©dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG hCG ∞JÉ¡dG πFÉ°Sh ∫ÓN øe
 á«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG ≈∏Y ¢ü°üîŸG åëÑdÉH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈH
 , á«fhÎµdE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äGQÉ°TE’G Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJ , âfÎfE’G ™bGƒeh á«Hƒ°SÉ◊G
 º««≤Jh ¢üëa äÉeóN , á«fhÎµdEG §FÉ°Sh á¨«°U ≈dEG ájOÉŸG äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG πjƒ–
 ,  ÊÉÑª∏d  »∏NGódG  º«ª°üàdG  äÉeóN ,  º«ª°üàdGh  ájQÉª©ŸG  á°Sóæ¡dG  äÉeóN ,  äÉéàæŸG
 IQGOEG  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  ≥≤°ûdGh  ÖJÉµŸGh
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 , äGQÉÑàN’G äÉeóNh , áaô©ŸG , á«Hƒ°SÉ◊G á«æeC’G äÉeƒ∏©ŸG , á«Hƒ°SÉ◊G á«æeC’G ôWÉîŸG
 á````jQÉéàdG äÓ````eÉ©àdG ≈∏Y ábOÉ°üŸÉH á`````≤∏©àŸG Üƒ`````°SÉ◊G äÉeóN , IOƒ÷G ¿Éª°V äÉeóN
 ,  Ö«°SGƒë∏d  ∫ƒNódÉH  ºµëà∏d  »Hƒ°SÉ◊G  øeC’G  äÉeóN ,  É¡H  á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh
 äÉµÑ°T  ÈY  äÓeÉ©àdGh  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°SQEG  øeCG  ,  á«fÉ«ÑdG  óYGƒ≤dGh  á«fhÎµdE’G  äÉµÑ°ûdG
 ájÉªëH á≤∏©àŸG á«LƒdƒæµàdG äGQÉ°ûà°S’G , äÉfÉ«ÑdG øeCG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , Üƒ°SÉ◊G
 Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  áÑ°SƒëŸG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ájÉªM  äÉeóN  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G
 , áÑ°SƒëŸG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG äÉµÑ°ûdG ájÉªM , âfÎfC’G ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
 äÉ`````µÑ°Th á«ŸÉ©dG äÉµÑ°ûdG ájÉªM äÉeóN , âfÎfE’G ä’É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
 , á«Hƒ°SÉ◊G  ájÉªë∏d ≥≤ëàdG äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG ájÉªM äÉeóN , áÑ°SƒëŸG ä’É°üJ’G
 ,  á`«fhÎµdE’G  ™```«bGƒàdG  øe  â```fÎfE’G  ÈY  ≥≤ëàdÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG
 äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN , ™bƒŸG êQÉN äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG
 áÑ°Sƒ◊G , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≥jôW øY Ö«°SGƒ◊G á›ôHh äÉ«æ≤J øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áaÉ°†à°S’G …Ohõe äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 áÑ°Sƒ◊G  äÉ«›ôHh  âfÎfE’G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 äÉÄ«Hh á«°VGÎa’G Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG Ò`aƒJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , á«HÉë°ùdG
 ÒLCÉJ , âfÎfE’G øe QOÉ°üe ≈∏Y óªà©J »àdG áÑ°Sƒ◊G ∫ÓN øe á«°VGÎa’G Üƒ°SÉ◊G
 Ëó≤J  äÉeóN  ,  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  ,  §FGôÿG  º°SQ  äÉeóN  ,  á«¡«`aÎdG  äÉ«›ÈdG

 . 42 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 , á«FÉªæ«°ùdGh , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh , á«MÉ°ùŸGh , á«MÓŸGh , á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
 , (±Gô°TE’G) á````ÑbGôŸGh , äGQÉ````°TE’G ∫É````°SQEGh , ¢SÉ````«≤dG , ¿Rƒ```dG äGhOCGh Iõ```¡LCG , á``jô°üÑdGh
 , ™«ªéàdG , πjƒëàdG , π«¨°ûàdG , π«°UƒJ äGó©eh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’G äGhOCGh Iõ¡LCGh
 ï``°ùædG hCG ∫É```°SQE’G hCG , π```«é°ùàdG Iõ```¡LCG , á```«FÉHô¡µdG á````bÉ£dG »`a º```µëàdG hCG º```«¶æàdG
 Iõ¡LC’G äÉ«dBGh , π«é°ùàdG ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨ŸG äÉfÉ«ÑdG äÓeÉMh , Qƒ°üdG hCG äGƒ°UCÓd
 äGó©e  ,  áÑ°SÉ◊G  ä’B’G  ,  ó≤ædG  π«é°ùJ  ä’BG  ,  ájó≤ædG  ™£≤dG  ≥jôW  øY  QGóJ  »àdG
 á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ äÉ«›ôH , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Ö«°SGƒMh
 ,  âfÎfE’G  ≈∏Y  IOhõŸG  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ,  ≥≤ëàdG  äÉ«›ôH  ,  øjôNB’G  ≈dEGh  øe
 ,  IógÉ°ûe Ö∏W øe Úeóîà°ùª∏d  íª°ùJ  »àdG  ,  »∏YÉØàdG  ¬«`aÎ∏d  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH
 ô°UÉæ©dGh  ,  á«Jƒ°üdG  AGOCGh  IógÉ°ûe  º«¶æJh  QÉ«àNG  ∫ÓN  øe  Ö©∏dG  áHôŒh  ,  ´Éªà°SG
 äÉØ∏ŸGh  ,  á«FôŸG  ™WÉ≤ŸG  ,  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  äƒ°üdG  ™WÉ≤e  ,  á«FôŸG  á«Jƒ°üdGh  á«FôŸG
 ,  iƒàëŸGh  IOó©àŸG  §FÉ°SƒdG  ¬«`aÎdG  èeGôH  º°†J  ,  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÓ«é°ùàdGh
 ôJƒ«Ñªc áµÑ°T  øe hCG  âfÎfE’G  øe É¡∏jõæJ øµÁ) âfÎfE’G  ÈY á«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæe
 ,  äÉØ∏ŸG  ∫OÉÑJ  èeÉfôH  ,  ájQƒØdG  πFÉ°SôdG  äÉ«›ôH  ,  (ôJƒ«Ñªc  äÉfÉ«H  IóYÉb  øe  hCG
 Qƒ°üdG , á«FôŸG ™WÉ≤ŸGh , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh , É«fhÎµdEG äÉfÉ«ÑdG ∫OÉÑàd ä’É°üJ’G èeGôH
 äÉ«›ôH ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  ,  É«µ∏°S’ ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  ÈY äÉeƒ°SôdGh
 äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd ≥«Ñ£J πµ°T »`a ôJƒ«ÑªµdG
 ,  äÉeƒ°SôdGh  ,  Qƒ°üdG  á÷É©Ÿ  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  ,  ádÉ≤ædG  Iõ¡LC’G  ™e  áeóîà°ùŸG
 π«ªëà∏d á````∏HÉ≤dG ô````Jƒ«ÑªµdG è```eGôH , ¢Uƒ°üædGh , á«FôŸG ™WÉ≤ŸGh , á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸGh
 Qƒ````````°üdGh , äƒ````°üdGh , ≥```FÉKƒdG , äÉ``````fÉ«ÑdGh , äÉ````eƒ∏©ª∏d »````fhÎµdE’G π````≤ædG π````«¡°ùàd
 »`a ácQÉ°ûŸG  Úeóîà°ùª∏d í`````«àJ  π````jõæà∏d á````∏HÉb ôJƒ«Ñªc äÉ```«›ôH ,  â````fÎfE’G  ÈY
 äÉ≤«Ñ£Jh Qƒ°üdG , ≥```FÉKƒdG , äÉfÉ«ÑdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG , âfÎfE’G ≈∏Y ∫ƒ°üØdGh äÉYÉªàL’G
 , ∫ƒ°Uƒ∏d π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ô`````Jƒ«ÑªµdG è````eGôH , âfÎfE’G íØ°üàe ∫ÓN øe è````eGÈdG
 äÉ```«›ôH , ôJƒ«ÑªµdG äÉ````µÑ°Th ó©H øY ôJƒ«ÑªµdG Iõ````¡LCG ≈∏Y Iô£«°ùdGh , Ió```gÉ°ûeh
 äÉ«›ôH  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  âfÎfE’G  ≈∏Y  á````«Hƒ°SÉM  QOÉ````°üe  ≈∏Y  Ió`````æà°ùŸG  áÑ°Sƒ◊G
 á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  ,  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  âfÎfE’G  ≈∏Y  á«Hƒ°SÉM  QOÉ°üe  ≈∏Y  Ióæà°ùe
 äÉëØ°U , äGQƒ°ûæŸGh , á«`Øjô©àdG äÉÑ«àµdGh , OGƒe , äÓ› πµ°T ≈∏Y πjõæà∏d á∏HÉ≤dG
 , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh , ∫ÉªYC’G ∫É› »`a ájOÉ°TQE’G OGƒŸG , ∞jô©àdG äÉÑ«àc , äÉfÉ«ÑdG
 , âfÎfE’G , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh
 IQGOE’Gh ≥jƒ°ùàdG , äÉ©«ÑŸG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh ∫ÉªYC’G ÖjQóJ
 Iõ¡LCG  ,  ádƒªëŸG  IÒ¨°üdG  á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  ,  á«`aô£dG  Ö«°SGƒ◊G  Iõ¡LCG  ,  á«dÉŸG
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 äGóYÉ°ùŸG , ó«dÉH ádƒªëŸG Ö«°SGƒ◊G , ádƒªfi Ö«°SGƒM , ádƒªëŸG á«°üî°ûdG Üƒ°SÉ◊G
 , á«còdG ∞JGƒ¡dG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG , á«°üî°ûdG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûe , á«ªbôdG á«°üî°ûdG
 , ô``````Jƒ«ÑªµdG πªY äÉ````£fi , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉ`````jQÉ£ÑdG , á«ªbôdG ôjƒ°üàdG ä’BGh
 ™£≤dG , á`````«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É````°üJ’Gh ôJƒ«ÑªµdG äÉ```µÑ°T Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ◊G ΩOGƒN
 ΩOƒŸG Iõ¡LCG , QhÉëŸGh ¬«LƒàdG Iõ¡LCG , í«JÉØŸG , äÉµÑ°ûdÉH Üƒ°SÉ◊G ∫É°üJÉH íª°ùJ »àdG
 á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  äÉ¶aÉM  ,  Iõ¡LC’Gh  ä’É°üJ’G  äÉbÉ£Hh  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG
 á«∏°UC’G  Üƒ°SÉ◊G  èeGôHh  ™£b ,  ≥FGô◊G  AÉØWEG  Iõ¡LCG  ,  Üƒ°SÉ◊G  ÖFÉ≤M ,  ádƒªëŸG
 ΩÉ¶f , (âfÎfE’G øe É¡∏jõæJ øµÁ »àdG èeGÈdG ∂dP »`a ÉÃ) ôJƒ«ÑªµdG èeGôH , áàHÉãdG
 , (âfÎfE’G øe π«ªëà∏d á∏HÉb) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG , áWƒ¨°†ŸG ¢UGôbC’G , äGQÉ«°ù∏d áMÓŸG
 äGQGƒ````°ù°ùcG , á`````dƒªëŸG ∞JGƒ¡dG Iõ`````¡LCG , äGQCÉØdG ófÉ°ùe , ióŸG Ió````«©H ä’É°üJG Iõ````¡LCG
 áª¶fCG , ≈≤«°SƒŸGh ΩÓaC’G , ácôëàŸG Qƒ°üdG , Qƒ°üdG , π«ªëà∏d ÜÉ©dCG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG
 åÑdG  äGó©e  ,  á∏≤æàŸG  ¿ƒjõØ∏àdGh  áYGPE’G  äGóMh  ,  á«æeC’G  áÑbGôŸG  äGÒeÉc  ,  QGòfE’G
 , á«`ØJÉ¡dG ¿PC’G äÉYÉª°S , ¢SCGôdG äÉYÉª°S , ƒjó«`ØdG äGÒeÉc , ôjƒ°üàdG ä’BG , ÊƒjõØ∏àdG
 èeGôH , Üƒ°SÉ◊G , (¢SG ¬«H »L) á«ŸÉ©dG ™bGƒŸG ójó– äGó©eh Iõ¡LCG , äƒ°üdG äGÈµe
 , (âfÎfE’G øe É¡∏jõæJ øµÁ äÉ«›ôH ∂dP »`a ÉÃ) ƒjó«`ah á«fhÎµdEG ÜÉ©dCG äÉ«›ôHh
 ºµëàdG , ∫ÉÑ≤à°S’G Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G äGó©ŸGh ä’É°üJÓd á∏FÉ°ùdG ájQƒ∏ÑdG äÉ°TÉ°ûdG
 , á«fhÎµdE’G äÉàaÓdG , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG , äÉfÉ«ÑdG øjõîJ èeGôH , ó©H øY
 , ∞jô©àdG äÉbÉ£Hh ó≤ædG äÉbÉ£Hh , øjóŸG , á«°ù«WÉæ¨ŸG hCG IõeôŸG á«µæÑdG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H
, Qƒ°üdG Ò¡¶J ∞FÉØd , á«fhÎµdE’G ÖàµdG äÉFQÉb , ó≤ædG äÉYRƒe , ‹B’G ±Gô°üdG Iõ¡LCG
 á``````ÑbGôŸ ƒ```jó«`ØdG Iõ```¡LCG , ™`````°VôdG áÑbGôe Iõ¡LCG , ï°ùædG ä’BGh äÉ©HÉ£∏d , ICÉ```Ñ©ŸG ô```«Z
 í«JÉØŸG äÉbÉ£H , ¢ùª∏dÉH á∏eÉ©dG á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊G , äÉ°SóY á«£ZCG , ™°VôdG ∫ÉØWC’G
 , ƒ`````jó«`ØdG ÜÉ````©dCG ä’B’ Iô````cGòdG äÉ```bÉ£H , (D) ±ô```◊G π```µ°T ≈∏Y äGQÉ```¶ædG , Iô``Ø°ûŸG

 . 9 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 , ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 , õaGƒ◊Gh A’ƒdG §£N ≈∏Y ±Gô°TE’Gh ò«`ØæJ , º«¶æJ äÉeóN , á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG äÉeóN
 äÉ``eóN , ¿ƒ```jõØ∏àdGh ƒjOGôdG äÉ```fÓYEG êÉ```àfEG , âfÎfE’G ÈY IôaƒàŸG äÉfÓYE’G äÉeóN
 , AGQB’G ´Ó```£à°SG , á````jQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º````«¶æJ , »æ∏©dG OGõŸÉH ™```«ÑdG äÉ``eóN , á``Ñ°SÉëŸG
 äÉeóÿG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch äÉeóN , ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e
 óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG ™«ªŒ äÉeóN , äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG , øjôNBÓd áeó≤ŸG á«fÓYE’G
 ∫É›  »`a  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  ,  á«Hƒ°SÉM  á«fÉ«H
 , äGhóædGh , º∏©àdG èeGôHh , ÖjQóàdG èeGôHh , äGô“DƒŸG , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y çGóMC’G
 äÉeóN , â``fÎfE’G á````µÑ°T ≈∏Y áaô©ŸG Ëó≤J ∫É› »`a ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN
 äGQÉ````°ûà°SG äÉeóN , ¿hÉ©àdG äÉ«æ≤Jh âfÎfE’G ô````ÑY ¿hÉ©àdG ∫É› »`a ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG
 äÉeóN , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe IQGOEG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG ä’É› »`a ∫ÉªYC’G
 áÑbGôeh ,  π«é°ùJ  ,  êÉàfEG  ,  Ö«JôJh  ,  õ«¡Œ ,  á«ªæàdÉH  á≤∏©àŸG  ájQÉéàdG  ™jQÉ°ûŸG  IQGOEG
 ,  º∏©àdG  èeGôHh  ,  ÖjQóàdG  èeGôHh  ,  äGô“DƒŸG  ,  âfÎfE’G  ≈∏Y IõµJôŸG  äÉ«dÉ©ØdG  á©HÉàeh
 ájQÉéàdG  äGQÉ°ûà°S’G  äÉeóN ,  ∫ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóNh ¥ƒ°ùdG  çÉëHCGh  ,  äGhóædGh
 ójó– ≥jôW øY á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ÈY ∫ÉªYC’G á∏eÉ©e π«¡°ùàH á≤∏©àŸG
 ,  á«cÓ¡à°S’Gh  ájQÉéàdG  äÉeóÿGh äÉéàæŸG  øe á©°SGh  áYƒª› Ëó≤àd  ä’ÉME’G  Ò`aƒJh
 ôJƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ÈY  øjôNB’ÉH  á°UÉÿG  äÉeóÿGh  ™∏°ù∏d  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ô°ûf
 á«ŸÉY áµÑ°T ≈∏Y ™bƒe Ò`aƒàH á≤∏©àŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG
 , ÉgQó°üeh äÉeóÿGh ™∏°ùdG Ëó≤J ¬dÓN øe áãdÉãdG ±GôWCÓd øµÁ ôJƒ«Ñªc áµÑ°T ≈∏Y
 , ájQÉŒ äÓeÉ©eh Oƒ≤Y ΩGôHEG , ájQÉéàdG ôeGhC’Gh äÉÑ∏£dG ò«`ØæJh ™°Vh ójó– , ¿ÉµŸGh
 ÈY øjôNB’G äÉeóNh ™∏°S øY ¿ÓYE’G , âfÎfE’G ÈY áÑ°SƒëŸG Ö∏£dG äÉeóN Ò`aƒJ
 ÒLCÉJ , ôjó°üàdGh OGÒà°SÓd á«dhódG ádÉcƒdG äÉeóN , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T
 IójGõŸÉH á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY ∫hGóàdG äÉeóN , ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y á«fÓYEG äÉMÉ°ùe
 ™«ÑdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG âfÎfE’G ÈY ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G º««≤J Ò`aƒJh á«fhÎµdE’G
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 ±GôWC’ á«fhÎµdEG ™bGƒŸ π«dO Ëó≤J , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæª∏d âfÎfE’G ÈY áFõéàdÉH
 ¥ƒ°ùdG π«¨°ûàH á≤∏©àŸG ájQÉéàdG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG π«¡°ùàd áãdÉK
 ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ≈∏Y  äÉeóÿG  hCG  /h  ™∏°ù∏d  Ú©FÉÑdGh  øjÎ°ûª∏d  á«fhÎµdE’G
 á``«∏ëŸG  ô``Jƒ«ÑªµdG  äÉµÑ°T  ô````ÑY  ájQÉéàdG  äÓeÉ©ŸG  π«¡°ùàH  á≤∏©àŸG  ájQÉéàdG  IóYÉ°ùŸG
 ô°ûf  ,  á«éjhÎdGh  á«≤jƒ°ùàdG  äÉeóÿG ,  äÉcô°ûdG  IQGOE’  ájQÉ°ûà°SG  äÉeóN ,  á«ŸÉ©dGh
 OGƒe åjó– , á«fÓYE’G OGƒŸG ô°ûf , IôZÉ°ûdG øcÉeC’G ≥jƒ°ùJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe
 ÈY á«fhÎµdEG ™bGƒe äÉëØ°üc áeóîà°ùŸG äÉfÓYE’G ™ªL äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
 äÉeóN  ,  äÉ©«ÑŸG  ,  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  á÷É©e  ,  á«fÓYE’G  äÉMÉ°ùŸG  ÒLCÉJ  ,  âfÎfE’G
 ≈∏Y OôdG , (ÚMÉàŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d) ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG , á«éjhÎdGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG
 Ò`aƒJ ,  Ú`ØXƒŸG ¿hDƒ°T IQGOEG  ,  âfÎfE’G ≈∏Y Ωó≤ŸG »æ∏©dG OGõŸG ,  (øjôNBÓd) ∞JÉ¡dG
 ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T ∫ÓN øe á«éjhÎdG äÉeƒ∏©ŸGh ¿ÓYE’G , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’Gh , äÉ©«ÑŸG
 , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G §FÉ°Sh ≈∏Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY , âfÎfE’G ÈYh á«ŸÉ©dG
 ¢VôY øe AÓª©dG Úµ“ , ™FÉ°†ÑdG øe áYƒªéŸ , øjôNB’G áë∏°üŸ , ™«ªéàdG äÉeóN
 ™«H òØæe øeh áeÉ©dG ™∏°ùdÉH ¢UÉN ÊhÎµdEG ™bƒe øe ádƒ¡°ùH É¡FGô°Th ™FÉ°†ÑdG √òg
 Úµ∏¡à°ùŸG Úµªàd , ™FÉ°†ÑdG øe áYƒªéŸ , øjôNB’G áë∏°üŸ , ™«ªéàdG äÉeóN , á∏ª÷ÉH
 …ójÈdG Ö∏£dG á£°SGƒH áeÉ©dG ™FÉ°†ÑdG äÉLƒdÉàc øe ™FÉ°†ÑdG √òg AGô°Th áæjÉ©e øe
 áYƒªéŸ , øjôNB’G áë∏°üŸ , ™«ªéàdG äÉeóN , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G πFÉ°Sh á£°SGƒH hCG
 òaÉæe  øe  ádƒ¡°ùH  É¡FGô°Th  ™FÉ°†ÑdG  √òg  ¢VôY  øe  AÓª©dG  Úµ“  ,  ™FÉ°†ÑdG  øe
 ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG  Iõ¡LCG  ,  ∞JGƒ¡∏d  á∏ª÷ÉH  ™«ÑdGh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 AGõLCG , á«µ∏°SÓdGh á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’Gh á«fhÎµdE’G ™∏°ùdG , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG äGQGƒ°ù°ùcG
 , π«é°ùJ äGhOCGh Iõ¡LCG , äÉjQÉ£ÑdG øMGƒ°T , äÉjQÉ£ÑdG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôHh Üƒ°SÉ◊G
 ¿OÉ©ŸG , äƒ°üdG hCG /h Qƒ°üdG , Qƒ°üdG , äÉeƒ∏©ŸG , äÉfÉ«ÑdG êÉàfEG IOÉYEG hCG /h π≤f , ΩÓà°SGh
 IôØ°ûe  äÉbÉ£H  ,  á«°SÉWô≤dG  ,  äÉYƒÑ£ŸG  ,  áÁôµdG  QÉéMC’Gh  ,  äGôgƒéŸGh  ,  áæ«ªãdG
 á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd ÊGhC’G , Qƒ°üdG äGQÉWEGh , çÉKC’Gh , É«°ù«WÉæ¨e ÒZh É«°ù«WÉæ¨e
 á°ùÑdCGh , ¢ùHÓŸG , äÉLƒ°ùæŸG , QÉîØdGh ±õÿG , á«LÉLõdG ÊGhC’Gh , ïHÉ£ŸG ΩGóîà°S’h
 , ôHE’Gh ¢ù«HÉHódG ,  §``FGô°ûdG ,  QGQRC’Gh ,  äGRô£ŸGh äÉeôîŸG ,  ¢SCGôdG á«£ZCGh ,  Ωó≤dG
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 äÉjhÉª«µdG  ,  á«fhÎµdE’G  ÜÉ©dC’Gh  ÜÉ©dC’G  ,  §°ùÑdGh  ,  OÉé°ùdG  ,  á«YÉæ£°U’G  QƒgõdGh
 ¢û«fQh , äÉfÉgódG , áYGQõdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG , Ωƒ∏©dGh , áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG
 , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG OGƒŸG , ¿ƒHÉ°üdG , á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG äÉéàæeh , ¬«c’h
 , ¢†««ÑàdGh ∞«¶æàdG äGô°†ëà°ùe , ájô£©dG äƒjõdGh , º°ù÷Gh ô©°ûdG(ø°Tƒd) ∫ƒ°ùZ
 , ájô£«ÑdGh á«ë°üdG äGô°†ëà°ùŸG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸG , ´ƒª°ûdG , OƒbƒdG , äÉ≤dõŸG
 ™```£≤dG äGhOCG , ä’B’G OóYh ä’B’G , á«fó©ŸG äGhOC’G øe IÒ¨°U ™£bh ájójóM äGhOôN
 , á«FÉHô¡µdG , áÑ°SÉ◊G ä’B’G , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ájhój äGhOCGh äGôØ°T , IóFÉª∏d á«°†ØdG
 , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG , ájô°üHh á«FÉªæ«°S äGhOCGh Iõ¡LCG , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üà∏dh
 , ïÑ£dGh , QÉ`````îÑdG ó````«dƒJh , áÄaóàdGh , IAÉ°VE’G Iõ¡LCGh , á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG
 áë∏°SC’G , äÉÑcôŸG , á«ë°üdG äÉjÉ¨∏dh √É«ŸÉH ójhõà∏dh , ájƒ¡àdGh , ∞«`ØéàdGh , ójÈàdGh
 , á≤«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , äÉ«°†ØdG , ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh , ájQÉædG
 ä’B’G , Qƒ°üdG , ¿ƒJôµdGh ¥QƒdG äÉéàæe , äÉbÉ£ÑdGh , äÓ›/á∏› , á«≤«°SƒŸG ä’B’G
 »`a É¡eGóîà°S’ ∂«à°SÓÑdGh •É£ŸG , ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒe , á«ÑàµŸG ΩRGƒ∏dGh áÑJÉµdG
 øe áYƒæ°üŸG ™FÉ°†ÑdGh Ió∏≤ŸG Oƒ∏÷Gh áZƒHóŸG Oƒ∏÷Gh , ∫õ©dGh áÄÑ©àdG OGƒe , ™«æ°üàdG
 , ÖFÉ≤◊Gh , ájó∏÷G äÉ¶aÉ◊G , Oƒ≤ædG ßaÉfih , øjOGõ÷G , ó«dG ÖFÉ≤M , OGƒŸG √òg
 ä’hõ¨ŸG , ΩÉ«ÿGh , ∑ÉÑ°ûdGh , •ƒ«ÿGh , ∫ÉÑ◊Gh , ÉjGôŸGh , äÓ¶ŸG , á©àeC’G ÖFÉ≤M
 , áWÉ«ÿG OGƒe , óFGƒŸG ¢TQÉØe , ∞WÉ©e äÉbÓY , á«é«°ùædG äÉeGóîà°SÓd •ƒ«ÿGh
 , Ωƒë∏dGh , äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG , á«°VÉjôdGh Ö©∏dG äGhOCG , ä’hÉ£dGh Iô°SC’G á«£ZCG
 äÉ`````«HôŸG , áNƒÑ£ŸGh á`````ØØéŸG QÉ```°†ÿGh ¬```cGƒØdGh , á````XƒØëŸG , ø``````LGhódG , ∑É```ª°SC’Gh
 , πcCÓd á∏HÉ≤dG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊G , ¢†«ÑdGh , ¬```¡cÉØdG äÉ°ü∏°Uh
 QÉ````°†ÿGh ¬cGƒØdG , πHGƒàdG , ∂©ch õÑN , ≥«bódG , RQC’G , ôµ°ùdG , hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG
 , á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG øe ÉgÒZh ¬```¡cÉØdG ôFÉ°üY , á«fó©ŸG √É«ŸG , IÒÑdG , áLRÉ£dG
 äÉeóN , ÜÉ≤ãdG OGƒYCGh ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , ≠ÑàdG , QÉgRC’G äÉéàæe , á«dƒëc äÉHhô°ûe
 AGô°Th ™∏°ùdG QÉ«àNG , øjôNBÓd ádÉcƒdG äÉeóN AGô°Th ™«H , ô°TÉÑŸG ójÈdG ÈY ¿ÓYE’G
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , (øjôNBÓd) Ö∏£dG äÉeóN , äÉcô°ûdGh OGôaCÓd ™∏°ùdG
 Ò`aƒJ , ájQÉJôµ°ùdG äÉeóÿG , IÒÑµdG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , ΩÉ°ùbC’G IOó©àe
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 , á«fÓYE’G hCG ájQÉéàdG äÉjÉ¨∏d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ äÉeóN , ájQÉéàdG á«FÉ°üME’G äÉeƒ∏©ŸG
 äÉeóN , ájójÈdG ºFGƒ≤dG QÉéÄà°SGh ™«ªéàH á≤∏©àŸG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IóYÉ°ùe äÉeóN
 äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y äÉ©«ÑŸG á÷É©Ÿ ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ájQÉéàdG äÉjôëàdG
 äÉeóN) ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ≈∏Y ¢ü«∏îàdG ä’Éch , Ú`ØXƒŸG Ú«©Jh ájQÉéàdG ádÉME’G
 ï°ùædG , ≥FÉKƒdG ï°ùf äÉeóN , ∞ë°üdG äÉcGÎ°T’ ádÉch , (OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ä’Éch
 ,  øFÉHõdG  äÉbÓY IQGOEG  ,  á«ÑàµŸG  äGó©ŸG  ÒLCÉJ  ,  (π°ùæà°S’G  ábQh  áHÉàc  ∂dP  »`a  ÉÃ)
 ájQGOE’G  äÉeóÿGh ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  á«fhÎµdE’G  IQÉéàdÉH  á≤∏©àŸG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  äÉeóN
 ∫ÉªYC’G  IQGOEG  ,  ájÒÿG ∫ÉªYC’G  äÉeóN ,  á«Ñ°SÉfi äÉeóN ,  ájÉYôdG  èeGÈH á≤∏©àŸG
 ä’ÉªM  ÒLCÉJ  ,  ™ªàéŸG  áeóN  ™jQÉ°ûeh  á«Yƒ£àdG  èeGÈdG  AGôLEGh  º«¶æàH  á≤∏©àŸG
 Ú°ù– , äÉcô°ûdGh IQÉéàdÉH á≤∏©àŸG ∫É°üJ’G äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN , äÉ©«Ñª∏d ¢Vô©dG
 , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG øe áª∏à°ùŸGh á∏°SôŸG äÉfÉ«ÑdG ºéM Ú°ù– äÉeóN , åëÑdG äÉcôfi
 óæY ÊÓYE’G ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ∂dÉŸ ™aódG É¡dÓN øe ºàj »àdG á«fÓYE’G äÉeóÿG
 áeóÿG …OhõŸ ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , ájQÉéàdG áWÉ°SƒdG äÉeóN , ¿ÓYE’G ≈∏Y §¨°†dG
 äÉfÉ«ÑdG áfÉ«°Uh åjó– , øjôNBÓd ájQÉéàdG äÓeÉ©ŸG ΩGôHEGh äÉ°VhÉØŸG ó≤Y , Ú∏≤à°ùŸG
 , á«FÉ°ûfE’G ™jQÉ°ûª∏d ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ™jQÉ°ûe IQGOEG äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒb »`a
 äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒe ÈY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 . 35 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123797 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ájó≤ædG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  ¿hDƒ°ûdG  äÉeóN  ,  ÚeCÉàdG  äÉeóN
 äÉeóÿG  ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ÈY  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG  ájƒ°ùJh  ¢ü«∏îJ  ,  ájQÉ≤©dG
 π≤fh  õ«¡Œh  ,  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÉeóÿGh  âfÎfE’G  ÈY  á«`aô°üŸG
 πjƒ–  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©ª∏d  ÚeCÉàdG  Ò`aƒJ  ,  É¡H  á≤∏©àŸG  äÉYƒaóŸGh  ÒJGƒØdG
 äÉYƒaóŸG  πjƒ–  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SƒdG  ≥jôW  øY  ∫GƒeC’G  π≤fh  ,  ∫GƒeCG
 Ö«JôJ , ™aódG á÷É©e äÉeóNh ÒJGƒa πµ°ûH á«dÉŸG äÉeóÿGh , âfÎfE’G ÈY øjôNBÓd
 ,  äGQÉ≤©dG  ÚªK  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  QÉéÄà°SGh  ÒLCÉJ  ,  ÒLCÉàdGh  QÉéjE’G  Oƒ≤Y  IQGOEGh
 áWÉ°Sh äÉeóN , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G , äGQÉ≤©dG πjƒ“ äÉeóN , äGQÉ≤©dG ôjó≤J äÉeóN
 ,  ájQGƒàcE’G  äÉeóÿG  ,  ¿Éµ°SE’G  ä’Éch  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG  ä’Éch  äÉeóN  ,  äGQÉ≤©dG
 ,  (äGQÉ≤©dG) ÖJÉµe ÒLCÉJ ,  äGQÉéjE’G π«°ü– , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh äGQÉ≤©dG IQGOEG
 QGó°UEGh áæeB’G äÉYGójE’G , âfÎfE’G ÈY á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ∫RÉæŸGh ≥≤°ûdG ÒLCÉJ
 ,  á«`aô°üŸG  äÉ«∏ª©dG  ,  QGó°UEG  ‹ÉŸG  º««≤àdG  ,  ∫GƒeC’G  ¢ShDhQ  QÉªãà°SG  ,  ôØ°ùdG  ºFÉ°ùb
 á«dÉŸG äÉeóÿG , πjƒªàdGh ÚeCÉàdG äÉeóN , ∫ƒ°UC’G IQGOEGh á«dÉŸG äÉeóÿG , äGQÉ≤©dG
 äÉ«∏ªY , ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’G , ó©H øY ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY IôaƒàŸG
 óYGƒb  øe  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤ŸG  á«`aô°üŸG  äÉeóÿG  ,  âfÎfE’G  ≥jôW  øY  á«`aô°üe
 , á°UQƒÑdG Ò©°ùJ äÉeóN , á«dÉŸG äGóæ°ùdG Iô°ùª°S äÉeóN , âfÎfE’G hCG ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H
 , º°üÿG äÉbÉ£H äÉeóN , ‹ÉŸG π«∏ëàdG äÉeóN , äGóæ°ùdGh á«dÉŸG ¥GQhC’G ¥ƒ°S áWÉ°Sh
 ÜÉ````°ùM , á```«`aô°üŸG äÉ«∏ª©dG , äÉµ«°ûdG äÉ````fÉª°V äÉeóNh πLB’G ™aódG äÉ``bÉ£H äÉeóN
 áµÑ°T ÈY ¿ÉªàF’G øe ≥≤ëàdG , á«dÉŸG á°UÉ≤ŸG äÉeóN , ájQÉªãà°S’G äÉeóÿGh Ò`aƒàdG
 AGô°ûdG  ™aO  ,  á«fhÎµdE’G  ¿ÉªàF’G  ôWÉfl IQGOEG  äÉeóN ,  á«ŸÉ©dG  ôJƒ«ÑªµdG  äÉeƒ∏©e
 äÉHÉ°ùë∏d ó«°UÎdGh º°üÿG äÉeóN , á«fhÎµdE’G ÒJGƒØdG ™aO äÉeóNh ÊhÎµdE’G
 ™aódG äÉbÉ£H , áfõîŸG áª«≤dG äÉbÉ£H QGó°UEG , á«fhÎµdE’G á«`aô°üŸG äÉeóÿ , á«dÉŸG
 á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , á«`ØJÉ¡dG ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh πLB’G
 ádÉch , âfÎfE’G hCG ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H IóYÉb øe âfÎfE’G ÈY áeó≤ŸG , ÚeCÉàdGh πjƒªàdÉH
 , äGôgƒéŸG º««≤J , á«æØdG ∫ÉªYC’G ÚªîJ , QÉKB’G º««≤J , AÉHô¡µdGh RÉ¨dG Ωƒ°SQ π«°ü–
 ™ªL äÉeóN , (á«dÉŸG äÉeóÿG) á«Ñjô°†dG äÉeƒ∏©ŸG ójQƒJ , áeóîà°ùŸG äGQÉ«°ùdG º««≤J
 ä’BG ÒLCÉJ äÉeóN , ájÒÿG äÉeóÿG , ájÒÿG äÉYƒªéŸG º«¶æJ , ájÒÿG äÉYÈàdG
 ä’BGh á«dB’G äÉaGô°üdG ÒLCÉJ äÉeóN , ájó≤ædG ™£≤dG hCG á«dÉŸG ¥GQhC’G á÷É©e hCG óY
 QƒeC’G Ö«JôJ , ™FGOƒdG ßØM äÉeóN , âfÎfE’G ÈY ™aódG äÉeóN , áà“DƒŸG ∫ÉŸG ±ô°U
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 ¢ü«∏îàdG) ô````jó°üàdGh OGô````«à°S’G ≈```∏Y ¢ü```«∏îàdG ä’É```ch , á``«FÉ°ûfE’G ™`jQÉ°ûª∏d á«dÉŸG
 äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , (»côª÷G

 . 36 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123798 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ∫É°SQEG  äÉeóN  :  Gójó–  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G
 äGô“DƒŸG Ò`aƒJ äÉeóN , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdG ∫ÉÑ≤à°SGh
 äÉeóN , ƒjó«`ØdG äGô“Dƒe , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈∏Y óªà©J »àdG ó©H øY äÉfÉ«ÑdG IOó©àe
 ,  áæeGõàŸG  ÒZh áæeGõàŸG  IógÉ°ûŸÉH íª°ùJ »àdG âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G äÉYÉªàL’G
 íØ°üàe ÈY ÚcQÉ°ûŸG  øe Qƒ°üdGh ,  äÉfÉ«ÑdGh ,  ≥FÉKƒdG  á°ûbÉæeh ,  ôjô–h ,  ácQÉ°ûŸG
 á«fhÎµdE’G ôjQÉ≤à∏d âfÎfE’G ÈY ∫ƒNódG á«fÉµeEÉH øFÉHõdG ójhõJ , ÊhÎµdE’G ™bƒŸG
 äGô“DƒŸG , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈∏Y óªà©J »àdG äÉÑ∏£dG ádÉMh , á«∏YÉØdG , AGOC’G ¢Uƒ°üîH
 Úeóîà°ùŸG  ójhõJ  ,  äÉYÉªàL’Gh  ,  ó©H  øY  á«FôŸG  äGô“DƒŸG  ,  ó©H  øY  á«fhÎµdE’G
 äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á°UÉÿG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûd âfÎfE’G ÈY ó©H øY øeBG ∫ƒ°Uh á«fÉµeEÉH
 äÉfÉ«ÑdG ä’É› »`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«Ñ∏d øeB’G ∫É°SQE’G ä’É› »`a
 ä’É°üJ’G äÉeóN) ÊhÎµdE’G ¿hÉ©àdG Ëó≤J äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQEG äÉeóNh áæeB’G
 ºàJ »àdG ≥FÉKƒdG , äÉ°üæŸG , äÉÑ∏£dG ≈dEG ∫ƒNó∏d Úeóîà°ùª∏d íª°ùJ »àdG (ióŸG Ió«©H
 ÈY åÑdG äÉeóN , á°ûbÉæŸG äÉjóàæeh , ΩÉ¡ŸG ºFGƒb , äÉfÉ«ÑdGh , ∑Î°ûe πµ°ûH É¡àcQÉ°ûe
 Ëó≤J èeGôH ¢Uƒ°üîH á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸG äÉfÉ«H óYGƒ≤d ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , âfÎfE’G
 §HGhôdGh ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈∏Y óªà©ŸG åÑ∏d áÑ°ùædÉH ihÉµ°ûdG
 ä’É°üJ’G äÉeóN , á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G äÉeóN , âfÎfEÓdh Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒ≤d
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 ,  (á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG  äÉëØ°U) äÉeƒ∏©ª∏d ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äÉeóN , á«∏YÉØàdG
 hCG  âfÎfE’G  óYGƒ≤H  ióŸG  Ió«©H  ä’É```°üJ’G  §```HGhQ  ô```«`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«Hh  èeGôH
 âfÎfE’G áµÑ°T äÉ«∏µ«gh ≥aGôŸ ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G ∫ƒ°Uh á«fÉµeEG Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdG
 , ájô°üÑdG ±É«dC’G äÉµÑ°T ∫ÓN øe ∫É°üJ’G , Üƒ°SÉ◊G  äÉ£fi ÈY ä’É°üJ’G , á«ŸÉ©dG
 äÉeóN ,  Qƒ°üdGh  ≥FÉKƒdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸG  ,  Üƒ°SÉ◊G  IóYÉ°ùÃ πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG
 ,  ΩOƒŸG Iõ¡LCG  ÒLCÉJ ,  ‹B’G AGóædG äÉeóN , πFÉ°SôdG ∫É°SQEG  äÉeóN , äÉ°ùcÉØdG ∫É°SQEG
 , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G äGó©e ÒLCÉJ , á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG ÈY äÉfÉ«ÑdG ∫É°üJG äÉeóN
 Ió«©H ä’É°üJ’G Ò`aƒJ äÉeóN , ôjôªàdGh ΩÓà°S’G äÉeóN , É«fhÎµdEG πFÉ°SôdG ∫É°SQEG
 »````fhÎµdE’G  ∫OÉÑàdG  ,  á«fhÎµdE’G  π``FÉ°SƒdG  ÈY äÉfÉ«ÑdG  º«∏°ùJh  ∫É°SQEG  ,  ™ª÷ ióŸG
 »àdG  Ωƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædG  ,  á«FôŸG  ™WÉ≤ŸGh  ,  á«Jƒ°üdG  ™WÉ≤ŸGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äGƒ°UCÓd
 πFÉ°SôdG  äÉeóN ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’Gh  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  øµÁ
 ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ä’É°üJG  äÉeóN  ,  ájQƒØdG
 ácôëàŸG Qƒ°üdG hCG/h áàHÉãdG Qƒ°üdG äÉeƒ∏©e , ájójÈdG πFÉ°SôdG º«∏°ùJh ∫É°SQEGh , ™ª÷
 øe  äÉ```fÉ«ÑdGh  äÉeƒ∏©ŸG  ,  äÉ«bÈdGh  ,  Qƒ°üdGh  ≈≤«°SƒŸG  ,  πFÉ°SôdG  ,  äÉ«°üî°ûdG  πãe
 QÉªbC’Gh Üƒ°SÉ◊G §FÉ°Sh , πHGƒµdG , ¢ùµ∏àdG , ∞JGƒ¡dG , á«fhÎµdE’Gh , á«µ«fÉµ«ŸG ∫ÓN
 áàHÉãdG  Qƒ°üdG  ,  á«FôŸG  ™WÉ≤ŸGh  ,  á«Jƒ°üdG  ™```WÉ≤ŸG  ΩÓà°SGh  åH  ,  ∫É°SQEGh  ,  á«YÉæ°üdG
 hCG »∏©ØdG âbƒdÉH GPEG Éeh áWƒ¨°†ŸG ÒZ hCG áWƒ¨°†ŸG á¨«°üdÉH AGƒ°S äÉfÉ«ÑdGh ácôëàŸGh
 äÉKOÉfi , äÉÑ∏£dG ∫É°SQEG äÉeóNh äGô“DƒŸG ó≤Y , É«fhÎµdEG πFÉ°SôdG ∫É°SQEG , ôNCÉàŸG
 á«fhÎµdE’G á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG á£°SGƒH ∫É°üJ’G äÉeóN , ÌcCG hCG Ú`aôW §HôJ ƒjó«`a
 á£fi  ÚH  »∏©ØdG  âbƒdG  »`a  á«∏YÉØJ  äÉKOÉfi  AGôLEG  øe  Úeóîà°ùŸG  øµ“  »àdG
 á«Jƒ°U äÉeƒ∏©eh äÉeƒ∏©e ≈∏Y …ƒà– »àdG  á«fhÎµdEG  á«fÓYEG  áMƒd ÚHh Üƒ°SÉ◊G
 á«fhÎµdE’G  á«fÓYE’G  äÉMƒ∏dG  Ò`aƒJ  ,  äÉ«°üî°ûdG  πãe  ácôëàe  Qƒ°Uh  áàHÉK  Qƒ°üd
 π≤ædG äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉ°TÉ≤ædG äÉjóàæe Ò`aƒJ , πFÉ°SôdG ∫É°SQE’ πFÉ°SôdG äÉMƒdh
 áµÑ°T ≈∏Y ƒjó«`ØdG OGƒŸ ô°TÉÑŸG π≤ædG äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y á«©ª°ùdG OGƒª∏d ô°TÉÑŸG
 ∫ÓN øe πª©J »àdG ÊƒjõØ∏àdG ∫É°SQE’G äÉeóN , ÊƒjõØ∏àdG åÑdG äÉeóN , âfÎfE’G
 á«YGPE’G èeGÈ∏d ∫É°SQE’Gh åÑdG , »FôŸG åÑdG äÉeóN , Ö∏£dG Ö°ùM IógÉ°ûª∏d ™aódG
 ™WÉ≤eh , á«∏YÉØàdG èeGÈdG , ΩÓaC’G , ≈≤«°SƒŸG ∫É°SQEG , »≤«°SƒŸG åÑdG , á«fƒjõØ∏àdGh
 ÊhÎµdE’G  ¥ƒ°ùàdÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEG  ,  á«fhÎµdE’G  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  ,  ƒjó«`ØdG
 äÉeóN , Ö∏£dG Ö°ùM ƒjó«`ØdG ™WÉ≤e ∫É°SQEG äÉeóN , áFõéàdÉH ™«Ñ∏d áeÉ©dG äÉeóÿGh
 Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ÈY Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒ≤d ∫ƒ°UƒdG á«fÉµeEG Ò`aƒJ , ájQÉÑNE’G ä’ÉcƒdG
 IôaƒàŸG QOÉ°üŸGh á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG , äÉfÉ«ÑdGh , äÉeƒ∏©ŸG ´ÉLÎ°S’h øY åëÑ∏d á«ŸÉ©dG
 »àdG Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H óYGƒ≤d Úeóîà°ùŸG ∫ƒ°Uh á«fÉµeEG Ò`aƒJ , Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y
 »àdG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb , á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG , á«fhÎµdEG äGQƒ°ûæe ≈∏Y …ƒà–
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 ,  (á°TOQódG ±ôZ äÉeóN) á°TOQódG ±ôZ π«¨°ûJ ,  Üƒ°SÉ◊G  ÈY É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG øµÁ
 ™°SGh ¥É£f ™jRƒJh π≤æd á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉeƒ∏©e äÉµÑ°ûd Oó©àŸG Úeóîà°ùŸG ∫ƒNO
 »àdGh á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ≈∏Y á«fhÎµdE’G ™bGƒª∏d ∫ƒNódG Ò`aƒJ , äÉeƒ∏©ŸG øe
 ΩGôHEG  ,  äÉÑ∏£dG ΩÉ“EGh â«ÑãJ ,  äÉeóÿGh ™FÉ°†ÑdG Ò`aƒJ øjôNBÓd øµÁ É¡dÓN øe
 äÉµÑ°T  ÈY  á«∏YÉØàdG  á«fhÎµdE’G  ™bGƒª∏d  ∫ƒ°UƒdG  Ò`aƒJ  ,  ájQÉŒ  äÓeÉ©eh  Oƒ≤Y
 äÉÑ∏£dG ΩÉ“EGh â«ÑãJh äÉÑ∏£dG ≈∏Y OôdG , äÉeƒ∏©ŸG ∫É°SQE’ øjôNBÓd á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G
 ∫É°SQEG  äÉeóN  :  Gójó–  ,  ä’É°üJ’G  äÉeóN  ,  ∫ÉªYC’G  ¢Uôah  äÉeóÿG  ,  äÉéàæª∏d
 »`a  IóYÉ°ùª∏d  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°üJG  ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEG  ,  á«ªbôdGh  á«°üædG  πFÉ°SôdG
 äGô“DƒŸG  äÉeóN ,  »FôŸG  ∫É°üJ’G  áª¶fCG  ∫ÓN øe äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEG  ,  äGQGô≤dG  PÉîJG
 øe á«°VGÎaG á°TOQO ±ôZ ¢ù«°SCÉàd ÊhÎµdE’G ∫É°üJ’G äÉeóN , âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY
 πFÉ°SôdG ∫É°SQEGh ô°ûæd á«fhÎµdE’G á«fÓYE’G äÉMƒ∏dG Ò`aƒJ , á«°üf πFÉ°SQ ∫É°SQEG ∫ÓN
 Ò`aƒJ , ∫ÉªYC’G ¢Uôah äGQOÉÑeh äÉeóN , äÉéàæŸG ¢Uƒ°üîH Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH
 áµÑ°T ÈY AÉ«°TC’G ™«H IOÉYEGh ™«H , èjhÎdG , ¢Vô©d âfÎfE’G ≈∏Y á«∏YÉØJ á«fÓYEG äÉMƒd
 äÉeóN , ÊhÎµdE’G ójÈdG ∫É°SQEG äÉeóNh ÊhÎµdE’G ójÈdG Ò`aƒJ , á«ŸÉY Üƒ°SÉM
 ä’É°üJ’G äÉµÑ°T ÈYh , Ö«°SGƒ◊G äÉµÑ°Th Ö«°SGƒ◊G ÈY IQƒ°üdGh äƒ°üdG ä’É°üJG
 óYGƒ≤dGh ¿ÓYE’G äÉMƒd ≈∏Y ÒLCÉà∏d ∫ƒNódGh Ö«°SGƒë∏d ∫ƒNódG âbh áMÉJEG , á«ŸÉ©dG
 ¢Vô©d á«fhÎµdE’G ¿ÓYE’G äÉMƒ∏d ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG  ,  âfÎfE’G ÈY á«∏YÉØàdG á«fÉ«ÑdG
 ¢Uôah  äÉeóÿG  ,  äÉéàæŸG  ¢Uƒ°üîH  Üƒ°SÉ◊G  »eóîà°ùe  ÚH  Ée  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEGh
 , á«fhÎµdE’G äGôµØŸGh øjhÉæ©dG ôJÉaOh , á«fhÎµdE’G äÉÁƒ≤à∏d ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG , ∫ÉªYC’G
 ÈY äGô“DƒŸG ó≤Y ≥aGôeh ∫ƒNódG Ò`aƒJ , á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG Üƒ°SÉ◊G äÉµÑ°T ∫ÓN øe
 øjôNBÓd á«fhÎµdE’G ™bGƒª∏d Üƒ°SÉ◊G  §HGhQ Ò`aƒJ , ó©H øY ∞JÉ¡dG hCG/h ƒjó«`ØdG
 , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , »©bGƒdG ⁄É©dG »`a ∫Éª©dG äÓeÉ©Jh á«fhÎµdE’G IQÉéàdG π«¡°ùàd
 »`a É¡©«ªL IOQGƒdG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN

 . 38 áÄØdG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123799 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ,  ¢SG ¬«H »L »ŸÉ©dG ™bGƒdG ójó– ΩÉ¶f ÈY áMÓŸG äÉeóN
 ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ∫ÓN  øe  hCG  âfÎfE’G  ∫ÓN  øe  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdÉH
 ,  ô`````Ø°ùdG  ,  ¥ô``````£dG  øY  äÉeƒ∏©e  ôaƒJ  âfÎfE’G  ÈY  á«∏YÉØJ  á«fÉ«H  óYGƒb  Ò`aƒJ
 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,  ôØ°ù∏d ΩÉªàg’G IQÉKEG  ™bGƒeh Ò°ùdG ácôM ∫ƒM äÉeƒ∏©eh , áMÓŸG
 äÉeóN , ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Shh á«æeõdG ∫hGó÷G , á«côª÷G äÉØjô©àdG ¿CÉ°ûH øjôaÉ°ùª∏d
 , §«£îàdGh ≥jô£dG ≈∏Y ád’ódG äÉeóN , A’OC’Gh áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ
 äÉeóN , ôØ°ùdG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ôØ°ùdG ä’Éch äÉeóN , ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh
 øe  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤e  É¡©«ªL  ¿ƒµJ  »àdG  ,  ¬H  á°UÉÿG  äÉeƒ∏©ŸGh  ôØ°ùdG  º«¶æJ
 Ò`aƒJ , ÜQGƒ≤dG hCG/h äƒî«dG äÓMQ äÉeóN , âfÎfE’G øe hCG á«Hƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb
 äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , π≤ædG äÉeóN , á«MÓŸG áª¶fC’G ÒLCÉJ , ôØ°ùdG äÉjÉ¨d IOÉ«≤dG äÉgÉŒG
 äÉeƒ∏©ŸG  Gójó– ,  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJh áMÓŸG  äÉeóN Ò`aƒJ  ,  Ò°ùdG  äÉeRCGh  äÉbô£dG
 π≤ædG äÉeóN , øjôaÉ°ùŸGh ™FÉ°†ÑdG π≤f äÉeóN , Ò°ùdG äÉeRCGh Ò°ùdG ácôëH á≤∏©àŸG
 ,  äGQÉ«°ùdG  ÒLCÉJ äÉeóN , äÉÑcôŸG ÒLCÉJ äÉeóN , …ƒ÷G π≤ædG  äÉeóN , äGQÉ«°ùdÉH
 π``≤ædG  äÉ```eóN  ,  Ö```«HÉfC’G  •ƒ```£N  á£°SGƒH  π≤ædG  äÉeóN  ,  äGQÉ«°ùdG  »≤FÉ°S  äÉeóN
 , ¿GÒ£dG êQGóŸ ∫ƒ°UƒdG áMÉJEG ójó– , ¿GÒ£∏d ≥WÉæe Ò`aƒJ , π≤ædG IQGOEÉH á∏ãªàŸG
 øjõîàdG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJh áÄÑ©J äÉeóN , ∞«∏¨àdG , ´ÓbE’G êQGóeh •ƒÑ¡dG êQGóeh
 Ö∏£dÉH ™FÉ°†ÑdG º«∏°ùJ , πFÉ°SôdG º«∏°ùJ , É«fhÎµdEG áfõîŸG äGóæà°ùŸG hCG äÉfÉ«Ñ∏d »∏©ØdG
 áWÉ°Sh) øØ°ùdG áWÉ°Sh äÉeóN , (™FÉ°†ÑdG hCG πFÉ°Sô∏d) ™jô°ùdG ójÈdG äÉeóN , …ójÈdG
 , ∫É≤àf’G äÉeóN , øë°ûdG áWÉ°Sh , ™FÉ°†ÑdG ≠jôØJh π«ª– äÉeóN , (…ôëÑdG π≤ædG
 IOÉYEGh PÉ≤fEG  ,  ÜQGƒ≤dG hCG/h øØ°ùdG ÒLCÉJ hCG/h AGô°T , ™«H , ÒLCÉJh , ÒLCÉàd áWÉ°SƒdG
 ,  √Ò`aƒJh RÉ¨dG  ™jRƒJ äÉeóN ,  »MÓŸG OÉ°TQE’G  äÉeóN ,  ÜQGƒ≤dG  hCG/h øØ°ùdG  Ëƒ©J
 ,  IQGô◊ÉH  ó``jhõàdGh  ™jRƒàdG  äÉ```eóN  ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dÉH  ójhõàdGh  ™jRƒàdG  äÉeóN
 äÉeóN , äÉYOƒà°ùŸG  ÒLCÉJ ,  AÉ°SQE’G ≥aGôe äÉeóN , √É«ŸÉH ójhõàdGh ™jRƒàdG  äÉeóN
 äÉeóN , äGôFÉ£dG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , ácôëàŸG »°SGôµdG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ
 äÉeóN , äGQÉ«°ùdG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ
 áYƒaóŸG äÉHô©dG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , ÜQGƒ≤dG hCG/h øØ°ùdG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ
 IQGOEG äÉeóN , á«µ«fÉµ«ŸG ±ÉØ£°U’G áª¶fCG QÉéÄà°SG hCG/h ÒLCÉJ äÉeóN , ô°ûÑdG Iƒ≤H
 »àdG äÉbô£dG Ò`aƒJ äÉeóN , äGQÉ«°ùdG ∞bGƒÃ á≤∏©àŸG äÉeóÿG , ±ÉØ£°U’G äÉMÉ°ùe
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 QÉéÄà°SG  hCG/h  ÒLCÉJ  äÉeóN ,  äÉjhÉ◊G  QÉéÄà°SG  hCG/h  ÒLCÉJ  äÉeóN ,  Ωƒ°SQ  ≈°VÉ≤àJ
 ÒLCÉJ  äÉeóN ,  ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG  ä’BG  QÉéÄà°SG  hCG/h ÒLCÉJ  äÉeóN ,  π«ªëàdG  óYGƒb
 ™«ªŒ  äÉeóN  ,  á«dõæŸG  äÉjÉØædGh  áeÉª≤dG  ™«ªŒ  äÉeóN  ,  äÉLÓãdG  QÉéÄà°SG  hCG/h
 ¢ü«∏îàdG) ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ≈∏Y ¢ü«∏îàdG  ä’Éch ,  á«YÉæ°üdG  äÉjÉØædGh áeÉª≤dG
 äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , (»côª÷G

 . 39 áÄØdG »`a , É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 á£°ûfC’G äÉeóN , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG
 ¢Uƒ°üædG  AÉæãà°SÉH)  äÓéŸGh  ÖàµdG  ,  ¢Uƒ°üædG  ô°ûf  äÉeóN  ,  á«`aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG
 äÓéŸG , óFGôL ô°ûf , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh Qƒ°üdG , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG ô°ûf , (á«FÉYódG
 ä’É°üJ’ÉH á≤∏©àŸG ¢ùjQóàdGh ÖjQóàdG äÉeóN , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ájQhódG äGQGó°UE’Gh
 äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , Üƒ°SÉ◊G èeGôH , Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ióŸG Ió«©H
 á«dÉŸG IQGOE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJ
 »∏YÉØJ ÉªgÓch ÖjQóàdGh º«∏©àdG , ¬«LƒàdG , ΩÉªéà°S’Gh , º«∏©àdG Ò`aƒJ , ¿ÓYE’Gh
 ¬«`aÎdG äÉeóN , äÓgDƒŸGh äÉfÉëàe’G , á«ª«∏©àdG äGQhódG º«ª°üJ äÉeóN , »∏YÉØJ ÒZh
 áeó≤ŸG á«fhÎµdE’G ÜÉ©dC’G äÉeóN , á«ªbôdGh á«fhÎµdE’G á«∏YÉØàdG §FÉ°SƒdG ÈY ìÉàŸG
 , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG , ÖjQóàdGh , º«∏©àdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≥jôW øY
 á«fhÎµdEG  äGQƒ°ûæe Ò`aƒJ ,  á«`aÉ≤ãdGh á«YÉªàL’G äÉWÉ°ûædG ,  á°VÉjôdG ,  ΩÉªéà°S’Gh
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 º«¶æJh  áaÉ°†à°SG  ,  º«¶æJh  ,  Ö«JôJ  äÉeóN  ,  (π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ)  âfÎfE’G  ≈∏Y
 äÉeóN , á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG º«¶æJh áaÉ°†à°SG , º«¶æJh , Ö«JôJ äÉeóN , AÉæ¨dG äÉ°ùaÉæe
 , á«¡«`aÎdGh á«ª«∏©àdG äÉjÉ¨∏d äÉ°ùaÉæŸGh çGóMC’G º«¶æJh áaÉ°†à°SG , º«¶æJh , Ö«JôJ
 äÉeóN , åëÑdG äÉ≤HÉ°ùeh ÜÉ©dC’G ¢VhôY º«¶æJh áaÉ°†à°SG , º«¶æJh , Ö«JôJ äÉeóN
 øe âfÎfE’G ÈY IôaƒàŸG , á«∏°ùàdGh º«∏©àdG øY äÉeƒ∏©e , á«¡«`aÎdG ôcGòàdG ä’Éch
 øe (π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G hCG á«Hƒ°SÉM á«fÉ«H óYGƒb
 ΩG ™WÉ≤Ÿ âfÎfEG ™bGƒe øe (π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ) á«ªbôdG ≈≤«°SƒŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G
 , á«Jƒ°üdG äÓ«é°ùàdG ™jRƒJh êÉàfEG , §«£îàdÉH á≤∏©àŸG º«∏©àdGh ¬«`aÎdG äÉeóN , 3 »H
 ájô°üÑdG OGƒŸG , á∏é°ùŸG hCG Iô°TÉÑŸG á«Jƒ°üdG ™WÉ≤ŸG , ΩÓaC’G , á«ªbQ ≈≤«°Sƒe , Qƒ°üdGh
 , âfÎfE’G , á«FÉ°†a åH äÉ£fi , »°VQC’G åÑdG πHGƒc ÈY åÑ∏d ájô°üÑdG á«©ª°ùdG hCG
 ,  »≤«°SƒŸG ¬«`aÎdG äÉeóN , iôNC’G ä’É°üJ’G πFÉ°Shh »µ∏°ùdG §HôdG hCG  »µ∏°SÓdG áª¶fCG
 á«≤FÉKƒdG  èeGÈdG  ,  º«∏©àdG  äÉeóN ,  ¬«`aÎdG  èeGôH  OGóYEG  ,  äƒ°üdG  äÓé°ùe ÒLCÉJ
 á°VÉjôdÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  QÉÑNC’G  »∏°SGôe  äÉeóN  ,  åÑ∏d  QÉÑNC’Gh
 ÊƒjõØ∏àdG  åÑdG  øe áMÉàŸG  á∏LÉ©dG  QÉÑNC’Gh ájQÉ÷G çGóMC’G  ,  á«`aÉ≤ãdG  çGóMC’G  hCG
 èeGÈdG  ,  iôNC’G  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SƒdG  ÈY  hCG  âfÎfC’G  ,  á«YÉæ£°U’G  QÉªbC’G  ÈY
 ¢Vô©J »àdG  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG äÉeóN ,  ΩÓaC’Gh ájƒjOGôdG  äÉLÉàfE’G  ,  á«fƒjõØ∏àdG
 §«£îàdG äÉeóN , á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG äÉeóNh ™aódG πHÉ≤e ¢Vô©J »àdG hCG Iôe ∫hC’
 , IOó©àŸG §FÉ°SƒdG äÉjƒàfi , á«¡«`aôJ äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , á«fƒjõØ∏àdG á«¡«`aÎdG èeGÈ∏d
 êÉ````àfEGh OGó`````YEG äÉ```eóN , â```fÎfE’G ô`````ÑY ΩÓ``````aC’G Ò`aƒJh »```fƒjõØ∏àdG ¬```«`aÎdG è```eGôH
 ,  á«Jƒ°üdG  Iõ¡LC’G  ,  äÉeƒ°SôdGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J  ,  á«fƒjõØ∏àdG  èeGÈdG
 äÉeóN , á«¡«`aÎdG äÉjÉ¨∏d ¢Uƒ°üædGh ácôëàŸG Qƒ°üdG , ƒjó«`ØdG ™WÉ≤eh , ≈≤«°SƒŸG
 , á«fóÑdG øjQÉªàdGh á°VÉjôdG á°SQÉ‡ ≥aGôe , ΩÉªéà°S’G …OGƒf äÉeóN Ò`aƒJ , ÜÉ©dC’G
 …OGƒædGh AÉjRC’G ¢VhôY äÉeóN , ¢übGôŸG , á«¡«`aÎdG …OGƒædG , á«≤«°SƒŸG ¥ôØdG ¢VhôY
 äÉeóN , á«`aÉ≤ãdGh á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , ¬«`aÎdÉH ≥∏©àj Éª«`a …OGƒædG äÉeóN , á«∏«∏dG
 ¢TQhh á«°SGQódG äÉ≤∏◊G , äÉYÉªàL’G , äÉ«bÉØJ’Gh , äGô“DƒŸG áeÉbEGh º«¶æJ , Ö«JôJ
 , äÉYÉªàL’G , äÉ«bÉØJ’Gh , äGô“DƒŸG áeÉbEGh º«¶æJ , Ö«JôJ äÉeóN , á«ÑjQóàdG πª©dG
, Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’ÉH á≤∏©àŸG á«ÑjQóàdG äÉ°TQƒdGh á«°SGQódG äÉ≤∏◊G

 , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG º«ª°üJ äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áÑ°Sƒ◊G , Üƒ°SÉ◊G èeGôH
 á````eÉbEGh º```«¶æJ , ¿ÓYE’Gh á«dÉŸG IQGOE’G , ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóN , á«fhÎµdE’G IQÉéàdGh
 ¢Vhô©dGh á«ª«∏©àdG ¢Vhô©dG , AÉjRC’G ¢VhôY , á«ª«∏©àdG hCG á«`aÉ≤ãdG äÉjÉ¨∏d ¢VQÉ©ŸG
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 ¢Vô©dG  ä’É°U  äÉeóN  ,  á«æØdG  ¢Vô©dG  ä’É°Uh  ¿ƒæØdG  ¢VQÉ©e  äÉeóN  ,  á«`aÉ≤ãdG
 áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ≥∏©àj Éª«`a ÖjQóàdG äÉeóN , á∏«ª÷G ¿ƒæØdG ÒLCÉàH á≤∏©àŸG á«æØdG
 ¥hòJ ±ƒØ°U Ò`aƒJ ,  QÉé«°ùdG  ÚNóJ ±ƒØ°U Ò`aƒJ ,  áÄ«ÑdG  ≈∏Y á¶aÉëŸGh ,  á«æ¡ŸG
 äÉeóN ,  É¡H  á°UÉÿG ä’ÉcƒdGh  á«ãëÑdG  OGƒŸG  øY á«ª«∏©àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  ,  ò«ÑædG
 Ò`aƒJ , äÉfGƒ«◊G ÖjQóJ äÉeóN , á«°SGQódG äÉ≤∏◊G IQGOEGh §«£îJ , º«¶æJh , Ö«JôJ
 ÉÃ , äGó©ŸGh ä’B’G π«¨°ûàH á≤∏©àŸG á«ª«∏©àdG äÉeóÿG , åÑdG èeGôH êÉàfEG óæY OÉ°TQE’G
 äÉgƒjOƒà°S’G Ò`aƒJ , åÑdG èeGôH êÉàfE’ áeóîà°ùŸG ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äGó©ŸG øª°†àj
 ,  ¢Vhô©dG  ,  ΩÓaC’G  ≥aGôe  Ò`aƒJ  ,  á«°VÉjôdG  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG
 ÒLCÉJ , á«¡«`aÎdG çGóMCÓd õé◊G ä’Éch , »ª«∏©àdG hCG »≤«°SƒŸG ÖjQóàdG , äÉ«Mô°ùŸG
 èeGÈdG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , á«≤«°SƒŸG äGó©ŸG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , ácôëàŸG Qƒ°üdG QÉéÄà°SGh
 äÉÑàµe äÉeóN , IQÉYE’G äÉÑàµe äÉeóN , ¿ƒjõØ∏àdG Iõ¡LCG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , á«fƒjõØ∏àdG
 ÜÉ©dCG Ò`aƒJ , IQÉ°TE’G á¨d Ò°ùØJ äÉeóN , äÓ°ù∏°ùŸGh ΩÓaC’G áªLôJ äÉeóN , ∞«°TQC’G
 ióŸG Ió«©H ä’É°üJ’G ∫ÓN øe ΩÓaC’G hCG , IQƒ°üdGh äƒ°üdG , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG , ƒjó«`ØdG
 áWô°TCG  ÒLCÉJ  ,  âfÎfE’G  ÈY äÉ≤HÉ°ùŸGh  Üƒ°SÉ◊G  ÜÉ©dCG  Ò`aƒJ ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  hCG
 , ä’É°üdG ÜÉ©dCG äGó©e IQÉYEG , ÜÉ©dC’G ä’BG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , É≤Ñ°ùe á∏é°ùŸG ƒjó«`ØdG
 è``eGÈdG , äÉ```¨∏dG ô```«°ùØJ , á````ªLÎdG äÉ````eóN , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG , Qƒ°üdG IQÉYEG
 á≤∏©àŸG  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  èeGÈdG  ,  ôWÉîŸG  IQGOEG  ∫É›  »`a  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG
 ™WÉ≤e  Ò`aƒJ  ,  Ö«°üfÉ«dG  äÉeóN  ,  á«¡«`aÎdGh  á«ª«∏©àdG  QÉÑNC’G  Ò`aƒJ  ,  ábOÉ°üŸÉH
 äÉeóN , äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J , ¢ùjQóàdG , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ , âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdG

 . 41 áÄØdG »`a áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 π«dÉëàdG äÉeóN , É¡H á≤∏©àŸG º«eÉ°üàdGh çÉëHC’G äÉeóNh á«æ≤àdGh á«ª∏©dG äÉeóÿG
 ¢Vô©J  âfÎfEG  ™bGƒe  Ò`aƒJ  ,  á«æ≤àdG  ™jQÉ°ûŸG  äÉ°SGQO  äÉeóN  ,  á«YÉ`æ°üdG  çÉëHC’Gh
 º«ª°üJ äÉ`eóN , íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG ácQÉ°ûe øe Úeóîà°ùŸG øµ“ »àdG É«LƒdƒæµàdG
 äÉeóN  ,  (¢SG  ¬jG  ¬jG  ¢SG)  áeóîc  äÉ«›ÈdG  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôHh  ™£b  ôjƒ£Jh
 ,  âfÎfE’G  ÈY  Qƒ°üdGh  ,  ≥FÉKƒdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ,  äÉeƒ∏©ŸG  ∫É°SQEÉH  á≤∏©àŸG  Üƒ°SÉ◊G
 á«Hƒ°SÉM á«fÉ«H óYGƒb ≈dEG  âfÎfE’G ÈY ∫ƒNódG Ò`aƒJ á≤∏©àŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG
 äÓØ◊Gh  ,  á«°VÉjôdG  ÜÉ©dC’G  ,  äGQƒ£≤ŸG  ,  äÉæjÉ©ŸG  ,  ΩÓaC’G  á›ôH  ôaƒJ  á«∏YÉØJ
 …Ohõe  äÉeóN  ,  á∏°üdG  äGP  iôNC’G  äÉeƒ∏©ŸGh  ΩÓaC’Gh  ÒgÉ°ûŸG  QÉÑNCG  ,  á«≤«°SƒŸG
 äÉeóN , øjôNBÓd Üƒ°SÉM äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J áaÉ°†à°SG : Gójó– , äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN
 ÈY ó≤©æJ  »àdG  äGô“DƒŸG  ä’É› »`a  äÉ«›ôH ôaƒJ  »àdG  äÉ≤«Ñ£àdG  áeóN …Ohõe
 ,  äGóæà°ùŸG  ≈∏Y  πjó©àdG  ,  É«fhÎµdEG  πFÉ°SôdG  ∫É°SQEG  ,  á«Jƒ°üdG  äGô“DƒŸG  ,  áµÑ°ûdG
 ÒZ á«fhÎµdE’G  äÉ«›ÈdG  Ò`aƒJ  ,  äÉ````ŸÉµŸGh  äGƒ``°UC’G  á÷É©eh  ,  á«FôŸG  äGô“DƒŸG
 »æØdG OÉæ°SE’G äÉeóN , á«›ôH äÉ≤«Ñ£J Ió©d ∑Î°ûŸG πª©dG π«¡°ùàd π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 ,  âfÎfE’G  ÈY  áeó≤ŸG  Üƒ°SÉ◊G  äÉ≤«Ñ£Jh  äÉ«›ÈH  á≤∏©àŸG  (á«æØdG  äGQÉ°ûà°S’G)
 ≈∏Y äÉ©ªàéŸG  AÉ°ûfEG  :  Gójó– ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóN ,  ∞JÉ¡dGh  ÊhÎµdE’G  ójÈdG  ÈY
 á©LGQ ájò¨J ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G , äÉ°TÉ≤ædG »`a ácQÉ°ûª∏d Ú∏é°ùŸG Úeóîà°ùª∏d âfÎfE’G
 , »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T »`a •Gôîf’G , á«°VGÎa’G äÉ©ªàéŸG øe , º¡fGôbCG  øe
 ∫ÓN øe âfÎfE’G »eóîà°ùŸ áeó≤ŸG Üƒ°SÉ◊G  É«LƒdƒæµJ íFÉ°üf , äGóæà°ùŸG ∫OÉÑJh
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  ¢SQÉ¡a  AÉ°ûfEÉH  á≤∏©àŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG  ,  øNÉ°ùdG  §ÿG  OÉæ°SEG  πFÉ°Sh
 º«ª°üJ ,  âfÎfE’G  ÈY åëÑdG  äÉcôfi Ò`aƒJ ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°T  ≈∏Y OQGƒŸGh  ™bGƒŸG
 á«°üî°ûdG  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ,  ádƒªëŸG  IÒ¨°üdG  á«°üî°ûdG  Ö«°SGƒ◊G  ,  Ö«°SGƒ◊G
 á«ªbôdG  äGóYÉ°ùŸG  º«ª°üJ  ,  ó«dÉH  ádƒªëŸG  Ö«°SGƒ◊Gh  ádÉ≤ædG  Ö«°SGƒ◊G  ,  ádƒªëŸG
 , á«còdG ∞JGƒ¡dGh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dG º«ª°üJ , á«°üî°ûdG §FÉ°SƒdG äÓ¨°ûeh á«°üî°ûdG
 äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G á›ôH äÉeóN , Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , á«ªbôdG ôjƒ°üàdG ä’BG º«ª°üJ
 á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdG äÉeóN , »Hƒ°SÉ◊G π«∏ëàdG äÉeóN , »Hƒ°SÉ◊G πeÉµàdGh èeódG
 äÉeóÿG ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  äÉ«›ôH äÉeóN ,  äÉ°ShôjÉØdG  øe ájÉª◊ÉH  ≥∏©àj  Éª«`a
 ∫OÉÑàd Üƒ°SÉ◊G »eóîà°ùe ÚH Ée ô°TÉÑŸG ∫É°üJ’G äÉeóN Ò`aƒàH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G
 º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  áª¶fCG  º«ª°üJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉ«›ôH  º«ª°üJ  äÉeóN  ,  äÉfÉ«ÑdG
 äÉ«›ôH áaÉ°†à°SG , øjôNBÓd âfÎfE’G äÉëØ°U áaÉ°†à°SG , âfÎfE’G äÉëØ°U ôjƒ£Jh
 äÉµÑ°ûdGh á«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG øe É¡YÉLÎ°SGh äÉeƒ∏©ŸG øY åëÑ∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£àdG
 Ú«FÉ¡ædG  Úeóîà°ùŸG  øe Oófi Ö∏W ≈∏Y AÉæH  á«æ≤àdG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ ,  á«Hƒ°SÉ◊G
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 ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , á«ŸÉ©dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉµÑ°ûdG hCG ∞JÉ¡dG πFÉ°Sh ∫ÓN øe
 á«fÉ«ÑdG óYGƒ≤dG ≈∏Y ¢ü°üîŸG åëÑdÉH á≤∏©àŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉeóÿG , Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈH
 , á«fhÎµdE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G äGQÉ°TE’G Ò`Ø°ûJ ∂ah Ò`Ø°ûJ , âfÎfE’G ™bGƒeh á«Hƒ°SÉ◊G
 º««≤Jh ¢üëa äÉeóN , á«fhÎµdEG §FÉ°Sh á¨«°U ≈dEG ájOÉŸG äGóæà°ùŸGh äÉfÉ«ÑdG πjƒ–
 ,  ÊÉÑª∏d  »∏NGódG  º«ª°üàdG  äÉeóN ,  º«ª°üàdGh  ájQÉª©ŸG  á°Sóæ¡dG  äÉeóN ,  äÉéàæŸG
 IQGOEG  èeGôH  Ò`aƒJ  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  äÉeƒ∏©e  äÉeóN  ,  ≥≤°ûdGh  ÖJÉµŸGh
 , äGQÉÑàN’G äÉeóNh , áaô©ŸG , á«Hƒ°SÉ◊G á«æeC’G äÉeƒ∏©ŸG , á«Hƒ°SÉ◊G á«æeC’G ôWÉîŸG
 á````jQÉéàdG äÓ````eÉ©àdG ≈``∏Y á````bOÉ°üŸÉH á≤∏©àŸG Üƒ°SÉ◊G äÉeóN , IOƒ÷G ¿É```ª°V äÉeóN
 ,  Ö«°SGƒë∏d  ∫ƒNódÉH  ºµëà∏d  »Hƒ°SÉ◊G  øeC’G  äÉeóN ,  É¡H  á°UÉÿG ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh
 äÉµÑ°T  ÈY  äÓeÉ©àdGh  äÉfÉ«ÑdG  ∫É°SQEG  øeCG  ,  á«fÉ«ÑdG  óYGƒ≤dGh  á«fhÎµdE’G  äÉµÑ°ûdG
 ájÉªëH á≤∏©àŸG á«LƒdƒæµàdG äGQÉ°ûà°S’G , äÉfÉ«ÑdG øeCG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , Üƒ°SÉ◊G
 Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  áÑ°SƒëŸG  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°T  ájÉªM  äÉeóN  ,  ióŸG  Ió«©H  ä’É°üJ’G
 , áÑ°SƒëŸG ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG äÉµÑ°ûdG ájÉªM , âfÎfC’G ä’É› »`a äÉeƒ∏©ŸG
 äÉµÑ°Th á«ŸÉ©dG äÉµÑ°ûdG ájÉªM äÉ```eóN , â````fÎfE’G ä’É› »`a ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG
 , á«Hƒ°SÉ◊G  ájÉªë∏d ≥≤ëàdG äÉeóN , äÉeƒ∏©ŸG ájÉªM äÉeóN , áÑ°SƒëŸG ä’É°üJ’G
 ,  á«fhÎµdE’G  ™`````«bGƒàdG  øe  âfÎfE’G  ô```ÑY  ≥≤ëàdÉH  ≥∏©àj  Éª«`a  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG
 äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóN , ™bƒŸG êQÉN äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G ï°ùædG
 áÑ°Sƒ◊G , á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≥jôW øY Ö«°SGƒ◊G á›ôHh äÉ«æ≤J øY äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y áaÉ°†à°S’G …Ohõe äÉeóN , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 áÑ°Sƒ◊G  äÉ«›ôHh  âfÎfE’G  É¡°SÉ°SCG  »àdG  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 äÉÄ«Hh á«°VGÎa’G Üƒ°SÉ◊G áª¶fCG Ò`aƒJ , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G øjõîàdG , á«HÉë°ùdG
 ÒLCÉJ , âfÎfE’G øe QOÉ°üe ≈∏Y óªà©J »àdG áÑ°Sƒ◊G ∫ÓN øe á«°VGÎa’G Üƒ°SÉ◊G
 Ëó≤J  äÉeóN  ,  äGQÉ°ûà°S’G  Ëó≤J  ,  §FGôÿG  º°SQ  äÉeóN  ,  á«¡«`aÎdG  äÉ«›ÈdG

 . 42 áÄØdG »`a É¡©«ªL áæª°†àŸG , √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædGh äÉeƒ∏©ŸG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 äÉeóN ,  OGôaC’G  äÉLÉM á«Ñ∏àd ¿hôNBG  É¡eó≤j »àdG  á«YÉªàL’Gh á«°üî°ûdG  äÉeóÿG
 , ∫ÉéŸG AÉª°SCG π«é°ùJ äÉeóN , á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG , IóYGƒŸG äÉeóN , »YÉªàL’G πª©dG
 , á«fƒfÉ≤dG ≥FÉKƒdG OGóYEG äÉeóN , á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG äGQÉ°ûà°SG
 ∫ƒ∏◊G äÉeóN , äÉ©aGôŸG äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG ¢ü«NôJ , ¢üNô∏d á«fƒfÉ≤dG IQGOE’G
 áeÓ°S ÚeCÉJ äÉeóN , øeC’Gh á°SGô◊G  äÉeóN , º«µëàdG äÉeóN , äÉYGõæ∏d á∏jóÑdG
 äÉ£fi ∫ÓN øe (øeC’G) ájÉª◊G  äÉeóN Ò`aƒJ ,  ¢ùHÓŸG  ÒLCÉJ  äÉeóN ,  QOGƒµdG
 áÑbGôe äÉeóN , ≥FGô◊Gh äÉbô°ùdG øe ájÉbƒdG áª¶fCG , AÓNódG ó°V ájõcôe á«FÉHô¡c
 øe QGòfE’Gh  ∞°ûµdG  Iõ¡LCG  áÑbGôe äÉeóN ,  äÉbô°ùdGh  AÓNódG  ∞°ûµd  QGòfE’G  Iõ¡LCG
 ,  á«ªbôdG  äÉfÉ«ÑdG  ¢ü«NôJ  äÉeóN  ,  ‹õæŸG  ÒHóàdG  äÉeóN  ,  äÉfÉ°†«`ØdGh  ≥FGô◊G
 á¶aÉëŸGh ™«ªŒ äÉeóN , AÉ°ûfEG , ¢Uƒ°üædGh äGƒ°UC’G , ácôëàŸG Qƒ°üdG , áàHÉãdG Qƒ°üdG
 äÉ«`Ø∏N øY …ôëàdG äÉeóN , á«æeCG äÉjÉ¨d á©àeC’G ¢û«àØJ , ¥É£ædG AÉª°SCÉH πé°S ≈∏Y
 âfÎfE’G ÈY ≥≤ëàdG äÉeóN , OGôaC’Gh äÉµ∏àªŸG ájÉª◊  á«æeC’G äÉeóÿGh , QOGƒµdG
 , âfÎfE’G ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeóN , õFÉæ÷G äÉeóN , á«fhÎµdE’G ™«bGƒàdG øe
 äÉ`eóN , äGQÉ````°ûà°S’G Ëó≤J , §```«æëàdG äÉeóN , á°UÉÿG äÉÑ°SÉæª∏d º````FÉª◊G ¥Ó```WEG
 »`a  ,  É¡©«ªL  áæª°†àŸG  ,  √ÓYCG  IQƒcòŸG  äÉeóÿÉH  á≤∏©àŸG  íFÉ°üædGh  äÉeƒ∏©ŸG  Ëó≤J

 . 45 áÄØdG

 óàŸ ≠æjódƒg ÜhôZ ÉHÉÑ«dG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  ¿hÉJ  êQƒL ,  847 : Ü.¢U ,  ¢SÓH ∫Éà«HÉc ¿Gh ,  ™HGôdG  ≥HÉ£dG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øÁÉµdG QõL , ¿ÉÁÉc ófGôZ

2018/11/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  øjôNB’G  πÑb øe äÉcô°û∏d  AóÑdG  ºYO Ò`aƒJ  Gójó– »gh ,  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J äÉeóN
 äÉeóN , á«eƒµ◊G Oƒ≤©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »`a äÉcô°ûdG IóYÉ°ùe , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG
 äÉHÉ°ùM  ™«Ñd  èjhÎdG  ,  πª©dG  äÉYÉªàL’  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  äÉcô°ûdG  äÉYÉªàLG  IQGOEG
 ÈY äÉeƒ∏©e áeóN π«dO Ò`aƒJ , õaGƒ◊G íæe èeGôH IQGOEG ∫ÓN øe ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 . ¿ÉªàF’G ábÉ£ÑH ™aódG ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG QÉéàdG øY äÉeƒ∏©ŸG ¢Vô©j …òdGh âfÎfE’G

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 10285 ∑Qƒjƒ«f áj’h , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123887 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á÷É©eh QGó°UEG , á````«`aô°üŸG äÉ```eóÿG , ∫Gƒ``eCÓd á``«fhÎµdE’G äÓ`jƒëàdG »`a IóYÉ°ùŸG
 áª«≤dG äÉbÉ£H , É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H , É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG äÉbÉ£ÑdG äÉYƒaóe
 äÉbÉ£H : Gójó– , äÉ©aódG AGôLEG äÉeóN , áaÒ°U äÉeóN , ™aódG äÉbÉ£Hh , áfõîŸG
 äÉeóN , ÉjGó¡dG äÉbÉ£H , ™aódG á≤Ñ°ùe ábÉ£H , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H , ÜÉ°ù◊G ≈∏Y AGô°ûdG
 , á«fhÎµdE’G øë°ûdG äÉbÉ£H , ™aódG äÉbÉ£Hh áfõîŸG áª«≤dG äÉbÉ£H äÓeÉ©J á÷É©e
 á````ª«≤dG äÉ````bÉ£H äÓ```eÉ©J , ÉjGó¡dG äÉbÉ£H , ™aódG á≤Ñ°ùe á```bÉ£H , ¿É```ªàF’G äÉ``bÉ£H
 äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H , ÜÉ°ù◊G ≈∏Y AGô°ûdG äÉbÉ£H QGó°UEG , ™aódG äÉbÉ£Hh áfõîŸG
 áfõîŸG  áª«≤dG  äÉbÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  áYƒaóŸG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  áYƒaóŸG  äÉbÉ£ÑdG
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 á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«`a QÉéà∏d âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ™aódG äÉbÉ£Hh

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫ƒÑ≤H á≤∏©àŸG Ωƒ°SôdGh

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 , AÉ``ŸGh AGƒ``¡dGh ô``ÑdG ≥``jôW ø``Y ÜÉ```côdG π≤f Ö«JôJ Gójó–h , ôØ°ùdG ä’É```ch äÉ````eóN
 , á©àeC’G π≤f Ö«JôJh ÜÉcôdG á©àeCG ™e πeÉ©àdG Gójó– »gh , ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe äÉeóN
 äÉeƒ∏©e äÉeóN , äÓaÉ◊Gh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ Ö«JôJ Gójó–h , äÉjôØ°ùdG ádÉch äÉeóN
 AÓª©d ICÉaÉµe èeÉfÈc ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG Ö«JôJ , ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG ∫ƒM ä’ƒ÷G

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  øjôNB’G  πÑb øe äÉcô°û∏d  AóÑdG  ºYO Ò`aƒJ  Gójó– »gh ,  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J äÉeóN
 äÉeóN , á«eƒµ◊G Oƒ≤©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »`a äÉcô°ûdG IóYÉ°ùe , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG
 äÉHÉ°ùM  ™«Ñd  èjhÎdG  ,  πª©dG  äÉYÉªàL’  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  äÉcô°ûdG  äÉYÉªàLG  IQGOEG
 ÈY äÉeƒ∏©e áeóN π«dO Ò`aƒJ , õaGƒ◊G íæe èeGôH IQGOEG ∫ÓN øe ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 . ¿ÉªàF’G ábÉ£ÑH ™aódG ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG QÉéàdG øY äÉeƒ∏©ŸG ¢Vô©j …òdGh âfÎfE’G

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á````÷É©eh QGó````°UEG , á`````«µæÑdG äÉeóÿG , ∫Gƒ```eCÓd á```«fhÎµdE’G äÓjƒëàdG »`a IóYÉ°ùŸG
 á````ª«≤dG äÉ````bÉ£H , É````≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£H , ™````aódG á```≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdG äÉ```©aO
 »gh , ™aódG πjƒ– äÉeóN , á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U äÉeóN , ™aódG äÉbÉ£Hh áfõîŸG
 , ÉjGó¡dG ábÉ£Hh , ™aódG á≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh , º°üÿG ábÉ£H Gójó–
 øë°ûdG  ábÉ£H ,  ™```aódG  äÉbÉ£H äÓ````eÉ©e á````÷É©e äÉeóNh ,  áfõîŸG áª«≤dG  ábÉ£Hh
 áª«≤dG ábÉ£Hh ÉjGó¡dG ábÉ£Hh ™aódG á≤Ñ°ùe ábÉ£ÑdGh ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh á«fhÎµdEÓdG
 äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh , øë°ûdG äÉbÉ£H QGó°UEG , ™aódG ábÉ£H äÓeÉ©eh áfõfl
 äÉbÉ£Hh ,  áfõîŸG áª«≤dG  äÉbÉ£Hh ,  É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£Hh ,  ™aódG á≤Ñ°ùe
 Ωƒ°SôdGh á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«`a QÉéà∏d âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ™aódG

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫ƒÑ≤H á≤∏©àŸG

alamat57.indd   49 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123891 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 , AÉŸGh AGƒ¡dGh ÈdG ≥jôW øY ÜÉ````côdG π```≤f Ö«JôJ Gó```jó–h , ô``Ø°ùdG ä’É``ch äÉ``eóN
 , á©àeC’G π≤f Ö«JôJh ÜÉcôdG á©àeCG ™e πeÉ©àdG Gójó– »gh , ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe äÉeóN
 äÉeƒ∏©e äÉeóN , äÓaÉ◊Gh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ Ö«JôJ Gójó–h , äÉjôØ°ùdG ádÉch äÉeóN
 AÓª©d ICÉaÉµe èeÉfÈc ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG Ö«JôJ , ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG ∫ƒM ä’ƒ÷G

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat57.indd   50 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  øjôNB’G  πÑb øe äÉcô°û∏d  AóÑdG  ºYO Ò`aƒJ  Gójó– »gh ,  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J äÉeóN
 äÉeóN , á«eƒµ◊G Oƒ≤©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »`a äÉcô°ûdG IóYÉ°ùe , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG
 äÉHÉ°ùM  ™«Ñd  èjhÎdG  ,  πª©dG  äÉYÉªàL’  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  äÉcô°ûdG  äÉYÉªàLG  IQGOEG
 ÈY äÉeƒ∏©e áeóN π«dO Ò`aƒJ , õaGƒ◊G íæe èeGôH IQGOEG ∫ÓN øe ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 . ¿ÉªàF’G ábÉ£ÑH ™aódG ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG QÉéàdG øY äÉeƒ∏©ŸG ¢Vô©j …òdGh âfÎfE’G

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á÷É©eh  QGó°UEG  ,  á«µæÑdG  äÉeóÿG  ,  ∫GƒeCÓd  á«fhÎµdE’G  äÓjƒëàdG  »`a  IóYÉ°ùŸG
 áª«≤dG  äÉbÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  áYƒaóŸG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  ™aódG  á≤Ñ°ùe  äÉbÉ£ÑdG  äÉ©aO
 »gh , ™aódG πjƒ– äÉeóN , á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U äÉeóN , ™aódG äÉbÉ£Hh áfõîŸG
 , ÉjGó¡dG ábÉ£Hh , ™aódG á≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh , º°üÿG ábÉ£H Gójó–
 øë```°ûdG  á```bÉ£H ,  ™```aódG  äÉbÉ£H äÓeÉ©e á÷É©e äÉeóNh ,  áfõîŸG  áª«≤dG  ábÉ£Hh
 áª«≤dG ábÉ£Hh ÉjGó¡dG ábÉ£Hh ™aódG á≤Ñ°ùe ábÉ£ÑdGh ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh á«fhÎµdEÓdG
 äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh , øë°ûdG äÉbÉ£H QGó°UEG , ™aódG ábÉ£H äÓeÉ©eh áfõfl
 äÉbÉ£Hh ,  áfõîŸG áª«≤dG  äÉbÉ£Hh ,  É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£Hh ,  ™aódG á≤Ñ°ùe
 Ωƒ°SôdGh á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«`a QÉéà∏d âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ™aódG

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫ƒÑ≤H á≤∏©àŸG

alamat57.indd   51 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,  AÉŸGh  AGƒ¡dGh  ÈdG  ≥jôW  øY  ÜÉcôdG  π≤f  Ö«JôJ  Gójó–h  ,  ôØ°ùdG  ä’Éch  äÉeóN
 , á©àeC’G π≤f Ö«JôJh ÜÉcôdG á©àeCG ™e πeÉ©àdG Gójó– »gh , ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe äÉeóN
 äÉeƒ∏©e äÉeóN , äÓaÉ◊Gh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ Ö«JôJ Gójó–h , äÉjôØ°ùdG ádÉch äÉeóN
 AÓª©d ICÉaÉµe èeÉfÈc ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG Ö«JôJ , ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG ∫ƒM ä’ƒ÷G

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat57.indd   52 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  øjôNB’G  πÑb øe äÉcô°û∏d  AóÑdG  ºYO Ò`aƒJ  Gójó– »gh ,  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J äÉeóN
 äÉeóN , á«eƒµ◊G Oƒ≤©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »`a äÉcô°ûdG IóYÉ°ùe , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG
 äÉHÉ°ùM  ™«Ñd  èjhÎdG  ,  πª©dG  äÉYÉªàL’  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  äÉcô°ûdG  äÉYÉªàLG  IQGOEG
 ÈY äÉeƒ∏©e áeóN π«dO Ò`aƒJ , õaGƒ◊G íæe èeGôH IQGOEG ∫ÓN øe ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 . ¿ÉªàF’G ábÉ£ÑH ™aódG ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG QÉéàdG øY äÉeƒ∏©ŸG ¢Vô©j …òdGh âfÎfE’G

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123896 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á`````÷É©eh QGó```°UEG , á```«µæÑdG äÉ`````eóÿG , ∫GƒeCÓd á```«fhÎµdE’G äÓjƒëàdG »`a IóYÉ°ùŸG
 áª«≤dG  äÉbÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  áYƒaóŸG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  ™aódG  á≤Ñ°ùe  äÉbÉ£ÑdG  äÉ©aO
 »gh , ™aódG πjƒ– äÉeóN , á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U äÉeóN , ™aódG äÉbÉ£Hh áfõîŸG
 , ÉjGó¡dG ábÉ£Hh , ™aódG á≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh , º°üÿG ábÉ£H Gójó–
 øë°ûdG  á``bÉ£H ,  ™````aódG  äÉ`````bÉ£H äÓeÉ©e á÷É©e äÉeóNh ,  áfõîŸG áª«≤dG  ábÉ£Hh
 áª«≤dG ábÉ£Hh ÉjGó¡dG ábÉ£Hh ™aódG á≤Ñ°ùe ábÉ£ÑdGh ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh á«fhÎµdEÓdG
 äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh , øë°ûdG äÉbÉ£H QGó°UEG , ™aódG ábÉ£H äÓeÉ©eh áfõfl
 äÉbÉ£Hh ,  áfõîŸG áª«≤dG  äÉbÉ£Hh ,  É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£Hh ,  ™aódG á≤Ñ°ùe
 Ωƒ°SôdGh á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«`a QÉéà∏d âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ™aódG

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫ƒÑ≤H á≤∏©àŸG

alamat57.indd   53 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123897 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,  AÉŸGh  AGƒ¡dGh  ÈdG  ≥jôW  øY  ÜÉcôdG  π≤f  Ö«JôJ  Gójó–h  ,  ôØ°ùdG  ä’Éch  äÉeóN
 , á©àeC’G π≤f Ö«JôJh ÜÉcôdG á©àeCG ™e πeÉ©àdG Gójó– »gh , ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe äÉeóN
 äÉeƒ∏©e äÉeóN , äÓaÉ◊Gh äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ Ö«JôJ Gójó–h , äÉjôØ°ùdG ádÉch äÉeóN
 AÓª©d ICÉaÉµe èeÉfÈc ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG Ö«JôJ , ôØ°ùdG ä’ƒ÷ π≤ædG ∫ƒM ä’ƒ÷G

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat57.indd   54 1/3/19   11:34 AM
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  øjôNB’G  πÑb øe äÉcô°û∏d  AóÑdG  ºYO Ò`aƒJ  Gójó– »gh ,  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J äÉeóN
 äÉeóN , á«eƒµ◊G Oƒ≤©dG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »`a äÉcô°ûdG IóYÉ°ùe , ∫ÉªYC’G IQGOEG äGQÉ°ûà°SG
 äÉHÉ°ùM  ™«Ñd  èjhÎdG  ,  πª©dG  äÉYÉªàL’  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  äÉcô°ûdG  äÉYÉªàLG  IQGOEG
 ÈY äÉeƒ∏©e áeóN π«dO Ò`aƒJ , õaGƒ◊G íæe èeGôH IQGOEG ∫ÓN øe ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H

 . ¿ÉªàF’G ábÉ£ÑH ™aódG ¿ƒ∏Ñ≤j øjòdG QÉéàdG øY äÉeƒ∏©ŸG ¢Vô©j …òdGh âfÎfE’G

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §b¢ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123899 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 á÷É©eh  QGó°UEG  ,  á«µæÑdG  äÉeóÿG  ,  ∫GƒeCÓd  á«fhÎµdE’G  äÓjƒëàdG  »`a  IóYÉ°ùŸG
 áª«≤dG  äÉbÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  áYƒaóŸG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  ™aódG  á≤Ñ°ùe  äÉbÉ£ÑdG  äÉ©aO
 »gh , ™aódG πjƒ– äÉeóN , á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U äÉeóN , ™aódG äÉbÉ£Hh áfõîŸG
 , ÉjGó¡dG ábÉ£Hh , ™aódG á≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh , º°üÿG ábÉ£H Gójó–
 ø`ë°ûdG  á```bÉ£H ,  ™```aódG  äÉ````bÉ£H äÓeÉ©e á÷É©e äÉeóNh ,  áfõîŸG áª«≤dG  ábÉ£Hh
 áª«≤dG ábÉ£Hh ÉjGó¡dG ábÉ£Hh ™aódG á≤Ñ°ùe ábÉ£ÑdGh ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh á«fhÎµdEÓdG
 äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh , øë°ûdG äÉbÉ£H QGó°UEG , ™aódG ábÉ£H äÓeÉ©eh áfõfl
 äÉbÉ£Hh ,  áfõîŸG áª«≤dG  äÉbÉ£Hh ,  É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£Hh ,  ™aódG á≤Ñ°ùe
 Ωƒ°SôdGh á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«`a QÉéà∏d âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ , ™aódG

 . ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫ƒÑ≤H á≤∏©àŸG
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10285 …Gh ¿G , ∑Qƒjƒ«f , âjÎ°S »°ù«`a 200 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/11/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°ùµŸG  ,  ’ƒcƒ°ûdÉH  IÉ£¨ŸG  äGô°ùµŸG  ,  äÉjƒ∏◊G  ™£b ,  áJ’ƒcƒ°T  ,  äÉjƒ∏M .iƒ∏◊G
 Iƒ¡≤dG  ,  äÉjƒ∏◊G  ,  áµ∏Y á«æ«JÓ«L iƒ∏M …OÉHõdÉH  IÉ£¨ŸG  äGô°ùµŸG  ,  ôµ°ùdÉH  IÉ£¨ŸG
 äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQCG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh
 , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG π°ù©dGh ôµ°ùdG äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG

 . è∏ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôN

 ∂fG , ¢ùHƒH ófG ‹ƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  94102  ¬jG  »°S  ,  ƒµ°ù«°ùfGôa  ¿É°S  ,  5  ≥HÉW  ,  ¢ù«dG  ´QÉ°T  111  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 IRƒÑîŸG äÉjƒ∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdGh äÉjƒ∏◊Gh iƒ∏◊G πª°ûJ »àdG áFõéàdG ôLÉàe äÉeóN
 äGhOC’Gh  ¢ùHÓŸGh  ájRÉ¨dG  äÉHhô°ûŸGh  ∂©µdGh  áØ«`ØÿG  áª©WC’Gh  õHÉîŸG  äÉéàæeh
 , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG , áaôNõŸG ÉjGó¡dGh ÉjGó¡dG ∫Ó°Sh ájQÉcòàdG ÉjGó¡dGh á«dõæŸG

 . á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG

 ∂fG , ¢ùHƒH ófG ‹ƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 94102 ¬jG »```°S , ƒ````µ°ù«°ùfGôa ¿É°S , 5 ≥`````HÉW , ¢ù`````«dG ´QÉ`````°T 111 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123934 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°ùµŸG ,  ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨ŸG äGô°ùµŸG ,  äÉjƒ∏◊G  ™£b , áJ’ƒcƒ°T ,  äÉjƒ∏M , iƒ∏◊G
 Iƒ¡≤dG  ,  äÉjƒ∏◊G  ,  áµ∏Y á«æ«JÓ«L iƒ∏M …OÉHõdÉH  IÉ£¨ŸG  äGô°ùµŸG  ,  ôµ°ùdÉH  IÉ£¨ŸG
 äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQCG  .á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh
 , í∏e , õÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG π°ù©dGh ôµ°ùdG äÉæé©ŸGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG

 .  è∏ãdG , πHGƒàdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôN

 ∂fG , ¢ùHƒH ófG ‹ƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 94102 ¬``jG »``°S , ƒ```µ°ù«°ùfGôa ¿É°S , 5 ≥````HÉW , ¢ù```«dG ´QÉ````°T 111 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123935 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 IRƒÑîŸG äÉjƒ∏◊Gh áJ’ƒcƒ°ûdGh äÉjƒ∏◊Gh iƒ∏◊G πª°ûJ »àdG áFõéàdG ôLÉàe äÉeóN
 äGhOC’Gh  ¢ùHÓŸGh  ájRÉ¨dG  äÉHhô°ûŸGh  ∂©µdGh  áØ«`ØÿG  áª©WC’Gh  õHÉîŸG  äÉéàæeh
 , ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájÉYódG , áaôNõŸG ÉjGó¡dGh ÉjGó¡dG ∫Ó°Sh ájQÉcòàdG ÉjGó¡dGh á«dõæŸG

 . á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG

 ∂fG , ¢ùHƒH ófG ‹ƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 94102 ¬`jG »``°S , ƒ```µ°ù«°ùfGôa ¿É```°S , 5 ≥```HÉW , ¢ù````«dG ´QÉ`````°T 111 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124176 : 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  ¿ƒHÉ°üdG
 ∞£∏eh  ƒ``ÑeÉ°ûdG  ,  ô©```°ûdÉH  ájÉæ©dG  äGô``°†ëà°ùe  ,  ¥ô©àdG  äGOÉ°†eh  íFGhôdG  äÓjõe
 ô``«Z 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 πÑbh 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 ¢VGô```ZC’ á```«æ£≤dG »°ü©dG , á«∏«ªŒ ¢VGôZC’ ±ƒ°üdGh ø£≤dG , ∂∏àdG IQOƒH
 hCG »°ü``î°ûdG ô```«¡£à∏d É```≤Ñ°ùe á```ÑWôŸG hCG á``Hô°ûŸG πjOÉæŸG hCG äGOÉª°†dG , á«bQƒdG ΩQÉëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG
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(1275) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG áµ∏ªŸG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  á«°SÉ°SC’G  äƒjõdGh  Qƒ£©dG  ,  ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  èdÉ©ŸG  ¿ƒHÉ°üdGh  ¿ƒHÉ°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 πÑbh 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
 hCG »``°üî°ûdG ô````«¡£à∏d É≤Ñ°ùe á````ÑWôŸG hCG áHô°ûŸG πjOÉæŸG hCG äGOÉª°†dG , á«bQƒdG ΩQÉëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124178 : 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  ¿ƒHÉ°üdGh  ¿ƒHÉ°üdG
 ∞```£∏eh ƒ````ÑeÉ°ûdG , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô```°†ëà°ùe , ¥ô```©àdG äGOÉ°†eh í``FGhôdG 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 πÑbh 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
 , √É```Ø°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
 hCG »```°üî°ûdG ô````«¡£à∏d É≤Ñ°ùe áÑWôŸG hCG á```Hô°ûŸG πjOÉæŸG hCG äGOÉª°†dG , á«bQƒdG ΩQÉëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 OR 462 ¢ûJG  »°S ,  GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh ,  âjÓæ°U äQƒH  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG - …O

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124180 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  á«°SÉ°SC’G  äƒjõdGh  Qƒ```£©dG  ,  ∞```«¶æàdG  äGô```°†ëà°ùe  ,  è``dÉ©ŸG  ¿ƒ``HÉ°üdGh  ¿ƒ`HÉ°üdG
 ∞£∏eh  ƒÑeÉ°ûdG  ,  ô``©°ûdÉH  á```jÉæ©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
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 , ábÓ◊G ó©Hh ábÓ◊G πÑbh 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 Ò¡£à∏d É``````≤Ñ°ùe áÑWôŸG hCG á`````Hô°ûŸG πjOÉæŸG hCG äGOÉ````ª°†dG , á`«bQƒdG ΩQÉëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG hCG

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124181 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  á«°SÉ°SC’G  äƒjõdGh  Qƒ£©dG  ,  ∞«¶æàdG  äGô°†ëà°ùe  ,  èdÉ©ŸG  ¿ƒHÉ°üdGh  ¿ƒHÉ°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 πÑbh 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
 hCG »```°üî°ûdG Ò¡£à∏d É≤Ñ°ùe á````ÑWôŸG hCG áHô°ûŸG π```jOÉæŸG hCG äGOÉª°†dG , á«bQƒdG ΩQÉëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG
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 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 IóëàŸG áµ∏ªŸG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124182 : 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 á````jÉæ©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 πÑbh 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 ¢VGô```ZC’ ±ƒ°üdGh ø£≤dG , ∂````∏àdG IQOƒH
 »```°üî°ûdG Ò¡£à∏d É```````≤Ñ°ùe áÑWôŸG hCG áHô°ûŸG π`````jOÉæŸG hCG äGOÉª°†dG , á````«bQƒdG ΩQÉ````ëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG hCG

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124183 : 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 ƒ```ÑeÉ°ûdG  ,  ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGô```°†ëà°ùe ,  ¥ô©àdG äGOÉ°†eh í``FGhôdG äÓjõe
 ô```«Z π```«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG ∞``«`Ø°üJ äÉéàæeh ô©°û∏d ¿ƒ``∏dG äÉ```Ñ°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 πÑbh 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
 , √É```Ø°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
 hCG »```°üî°ûdG Ò¡£à∏d É≤Ñ°ùe á`````ÑWôŸG hCG áHô°ûŸG πjOÉæŸG hCG äGOÉª°†dG , á`«bQƒdG ΩQÉëŸG

 . ¬LƒdG ΩõMh , ∫Éª÷G á©æbCG , á«∏«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸG

 »°S ∫G »H ôØ«∏fƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , …O OR 462 ¢ûJG »°S , GÎ∏‚EG ójÉ°ù«°SÒe , ∫Gôjh , âjÓæ°U äQƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

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

 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124272 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G ™æ°Uh ™«Hh á©jô°ùdG äÉÑLƒdGh »gÉ≤ŸG
 

 Ω.Ω.¢T øjƒªàdG äÉeóÿ π«◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 222 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

�إعــــــالن

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 85393
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سعداللـه �سماين بن محمد جميل
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : نفائ�ص جمان املتحدة �ص.م.م 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 767 ر.ب : 111
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/12/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102349
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

كرا�ســي  عبــدالر�ســا  - ح�سيــن  تايــم  �سركــة مطعــم ع�سيــر   : �ملالـــــــــــــــــــــك  ��ســــــــــــــــم 
و�سريكــه )ت�سامنيــة(

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سعيد بن مبارك الهنائي للتجارة
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 106 ر.ب : 612 بهالء
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/12/24م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/31م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 112992

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/12/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1252 فـي 2018/7/15م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : خاكي للتجارة �ش.م.م

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : الكلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 205 ر.ب : 211

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2018/12/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

�إعــــــالن
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 �لعالمــــــــــــــــــــة : 102023
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/6/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سكولل للحلويات واملعجنات �س م م
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : العب�سي و�سركاه للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :�س.ب : 488 ر.ب : 112 ، ال�سيب ، حمافظة م�سقط

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/24م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19187
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/12/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا جي بي فوودز ، ا�س ايه
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ذا جي بي فوودز اأفريكا هولدينغ كومباين ، ا�س ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأ�سبانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالزا يروب 42 08902 ل هو�سبيتاليت دي ليوبريجات ، )اأ�سبانيا(

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأ�سبانيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/7/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19186

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 823 فـي 2006/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا جي بي فوودز ، ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ذا جي بي فوودز اأفريكا هولدينغ كومباين ، ا�س ال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأ�سبانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بالزا يروب 42 08902 ل هو�سبيتاليت دي ليوبريجات ، )اأ�سبانيا(

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأ�سبانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/7/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55323

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 890 فـي 2009/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دورمـــو�س يا�ســـار فــــي اوغولري بويــا فـرينيــك فــي ري�ســني 

فابريكالري انونيم �سريكيتي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يا�سار هولدينغ انونيم �سريكيتى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سيهيت فـيتهيبكادي�سى رقم : 120 كوناك ايزمر ، تركيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : تركيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2014/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 55324

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 2

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 890 فـي 2009/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : دورمـــو�س يا�ســـار فــــي اوغولري بويــا فـرينيــك فــي ري�ســني 

فابريكالري انونيم �سريكيتي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يا�سار هولدينغ انونيم �سريكيتى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن :�سيهيت فـيتهيبكادي�سى رقم : 120 كوناك ايزمر ، تركيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : تركيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2014/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1993/4/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 497 فـي 1993/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فارما ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 20664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/10/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 743 فـي 2003/5/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فارما ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2955

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/4/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 521 فـي 1994/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فارما ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2956

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/4/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 521 فـي 1994/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فارما ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 2952

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1994/4/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 521 فـي 1994/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فارما ا�س ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 24309

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فاركيم ا�س.اأ

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 21122

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 746 فـي 2003/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : يو �سي بي فاركيم ا�س.اأ

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/7/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 25530

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سوارز فارما اإ.جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/8/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 25532

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سوارز فارما اإ.جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/8/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 44048

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 853 فـي 2007/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سوارز فارما اإ.جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : غالك�سو�سميثكالين تريدنغ �سريفـي�سز ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 6900 كورك ايربورت بيزن�س بارك ، كين�سايل روود ، كورك ، اإيرلند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اإيرلند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2009/8/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2018/12/25م
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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 : 

م
رقـم 

�لعالمـة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

1879
جيه فـي �سي كينوود 

كوربوري�سن
1989/5/4التجارة وال�سناعة

21237
�سى .اف.اإى.بي.�سي�سلى 

�سو�سايتيه انونيم
1989/6/7التجارة وال�سناعة

1989/10/29التجارة وال�سناعةليجو جوري�س اأ ا�س33160

1989/10/29التجارة وال�سناعةليجو جوري�س اأ ا�س43161

1989/10/29التجارة وال�سناعةليجو جوري�س اأ ا�س53162

1989/10/29التجارة وال�سناعةليجو جوري�س اأ ا�س63165

1999/1/30التجارة وال�سناعة�سكاندنيفني ايرلينز �سي�ستم719400

1999/1/30التجارة وال�سناعة�سكاندنيفني ايرلينز �سي�ستم819401

2009/4/4التجارة وال�سناعة�سركة املراعي956537

1998/12/19التجارة وال�سناعة�سينابون ، انك1019243

1998/12/19التجارة وال�سناعة�سينابون ، انك1119244

1254720
ايتون هولدينغ ا�س اإي اأند كو. 

كي جي
2008/11/24التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمـة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

1354721
ايتون هولدينغ ا�س اإي اأند كو . 

كي جي
2008/11/24التجارة وال�سناعة

1554770
فلووايل انرتنا�سيونال ليتنغ 

)هوليدينغ( بي . فـي
2008/11/30التجارة وال�سناعة

1454771
فلووايل انرتنا�سيونال ليتنغ 

)هوليدينغ( بي . فـي
2008/11/30التجارة وال�سناعة

1655216
موؤ�س�سة اخلليج حللول ال�سبكة 

الإلكرتونية - تو�سية
2008/12/22التجارة وال�سناعة

2009/10/24التجارة وال�سناعةكومهو تاير كو ، انك1759714

1821302
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س م م
1999/11/22التجارة وال�سناعة

1958630
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2009/8/29التجارة وال�سناعة

2058631
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2009/8/29التجارة وال�سناعة

2160309
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2009/12/5التجارة وال�سناعة

2260310
�سركة الغزال العاملية للواردات 

�س.م.م
2009/12/5التجارة وال�سناعة

2355154
نيتورك 18 ميديا اند 

انفي�ستمنت ليمتد
2008/12/22التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمـة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

2455156
نيتورك 18 ميديا اند 

انفي�ستمنت ليمتد
2008/12/22التجارة وال�سناعة

2555157
نيتورك 18 ميديا اند 

انفي�ستمنت ليمتد
2008/12/22التجارة وال�سناعة

2655158
نيتورك 18 ميديا اند 

انفي�ستمنت ليمتد
2008/12/22التجارة وال�سناعة

2755159
نيتورك 18 ميديا اند 

انفي�ستمنت ليمتد
2008/12/22التجارة وال�سناعة

1999/1/25التجارة وال�سناعةاإف اإم �سي كوربوري�سن2819374

2919503

با�سف اآجرو بي .فـي ، ارنهم 

) اإن.اإل( زويجنيدير ل�سوجن 

زيوريخ  

1999/2/22التجارة وال�سناعة

2008/12/23التجارة وال�سناعةهانيويل انرتنا�سيونال انك3055225

1999/8/17التجارة وال�سناعةكومباين جريفي�س دانون3120699

1999/8/17التجارة وال�سناعةكومباين جريفي�س دانون3220700

3357495
ميلينيوم اآند كوبثورن 

اإنرتن�سنال ليمتد
2009/6/2التجارة وال�سناعة

2009/3/7التجارة وال�سناعةاثليتا ) اى تي ام ( انك3456173

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(3556804

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(3656805
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م
رقـم 

�لعالمـة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(3756806

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(3856807

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(3956808

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(4056819

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(4156820

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(4256821

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(4356822

2009/4/13التجارة وال�سناعةميبكو �س م ل )هولدينج(4456823

452848
هنكل ايه جي اند كو. كيه جي 

ايه ايه
1989/10/1التجارة وال�سناعة

461549
هنكل ايه جي اند كو. كيه جي 

ايه ايه
1989/6/27التجارة وال�سناعة

471550
هنكل ايه جي اند كو. كيه جي 

ايه ايه
1989/6/27التجارة وال�سناعة

4857494
ميلينيوم اآند كوبثورن 

اإنرتن�سنال ليمتد
2009/6/2التجارة وال�سناعة

4957546
ميلينيوم اآند كوبثورن 

اإنرتن�سنال ليمتد
2009/6/7التجارة وال�سناعة

5057545
ميلينيوم اآند كوبثورن 

اإنرتن�سنال ليمتد
2009/6/7التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمـة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

1989/6/27التجارة وال�سناعةنوتري�سيا انرتنا�سيونال بي.فـي511554

1989/6/27التجارة وال�سناعةنوتري�سيا انرتنا�سيونال بي.فـي521555

1989/6/27التجارة وال�سناعةنوتري�سيا انرتنا�سيونال بي.فـي531556

1999/2/22التجارة وال�سناعةنوتري�سيا انرتنا�سيونال بي.فـي5419509

2009/12/13التجارة وال�سناعةنوتري�سيا انرتنا�سيونال بي.فـي5560421

2009/12/13التجارة وال�سناعةنوتري�سيا انرتنا�سيونال بي.فـي5660422

2009/7/18التجارة وال�سناعةان.فـي.نوتري�سيا5758312

2009/1/19التجارة وال�سناعةان.فـي.نوتري�سيا5855607

5955279
كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن  
2008/12/27التجارة وال�سناعة

6055280
كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن  
2008/12/27التجارة وال�سناعة

6155281
كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن  
2008/12/27التجارة وال�سناعة

2009/4/29التجارة وال�سناعةالبتكار لتطوير احللويات �س م م6256981

2008/4/6التجارة وال�سناعةاملطعم ال�سيني6349668

6429168
هيومن �سوفت - منطقة حرة  

ذ.م.م
2002/10/14التجارة وال�سناعة

-197-



اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

م
رقـم 

�لعالمـة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

6529169
هيومن �سوفت - منطقة حرة  

ذ.م.م
2002/10/14التجارة وال�سناعة

6629170
هيومن �سوفت - منطقة حرة  

ذ.م.م
2002/10/14التجارة وال�سناعة

6730331
هيومن �سوفت - منطقة حرة  

ذ.م.م
2003/4/9التجارة وال�سناعة

6830332
هيومن �سوفت - منطقة حرة  

ذ.م.م
2003/4/9التجارة وال�سناعة

6943351
ال�سركة العربية للم�ساريع 

التعليمية �س.م.ق )مقفلة(
2007/1/29التجارة وال�سناعة

7043352
ال�سركة العربية للم�ساريع 

التعليمية �س.م.ق )مقفلة(
2007/1/29التجارة وال�سناعة

1989/1/17التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ب�سارة للم�سروعات7134

2009/1/11التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ب�سارة �س.م.م725543

2009/1/11التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ب�سارة �س.م.م735544

2009/1/11التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة ب�سارة �س.م.م745545

-198-



اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

ا�ستــــــدراك

تنـــوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلـــى اأنه قد وقع خطــاأ مادي عند ن�سر بيانات ت�سجيل العالمة 

التجارية رقــــم )118762( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1265( ، ال�ســـادر بتاريخ  

12 من �سفر 1440هـ ،  املوافــق 21 مــن اأكتوبر 2018م ، اإذ ورد جن�سية وعنوان املالك كالآتي : 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سويت 9 ، اأن�سويا اي�ستيت ، ريفولو�سني افينيو ، فيكتوريا ، ال�سي�سل ، 

الوليات املتحدة الأمريكية

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ال�سي�سل

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سويت 9 ، اأن�سويا اي�ستيت ، ريفولو�سني افينيو ، فيكتوريا ، ال�سي�سل

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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ا�ستــــــدراك

تنوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلـى اأنه قد وقع خطاأ مادي عند ن�سر بيانات ت�سجيل العالمات 

التجارية اأرقام ) 119669 ، 119670 ، 119671 ، 119672 ( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية 

العدد )1268( ، ال�ســـادر بتاريخ  10 من ربيع الأول 1440هـ ، املوافــق 18 مــن نوفمرب 2018م ، 

اإذ ورد �سكل العالمات كالآتي : 

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

وزارة التجارة وال�سناعة
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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

2019/3/3 2019/2/7

)175 ر.ع(
مائــة وخم�سة 

و�سبعون  
رياال عمانيـا

ال�سركـات 
العامليـة واملحليــة 
املتخ�س�ســـة فـــي 
ت�سنيع وتوريد 

االأدويـة

توريد اأدوية ولقاحات 
واأم�سال لـوزارة ال�سحـة

2018/15
" دولية "

ميكـــن احل�ســـول علــــى م�ستنـــــدات ال�سـروط واملوا�سفـــــــات عــــــن طريـــــق خدمــــة اإ�سنـــــاد علــــى املوقــــع 
2019/1/1م  تاريـــــخ  مـــــن  اعتبــــارا   ,  )https://etendering.tenderboard.gov.om( الإلكرتونـــــي 
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 ال يقل عــن )1%( مــن قيمة العطاء معنونا 
با�ســـم معالــي رئيــــ�س جملـــ�س املناق�ســـات و�ســـاري املفعـــول ملـــدة )90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم 
العطاءات , وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فيـه , على اأن يتـــم و�سع اأ�سل 
لتقدمي  املحدد  املوعد  باخلوير قبل  املجلــ�س  املناق�ســات مببنــى  فـي �سندوق  امل�سرفـي  ال�سمان 

العطاءات .

اأعـــاله قبل  املذكـــور  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 االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات 

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

االأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�شركة عبدالر�شا وعبداللـه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املدينة العاملية للخدمات �ش.م.م
بت�سفـية  تقـوم  اأنـها  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  وعبداللـه  عبدالر�سا  �سركة  تعلـن 
�سركـــة املدينة العاملية للخدمات �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
17٠7329 , وفقـــا التفــاق ال�سركــاء املــــوؤرخ 2٠1٨/11/25م , وللم�سفــــية وحـــدها حق متثيـــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�شاطئ القرم - بناية االأفق - الطابق الثاين - مكتب رقم : 25  

�ش.ب : 2292 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 24695992 فاك�ش رقم : 24695991

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

امل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
�شركة براي�ش وترهاو�ش كوبرز

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج لل�شناعات احلديدية اخلا�شة �ش.م.م

اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة اخلليــــج لل�سناعـــــات  تعلـن �سركـــة برايـــ�ش وترهــــاو�ش كوبـــرز 
 ,  1127451 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  احلديدية اخلا�سة 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/1٠/31م , وللم�سفــــية وحـــدها حق متثيـــل ال�سركـــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
مدينة ال�شلطان قابو�ش- �شالم �شكوير - الطابق الرابع - جناح رقم : 402 - 404

�ش.ب : 3075 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24559110 فاك�ش رقم : 24564408

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

امل�شفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب الدكتور �شرحان والدكتور �شعيد الري�شي للمحاماة 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قافلة الرمال �ش.م.م
يعلـن مكتب الدكتور �سرحان والدكتور �سعيد الري�سي للمحاماة اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة 
وفقا   , بالرقـم 1125712  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  الرمال  قافلة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/7/15م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
العذيبة - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 422 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 24493226 فاك�ش رقم : 24496615

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة املحبوب �ش.م.م

يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جمموعة املحبوب 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠٨2749 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   , 2٠1٨/12/11م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
روي - احلي التجاري - بناية اأوالد بريك الغافري - الطابق االأول - �شقة رقم : 22

�ش.ب : 1688 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 92180800 تليفاك�ش رقم : 24799610

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل التجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عامل التجارة 
واخلدمات �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 14٠4٨٨1 , وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  , وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2٠1٨/11/19م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
احلي التجاري - بناية بن حم - الطابق الثاين - �شقة رقم : 21

�ش.ب : 1828 ر.ب : 114
هاتـف رقــم : 24707035- 95074272 فاك�ش رقم : 24707045

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب ام جي اآي الروؤية - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ماريتامي افيي�شن العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب ام جي اآي الروؤية - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ماريتامي 
افيي�سن العاملية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠٨791٠ , وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠1٨/11/12م , 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 : 1540 ر.ب : 114 جربوه

هاتـف رقــم : 24820011 فاك�ش رقم : 24819770
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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مكتب �شاه للتدقيق
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �ملي�شان خلدمات �لرب�مج �ش.م.م
 , �ش.م.م  الربامج  املي�سان خلدمات  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  للتدقيق  �ساه  يعلـن مكتب 
, وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1263752  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 2508 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقــم : 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم : 24786751
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 .
�مل�شفــي

حممد بن خليفة بن حممد �لنعيمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شعر�ء �لأهلية لال�شتثمار �ش.م.م
يعلـن حمـمـد بــن خليفــة بــن حممــد النعيمــي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركـــة �سعــراء الأهليــة 
لال�ستثمار �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1068925 , 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 : 
حمافظة �لربميي

هاتـف رقــم : 95410103 
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 .
�مل�شفــي
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في�صل بن علي بن مبارك الطريفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ظالل الداخلية للتجارة �ش.م.م  
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ظــــالل الداخليـــة  يعلن في�سل بن علي بن مبــارك الطريفــي 
، وللم�سفـي  بالرقـم 1022646  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لـدى  وامل�سجلــة   ، للتجارة �ش.م.م 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 30 ر.ب : 122

هاتف رقم : 94577277
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

قا�صم بن اإبراهيم العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البقيع الأخ�صر للتجارة �ش.م.م  
يعلن قا�سم بن اإبراهيم العجمي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة البقيع الأخ�سر للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1083328 ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99100908

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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�صعود بن علي بن عبداللـه اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار ال�صرق العاملية �ش.م.م  
اأنوار ال�سرق العاملية  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  يعلن �سعود بن علي بن عبداللـه اخلليلي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1528548 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - ولية مطرح

هاتف رقم : 99312373
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 حميد بن علي حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ت�صيري لالأعمال �ش.م.م  
يعلن مو�سى بن حميد بن علي حممد اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ت�سيري لالأعمال �ش.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1319090 ، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/12/1م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب : 195 ر.ب : 314
هاتف رقم : 97740555

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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�صخر بن �صامل بن حممد املدحاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صخر و�صريكه للتجارة - ت�صامنية  
يعلن �سخر بن �سامل بن حممد املدحاين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �سخر و�سريكه للتجارة - 
ت�سامنيــــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــــــم 1112549 ، وفقــــا لتفـــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/5م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
ولية مدحاء - حمافظة م�صندم

�ش.ب : 2 ر.ب : 814
هاتف رقم : 92999395

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

حمد بن حممد بن �صعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حمود وحمد اأبناء حممد الوهيبي - ت�صامنية  
اأبناء  وحمد  حمود  �سركة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  الوهيبي  �سعيد  بن  حممد  بن  حمد  يعلن 
حممد الوهيبي - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــــــم 1096142 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99032660

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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حمد بن �صامل بن حارب الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صجرة الوادي احلديثة �ش.م.م
يعلن حمد بن �سامل بن حارب الربيكي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �سجرة الوادي احلديثة 
وفقــــا لتفـــــاق   ، بالرقـــــــم 1075793  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، �ش.م.م 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/28م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 212 ر.ب : 315
هاتف رقم : 99760151

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
�صليمان بن عبداللـه بن �صليمان الزعابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاطئ الربج للتجارة - تو�صية

يعلن �سليمان بن عبداللـه بن �سليمان الزعابي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �ساطئ الربج للتجارة -
لتفـــــاق  وفقــــا   ،  3302032 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــــة   ، تو�سية 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/11/29م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
ولية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 252 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92828585

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإدري�ش بن من�صور بن نا�صر البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرجا�ش للتجارة �ش.م.م
يعلن اإدري�ش بن من�سور بن نا�سر البو�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة الرجــا�ش للتجــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـم 1686933 ، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/16م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
ولية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم : 99266669
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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
حمود بن �صامل بن حمود احلجري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدية لبيع و�صراء وتاأجري ال�صيارات �ش.م.م

و�ســراء  لبيــع  بديــة  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـوم  اأنه  بن حمود احلجري  �سامل  بن  يعلن حمود 
وتاأجيــر ال�ســيارات �ش.م.م ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1055949 ، 
وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
اخلوير - ولية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 66 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99380808

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�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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ح�صام بن حممد ال�صبيبي وثريا بنت �صامل املعولية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرفات احلديثة �ش.م.م
يعلن ح�سام بن حممد ال�سبيبي وثريا بنت �سامل املعولية اأنهما يقـومان بت�سفـيــة �سركــة 
ال�سرفات احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لـدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1028792 ، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/2/21م ، وللم�سفـيني وحــدهما حــــق متثيــــل ال�سركـــة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـيني فـي كافـــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 388 ر.ب : 130
هاتف رقم : 99466334

كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفيان

و�صال بنت عبداللـه بن اأحمد احلارثية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل الراكة للتجارة - ت�صامنية
الراكة  معامل  �سركــة  بت�سفـيــة  تقـوم  اأنها  احلارثية  اأحمد  بن  عبداللـه  بنت  و�سال  تعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1084214 ، وللم�سفـــية 
وحـدها حـق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية 

فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99570028

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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زيانة بنت حمود بن �سنجور الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمي الأزد �ش.م.م
تعلن زيانة بنت حمود بن �سنجور الزدجالية اأنها تقـوم بت�سفـيــة �سركــة رمي الأزد �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1003655 , وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/6/27م , وللم�سفـــية وحـدها حـق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 3669 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99066619

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

علي بن حممد بن علي القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإن�ساءات العربية �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن علي القا�سمي اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة الإن�ساءات العربية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1008831 , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 879 ر.ب : 115
هاتف رقم : 99350097

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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جرب بن بدر بن غيث البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حي ال�سروق الوطنية �ش.م.م
يعلن جرب بن بدر بن غيث البو�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة م�ساريــع حــي ال�سروق 
الوطنية �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1153118 , وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/17م , وللم�سفـي وحــده حــق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1285 ر.ب : 121
هاتف رقم : 95822598

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

حممد بن ر�سا بن عبد الأمري اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط للم�ساريع ال�ستثمارية �ش.م.م
يعلن حممد بن ر�سا بن عبد الأمري اللواتي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة ال�سرق الأو�سط 
للم�ساريع ال�ستثمارية �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1035958 ,
وفقا لتفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/26م , وللم�سفـــي وحــده حــــق متثيــل ال�سركــــة فــي 
الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
هاتف رقم : 99881900

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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ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلواهر لأعمال الفيرب جال�ش والأملنيوم �ش.م.م
�سركــة اجلواهر لأعمال  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  املحروقي  �سامل  بن  يعلن ح�سام بن خمي�ش 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  والأملنيــوم  جـــال�ش  الفيبـــر 
1694260 , وفقا لتفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة 
فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1465 ر.ب : 111
هاتف رقم : 97776604

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 عبدالعزيز ال�سنيدي و�سريكه للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

يعلن ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة عبدالعزيز ال�سنيدي 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  احلديثة  للم�ساريع  و�سريكه 
1830015 , وفقا لتفاق ال�سركاء املــوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة 
فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1465 ر.ب : 111
هاتف رقم : 97776604

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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هالل بن حمد بن �سليم العامري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة للخدمات املتكاملة �ش.م.م
يعلن هالل بن حمد بن �سليم العامري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة القوة للخدمات املتكاملة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1044825 ,  وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/5م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 530 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92420440

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 فولت للطاقة واخلدمات املتكاملة �ش.م.م

يعلن هالل بن حمد بن �سليم العامري اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة فولت للطاقة واخلدمات 
املتكاملة �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1099751 , وفقا لتفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/3/5م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 530 ر.ب : 111
هاتف رقم : 92420440

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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عماد بن حبيب بن �سعيد الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواحي ال�ساملة للنقل الربي واملقاولت �ش.م.م
يعلن عماد بن حبيب بن �سعيد الرواحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الرواحي ال�ساملة للنقل 
  , البــري واملقـاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1188972 
وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 840 ر.ب : 121
هاتف رقم : 92395283

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

خليفة بن عبداللـه بن حميد الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط اآ�سيا �ش.م.م
يعلن خليفة بن عبداللـه بن حميد الهنائي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة خط اآ�سيا �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1031354 ,  وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 
, وعلـــى  الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركــــة فــي  , وللم�سفي وحده حق متثيل  2018/3/14م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 422 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99884487

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سليم ال�سيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�ساطة املتحدة �ش.م.م
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الو�ساطة املتحدة  يعلن عبداللـه بن حممد بن �سليم ال�سيابي 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1001746 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/12/17م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 560 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99885866

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 الع�سيد الوطنية �ش.م.م

اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة الع�سيد الوطنية  يعلن عبداللـه بن حممد بن �سليم ال�سيابي 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1103195 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2018/12/17م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 560 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99885866

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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زينب بنت اأحمد بن حممد البلو�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برتقالة لالأزياء �ش.م.م
اأنــها تقـــوم بت�سفـيــة �سركــة برتقالة لالأزياء  البلو�سية  اأحمد بن حممد  تعلن زينب بنت 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1008485 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املــوؤرخ 2017/12/27م , وللم�سفية وحدها حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 4 ر.ب : 317

هاتف رقم : 96168686
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلاكي الدولية لال�ستثمار �ش.م.م

الدولية  تقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اخلاكي  اأنــها  البلو�سية  اأحمد بن حممد  تعلن زينب بنت 
وفقا   ,  1110679 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  لال�ستثمار 
فــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحدها  وللم�سفية   , 2017/12/26م  املــوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
تتعلق  التي  الأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـية  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 205 ر.ب : 311
هاتف رقم : 96168686

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بارك ملا وراء البحار للنفط والغاز �ش.م.م
يعلن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة بارك ملا وراء البحار 
وفقا   ,  1139103 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  والغاز  للنفط 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/12/11م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1168 ر.ب : 133

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 املرام املتكاملة �ش.م.م

يعلن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة املرام املتكاملة �ش.م.م ,
اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1162113 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ  وامل�سجلـة لــدى 
, وعلـــى  الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركــــة فــي  , وللم�سفي وحده حق متثيل  2018/6/11م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 1168 ر.ب : 133
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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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرع للتقنية واخلدمات �ش.م.م

للتقنية  الدرع  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  الرواحي  �سعيد  بن  �سامل  بن  حممود  يعلن 
وفقــا   ,  1137164 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  واخلدمات 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/11م , وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 1168 ر.ب : 133

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 بيت الغالة للتجارة �ش.م.م

يعلن حممود بن �سامل بن �سعيد الرواحي اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة بيت الغالة للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1104786 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركــــة  وللم�سفي وحده حق متثيل   , املوؤرخ 2018/6/11م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 1168 ر.ب : 133

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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حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج لالألياف ال�سناعية �ش.م.م
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة اخلليــج لالأليـــاف  يعلن حمد بن �سامل بن عيــ�سى احلرا�ســي 
ال�سناعية �ش.م.م , وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1170830 , وفقا لتفاق 
اأمــام  الت�سفـيــة  فــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/3/7م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
غال - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1829 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99352848

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

�سيف بن بدر بن ماجد الربيعي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال احلجر ال�سرقي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
اأنــه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــة جبال احلجر ال�سرقي  يعلن �سيف بن بدر بن ماجد الربيعي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية , وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 3005046 ,

فــي  ال�سركــــة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفي   , 2018/2/25م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
تتعلق  التي  الأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
ولية العامرات - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99326484
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حممد بن حمد بن حمدان ال�سرجي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاقة املثالية �ش.م.م
املثاليــة  الطاقــة  �سركــة  بت�سفـيــة  يقـــوم  اأنــه  ال�سرجي  حمدان  بن  حمد  بن  حممد  يعلن 
وحده  وللم�سفي   ,  1179739 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م 
حق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 438 ر.ب : 122
هاتف رقم : 92488863

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

 اإميان بنت �سعيد بن �سامل الرواحية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش ال�سموخ املتميزة �ش.م.م
تعلن اإميان بنت �سعيد بن �سامل الرواحية اأنــها تقوم بت�سفـية �سركــة اأر�ش ال�سموخ املتميزة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1228861 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/3/15م , وللم�سفية وحدها حــق متثيل ال�سركــــة فــي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
�ش.ب : 95 ر.ب : 615

هاتف رقم : 97104141
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــية
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بخيت بن حامد البخيت فا�ضل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفا�ضل للنقل واملعدات �ش.م.م
الفا�سل للنقل واملعدات  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  يعلن بخيت بن حامد البخيت فا�سل 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1060257 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/9/18م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 115 ر.ب : 217

هاتف رقم : 23296645 - 99495539  فاك�ش رقم : 23299767
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

في�ضل بن �ضالح بن حمد اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة في�ضل بن �ضالح بن حمد اجلنيبي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية 

اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة في�سل بن �سالح بن  يعلن في�سل بن �سالح بن حمد اجلنيبي 
حمـــد اجلنيبــي و�سريكـــه للتجــــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�ســجـل الـتجــــاري 
حق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/12/16م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1216277 بالرقـــم 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب : 2 ر.ب : 712
هاتف رقم : 92777665

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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علوي بن عمر بن علوي اإبراهيم 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حدائق ال�ضرق ال�ضاملة للتجارة - ت�ضامنية 
يعلن علوي بن عمر بن علوي اإبراهيم اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــــة حدائق ال�سرق ال�ساملة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1111700 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92291881 فاك�ش رقم : 23216007
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ري�ضوت الأنظمة الري �ش.م.م

يعلن علوي بن عمر بن علوي اإبراهيــم اأنــه يقــوم بت�سفـيـة �سركــــة ري�ســوت الأنظمــة الــري 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1074749 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/10/30م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 92291881 فاك�ش رقم : 23216007
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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عبدالرحمن بن حفيظ بن عقيل باعلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضموع ال�ضرق للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
ال�سرق  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سموع  يعلن عبدالرحمن بن حفيظ بن عقيل باعلوي 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـــم 2208954 ، 
فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   ، 2018/2/1م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 394 ر.ب : 211

هاتف رقم : 95444411 فاك�ش رقم : 23132926
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

عبداللـه بن مبارك بن حممد االإ�ضماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرحبي واالإ�ضماعيلي للتجارة - ت�ضامنية
يعلــن عبداللـه بن مبارك بن حممد االإ�سماعيلي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة الرحبي واالإ�سماعيلي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1517082 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 741 ر.ب : 131

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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عبداللـه بن اأحمد بن حممد عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التميز العمراين للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن اأحمد بن حممد عامر جيد اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة التميز العمراين 
 ،  1016892 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم : 99496680
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

عبداللـه بن �ضعيد بن �ضامل الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زحل للم�ضاريع ال�ضاملة �ش.م.م 
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن �سامل الفزاري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة زحل للم�ساريع ال�ساملة 
�ش.م.م  ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1299095 ، وللم�سفـي وحــده حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحم - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 300 ر.ب : 319
هاتف رقم : 97033033

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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حمدان بن را�ضد بن �ضليمان اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنم كبيات احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�ضية  
يعلن حمدان بن را�سد بن �سليمان اليحيائي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة جنم كبيات احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية  ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــــم 1151770 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 659 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99448913

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ب�ضاتني كبيات للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلن حمدان بن را�سد بن �سليمان اليحيائي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة ب�ساتني كبيات للتجارة 
واملقــــاوالت - ت�سامنيـــــة ، وامل�سجلـــــــــة لـــــدى اأمانـــــــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــــم 1012188 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 659 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99448913

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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خمي�ش بن �ضليمان بن را�ضد القيو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القيو�ضي للم�ضاريع املتحدة �ش.م.م  
يعلن خمي�ش بن �سليمان بن را�سد القيو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة القيو�سي للم�ساريع 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــــــم 1086680 ، وللم�سفـــــي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحم - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 29 ر.ب : 319
هاتف رقم : 92292928

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

حممد بن �ضامل بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حممد مقبايل و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية
يعلن حممـــد بن �سالـــم بن حممـــد املقبالــي اأنـــه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة حممـــد مقبالـــي 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـــم 1651200 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 703 ر.ب : 311
هاتف رقم : 92235010

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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يو�ضف بن عامر بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ربوع االأندل�ش ل�ضحن والتفريغ �ش.م.م
يعلن يو�ســـف بن عامـــر بن حممــد البـــادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ربوع االأندل�ش ل�سحن 
والتفريغ �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1123729 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 99770700
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة روابط عربي املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية
يعلن يو�ســف بن عامـــر بن حممـــد البــــادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة روابط عربي املتميزة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 1126736 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحم - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 95111163
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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�ضعيد بن عامر بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة ربوع الربميي املتميز للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية 

يعلن �سعيد بن عامــر بن حممــد البــادي اأنه يقـــوم بت�سفـيـة �سركــــــة ربـــوع الربميـــي املتميـــز 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1128279 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 99770700
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ج�ضر حفيت للتجارة - ت�ضامنية

يعلن �سعيد بن عامــر بن حممـد البادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركــــــة ج�ســـر حفيــــت للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم 1127341 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 95111163
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ينابيع الفيحاء املتميزة للتجارة - ت�ضامنية

يعلن �سعيد بن عامر بن حممد البادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ينابيع الفيحاء املتميزة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1127383 ، وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميـــع مراجعة امل�سفـــي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 95111163
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مزايا حفيت للتجارة - ت�ضامنية

يعلن �سعيد بن عامر بن حممد البادي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مزايا حفيت للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1127343 ، وللم�سفـي وحــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 99064666
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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حممد بن عبداللـه بن �ضيف ال�ضافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرتفعات حفيت الذهبية للتجارة - ت�ضامنية
اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــــة مرتفعـــات حفيت  يعلن حممد بن عبداللـه بن �سيف ال�سافعي 
الذهبية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقـــم 1123511 ، 
وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحار - حمافظة �ضمال الباطنة

هاتف رقم : 97150007
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

من�ضور بن �ضامل بن حمد البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضما الطيب الذهبية - ت�ضامنية
يعلن من�سور بن �سامل بن حمد البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــــة �سمــا الطيب الذهبية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1191678 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/27م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 55 ر.ب : 516
هاتف رقم : 95577626

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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علي بن �ضيف بن �ضامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنم القمة املتحدة للتجارة - تو�ضية 
يعلن علي بن �سيف بن �سامل املقبايل اأنــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة جنم القمة املتحدة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1143696 ، وللم�سفـــي وحــــده 
حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 645 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95354395

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

عبدالفتاح بن عبدالعزيز بن حممد العو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضار االأ�ضرار للتجارة - تو�ضية
يعلن عبدالفتــــاح بن عبدالعزيــز بن حممــد العو�ســـي اأنــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة م�ســـار 
االأ�سرار للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 1053619 ، 
وللم�سفـي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضنا�ش - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 122 ر.ب : 324
هاتف رقم : 99771111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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�ضيف بن حممد بن را�ضد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة �ضيف بن حممد بن را�ضد الكعبي واأوالده للتجارة - تو�ضية

بن  �سيف بن حممد  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـــوم  اأنــه  الكعبي  را�سد  بن  �سيف بن حممد  يعلن 
را�ســــد الكعبــــي واأوالده للتجـــارة - تو�سيـــــة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حـــق متثيــــل  وحــده  وللم�سفـي   ، بالرقــم 3142973 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 28 ر.ب : 324

هاتف رقم : 99616867
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي

اإبراهيم بن حممد بن �ضعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة منارة �ضحم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
اأنــه يقـــــوم بت�سفـيـــة �سركـــــة منــــارة �سحم  املعمـــري  اإبراهيــم بن حممد بن �سعيـــد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 1031929 ، 
وللم�سفـي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية �ضحم - حمافظة �ضمال الباطنة

�ش.ب : 561 ر.ب : 319
هاتف رقم : 99775527

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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عذراء بنت �ضاملني بن را�ضد ال�ضكيلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج النه�ضة للم�ضاريع الرائدة �ش.م.م
النه�ســة  اأبــراج  اأنها تقـوم بت�سفـيــة �سركــــة  ال�سكيليــة  را�ســد  �سامليــن بن  تعلن عذراء بنت 
 ، الـتجـــاري بالرقـــــم 1244757  ال�سجـل  اأمانــة  ، وامل�سجلـة لدى  الرائدة �ش.م.م  للم�ساريع 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/14م ، وللم�سفـــية وحـدها حـق متثيــــل ال�سركـــة فـي 
تتعلق  التي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـية  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 967 ر.ب : 511
هاتف رقم : 92701221

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�ضفــية

عبداللـه بن �ضيف بن �ضلطان ال�ضيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الظاهرة املا�ضية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سيــف بن �سلطــــان ال�سيبانـي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـة �سركـــة الظاهرة املا�سية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــــم 1088770 ، وفقــا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/27م ، وللم�سفـي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
 والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 29 ر.ب : 516
هاتف رقم : 99316556

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�ضفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سليم ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوء �ش.م.م
 , �سركـــة كفــــوء �ش.م.م  يقـــوم بت�سفـيـــــة  اأنــه  ال�سيابي  �سليم  يعلن عبداللـه بن حممد بن 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقــم 1303261 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/12/17م , وللم�سفـي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 560 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99885866

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز وزكريا للتجارة �ش.م.م
يعلن ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــــة �سركـــة عبدالعزيز وزكريا 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 8073562 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/12م , وللم�سفـي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 366 ر.ب : 213
هاتف رقم : 97776604

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اأ�سامة بن علي بن عبداللـه اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذواق الأبي�ش للتجارة �ش.م.م
يعلن اأ�سامة بن علـي بـن عبداللــه اخلليلــي اأنــه يقـــوم بت�سفـيـــــة �سركـــة الـــذواق االأبيـــ�ش 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1194779 , وللم�سفـي 
وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي 

فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 113 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99413565

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 اأمالك العاملية للتطوير العقاري �ش.م.م

العاملية  اأمالك  �سركـــة  بت�سفـيـــــة  يقـــوم  اأنــه  اخلليلــي  عبداللــه  بـن  علـي  بن  اأ�سامة  يعلن 
للتطويـــر العقـــاري �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1048040 , 
وللم�سفـي وحــده حـــق متثيــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 113 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99413565

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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ه�سام بن جنيب بن عمر الزبيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرباح املتكاملة احلديثة �ش.م.م
يعلن ه�سام بن جنيب بن عمر الزبيدي اأنــه يقوم بت�سفـية �سركة االأرباح املتكاملة احلديثة 
�ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1096861 , وللم�سفـي وحــده 
فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــــل  حـــق 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1189 ر.ب : 112
هاتف رقم : 95883879

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

غالم بن حممد بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سامن للمقاولت وال�سيانة العامة �ش.م.م
يعلن غالم بن حممد بن مراد البلو�سي اأنــه يقوم بت�سفـية �سركــة الت�سامــن للمقـــاوالت 
وال�سيانــة العامــة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1012405 , 
ال�سركـــــة  , وللم�سفــــي وحـــده حـــق متثيــــل  املـــوؤرخ 2018/2/22م  ال�سركـــــاء  وفقــا التفـــاق 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 169 ر.ب : 131
هاتف رقم : 99338169

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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جرب بن بدر بن غيث البو�سعيدي وعمر بن بدر بن غيث البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق النادرة �ش.م.م
يعلن جرب بن بدر بن غيث البو�سعيدي وعمر بن بدر بن غيث البو�سعيدي اأنــهما يقومان 
بت�سفـية �سركــة ال�سروق النادرة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 
حـــــق  وحـــدهمـــا  وللم�سفــيني   , 2018/6/24م  املـــوؤرخ  ال�سركـــــاء  التفـــاق  وفقــا   ,  1235557
متثيــــل ال�سركـــــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـيني فـي كافـــة 

االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 94377559

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــيان

خالد بن �سامل بن مبارك ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو املنذر للم�ساريع اجلديدة - تو�سية
اأبو املنذر للم�ساريع  اأنــه يقوم بت�سفـية �سركــة  يعلن خالد بن �سامل بن مبارك ال�سام�سي 
اجلديــدة - تو�سيــة , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1134139 , وفقــا 
فـي  ال�سركـــــة  متثيــــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفــــي   , 2018/12/18م  املـــوؤرخ  ال�سركـــــاء  التفـــاق 
تتعلــق  التــي  االأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
ال�سرادي - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1382 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99378115

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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حمد بن �سامل بن عي�سى احلرا�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املمتازة لل�سيانة الهند�سية والتجارة �ش.م.م
لل�سيانـــة  املمتــــازة  �سركــة  بت�سفـية  يقوم  اأنــه  احلرا�سي  عي�سى  بن  �سامل  بن  حمد  يعلن 
اأمانـــــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1080962 ,  الهند�سية والتجارة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى 
, وللم�سفـــــي وحـــده حـــق متثيــــل ال�سركـــــة  املـــــوؤرخ 2018/3/7م  وفقــــا التفــــاق ال�سركــــــاء 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
غال - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1829 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99352848

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

اإبراهيم بن نا�سر بن �سعيد الهادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العواوين للخدمات ال�سريعة �ش.م.م
العواوين للخدمات  �سركــة  بت�سفـية  اأنــه يقوم  الهادي  �سعيد  نا�سر بن  اإبراهيم بن  يعلن 
ال�سريعة �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1248271 , وفقا التفــــاق 
ال�سركــــــاء املـــــوؤرخ 2018/12/18م , وللم�سفـــــي وحـــده حـــق متثيــــل ال�سركـــــة فـي الت�سفـيــة 
اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التــي تتعلــق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 2255 ر.ب : 112
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زياد وم�شاركوه �ش.م.م
يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـته امل�سفي 
ل�سركة زياد وم�ساركوه �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1136666 ، 
عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�شفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط للهند�شة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـته امل�سفي 
ل�سركة م�سقط للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 
1352784 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكام املــادة 

امل�شفــي)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز التجارة الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـته امل�سفي 
ل�سركـــة مركــز التجــــارة الدوليـــــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 
1202820 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة 

امل�شفــي)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية للتموين �ش.م.م
يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـته امل�سفي 
ل�سركة العاملية للتموين �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم 1319195 ، 
عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�شفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م

يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـته امل�سفي 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري  لـــدى  ل�سركة اخلليج لتعبئة املواد الغذائية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
بالرقم 1275291 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكام 

امل�شفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معهد التعمني والتدريب �ش.م.م
يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـته امل�سفي 
ل�سركة معهد التعمني والتدريب �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 
1541269 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيـان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة 

امل�شفــي)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
مكتب عادل البلو�شي - حمامون وم�شت�شارون قانونيون 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شلوب احلياة املا�شي �ش.م.م

يعلن مكتــب عــادل البلو�ســي - حمامون وم�ست�ســـارون قانونيـــون - ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــــة 
اأ�سلوب احلياة املا�سي �ش.م.م ، وامل�سجلة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1134322 ، 
عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة )27( مــن 

امل�شفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
مكتب خالد الوهيبي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأماين لل�شفر وال�شياحة واخلدمات �ش.م.م

يعلــن مكتـــب خالــد الوهيبــي للمحامــاة واال�ست�ســارات القانونيــة ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة 
اأماين لل�سفر وال�سياحة واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 
1208375 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة 

امل�شفــي)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت ال�شفوة �ش.م.م
يعلــن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة بيت ال�سفوة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1122301 ، عــــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفيـــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفتيل الدولية للتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة الفتيل الدولية للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1071795 ، عــــن انتهــاء اأعمـــال 
الت�سفيـــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليج العربي خلدمات احلقول �ش.م.م

يعلــن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة اخلليج العربي خلدمات 
احلقول �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1040306 ، عــــن انتهــاء 
املــادة )27( مــن قانــون  اأعمـــال الت�سفيـــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي

مكتب امل�شت�شار للتدقيق واال�شت�شارات املحا�شبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمان فريوكروم )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م
يعلــن مكتب امل�ست�سار للتدقيـق واال�ست�ســارات املحا�سبيــة ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة جمــان 
فريوكروم )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 
1155563 ، عن انتهاء اأعمال الت�سفيـــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا الأحكــــــام املــادة 

)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�شفــي
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مكتب اإجناز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لقمان احلارثي للتجارة واخلدمات - تو�سية
اإجناز لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة لقمان احلارثي للتجارة  يعلــن مكتب 
واخلدمــات - تو�سيــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1782347 ، عن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــــــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعمال  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب جمن الل تهاكر و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يورو دايفر�ش و�سركاوؤه �ش.م.م
يعلــن مكتب جمن لل تهاكر و�سركاه ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة يــورو دايفــر�س و�سركــاوؤه 
�س.م.م ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1011423 ، عن انتهاء اأعمال 
الت�سفيـــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

 عبداللـه بن حممد بن �سعيد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الواحة البهية للتجارة - ت�سامنية
يعلــن عبداللـه بن حممــد بن �سعيــد احلامتــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة الواحـــة البهيــة 
للتجـــارة - ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــم 1032786 ، عن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــــــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعمال  انتهاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمدان بن علي بن حمد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة حمد وحمدان اأبناء علي بن حمد املقبايل للتجارة - ت�سامنية

يعلــن حمدان بن علي بن حمد املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة حمد وحمدان اأبناء علي بن 
بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلـــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  املقبايل  حمد 
7028512 ، عن انتهاء اأعمال الت�سفيـــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة 

)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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خالد بن علي بن �صامل ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج دبي العاملية �ش.م.م
يعلن خالد بن علي بن �سامل ال�سواعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأبراج دبي العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1079034 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفية 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي احلفري للتجارة �ش.م.م

يعلن خالـد بـن علـي بـن �سالـم ال�سواعــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة روابــي احلفـــري للتجــارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1012026 ، عــن انتهــاء اأعمــال 
الت�سفية وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدجيل املتحدة �ش.م.م

يعلن خالد بن علي بن �سامل ال�سواعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الدجيـــل املتحــدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1010873 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمان العاملية لالأغذية �ش.م.م

يعلن خالد بن علي بن �سامل ال�سواعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جمـــان العامليـــة للأغذيـــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1194639 ، عــن انتهاء اأعمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمان العاملية للكهرباء والطاقة �ش.م.م

يعلن خالد بن علي بـن �سالـم ال�سواعـي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة جمـــان العامليـــة للكهربـــاء 
والطاقة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1194645 ، عــن انتهاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــــــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

يحيى بن عي�صى بن �صامل الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة مو�صى بن عي�صى التوبي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

يعلن يحيى بن عي�سى بن �سامل الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مو�سى بن عي�ســى التوبــي 
و�سركاه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 5048117 ، 
عــن انتهــاء اأعمــال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونــي لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املركز الأهلي للخدمات - ت�صامنية

يعلن يحيى بن عي�سى بن �سامل الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة املركز الأهلــي للخدمــات - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 5101603 ، عــن انتهاء اأعمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة الو�صطى �ش.م.م

يعلن يحيى بن عي�سى بن �سامل الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة منـــارة الو�سطـــى �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 6079083 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة حممد بن �صعيد ومو�صى بن عي�صى بني توبة - ت�صامنية
يعلن يحيى بن عي�سى بن �سامل الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة حممد بن �سعيد ومو�سى بن 
عي�سى بني توبة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 5042054 ، 
عــن انتهاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

مو�صى بن عي�صى بن �صامل التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة بني توبة التجارية " مو�صى بن عي�صى و�صركاه " - ت�صامنية

يعلن مو�سى بن عي�سى بن �سامل التوبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة بني توبة التجارية " مو�سى بن 
عي�سـى و�سركاه " - ت�سامنيـة ، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1239368 ، 
عــن انتهاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة الن�صرين التجارية " اأحمد بن �صعيد و�صريكه " - ت�صامنية
يعلن مو�سى بن عي�سى بن �سامل التوبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الن�سرين التجارية " اأحمد بن 
�سعيد و�سريكه " - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1155881 ، 
عــن انتهاء اأعمال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صيف بن خلفان بن را�صد النريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صباأ للملكية الفكرية �ش.م.م
يعلن �سيف بن خلفان بن را�سد النريي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سباأ للملكيــة الفكريــة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1163717 ، عــن انتهاء اأعمال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي
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اأحمد بن �صعيد بن عامر ال�صواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صخور جمان املتحدة �ش.م.م
املتحدة  ل�سركة �سخور جمان  امل�سفي  ال�سواعي ب�سفـته  �سعيد بن عامر  اأحمد بن  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1115697 ، عــن انتهاء اأعمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عو�ش بن مرهون بن خ�صيب الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ركن املحيط العربي �ش.م.م
يعلن عو�ش بن مرهون بن خ�سيب الريامي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ركن املحيط العربي 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1162524 ، عــن انتهــاء اأعــمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

را�صد بن �صعيد بن عامر احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأعايل البلد لالإن�صاء - ت�صامنية
 - البلــد للإن�ســاء  اأعالــي  امل�سفي ل�سركـة  را�سد بن �سعيد بن عامر احلجري ب�سفـته  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1103540 ، عــن انتهــاء اأعــمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

خالد بن عبداللـه بن �صليمان ال�صعيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ الغدير للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
يعلن خالد بن عبداللـه بن �سليمان ال�سعيبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سموخ الغدير للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1036123 ، عــن 
مــن  املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعــمال  انتهــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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خالد بن حممد بن علي العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأمرية للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن علي العلوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الأمرية للتجارة واملقاولت 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1550187 ، عــن انتهــاء اأعــمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صبحي ح�صن عبدالعلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدر تالل م�صقط �ش.م.م
يعلن �سبحي ح�سن عبدالعلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة بدر تلل م�سقط �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1139138 ، عــن انتهــاء اأعــمال الت�سفيــة وزوال الكيان 

القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الق�صي لال�صتثمار �ش.م.م

يعلن �سبحي ح�سن عبدالعلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة الق�سي لل�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1785052 ، عــن انتهــاء اأعــمال الت�سفيــة وزوال الكيان 

القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خدمات م�صقط ال�صت�صارية �ش.م.م

يعلن �سبحي ح�سن عبدالعلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة خدمات م�سقط ال�ست�سارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـــم 1399829 ، عــــن انتهــــاء اأعــمــال الت�سفيـــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي
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جعفر بن علي بن �صالح اآل مانع
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة اخلابورة �ش.م.م
يعلن جعفر بن علي بن �سالح اآل مانع ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة بوابــة اخلابــورة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1657887 ، عــن انتهــاء اأعــمال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

عبداللـه بن حممد بن بالل ال�صحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة عبداللـه ال�صحي وحممد الكمزاري للتجارة - ت�صامنية

يعلن عبداللـه بن حممد بن بلل ال�سحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة عبداللـه ال�سحي وحممد 
الكمزاري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 9003282 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

خالد بن حممد بن علي العلوي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأمل املتحدة �ش.م.م
 ، يعلن خالد بن حممد بن علي العلوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة الأمـــل املتحـــدة �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1715496 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

ح�صني بن علي بن عبدالقوي اليافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن عبدالقوي اليافعي واأولده للتجارة - ت�صامنية

يعلن ح�سني بن علي بن عبدالقوي اليافعي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة علي بن عبدالقوي 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  واأولده  اليافعي 
2069229 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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اأحمد بن عو�ش بن عبدالرحمن احل�صان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املركز العربي لالأع�صاب الطبية �ش.م.م
العربي  املركز  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  احل�سان  عبدالرحمن  بن  عو�ش  بن  اأحمد  يعلن 
للأع�ساب الطبية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1655310 ، عــن 
مــن  املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعــمال  انتهــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الهاوي للتجارة �ش.م.م

للتجارة  الهاوي  ل�سركـة  امل�سفي  اأحمد بن عو�ش بن عبدالرحمن احل�سان ب�سفـته  يعلن 
اأعــمال  انتهــاء  ، عــن  الـتجـاري بالرقـــم 2211173  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلــــة لـدى  �ش.م.م 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العقار املا�صي للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

املا�سي  العقار  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  احل�سان  عبدالرحمن  بن  عو�ش  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقم 2147602 ، 
املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعــمال  انتهــاء  عــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اأحمد بن �صامل بن م�صلم قطن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناظر نحيز للتجارة - تو�صية
يعلن اأحمد بن �سامل بن م�سلم قطن ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة مناظر نحيز للتجارة - تو�سية ، 
الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  ، عــن  الـتجاري بالرقم 2174090  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلــــة لـدى 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

-251-



- 8 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

عمار بن حممد بن جمعان العجيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم الدوحة ال�صاملة للتجارة - تو�صية
يعلن عمار بن حممد بن جمعان العجيلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة جنم الدوحة ال�ساملة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1105740 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صعيد بن عامر بن �صعيد العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العمري العربية للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عامر بن �سعيد العمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة العمري العربية للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1080462 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

عبداللـه بن حممد بن �صعيد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال الهجر للتجارة - ت�صامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سعيد احلامتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سمال الهجر للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1027908 ، عــن انتهــاء اأعــمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

قي�ش بن �صعيد بن جابر املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريا�ش الفلج للتجارة �ش.م.م
 ، يعلن قي�ش بن �سعيد بن جابر املقبايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة ريا�ش الفلج للتجارة �ش.م.م 
الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  ، عــن  بالرقم 3312860  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي
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داود بن عبا�ش بن ح�صن البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة داود بن عبا�ش بن ح�صن البلو�صي و�صركاه للتجارة - ت�صامنية

يعلن داود بن عبا�ش بن ح�سن البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة داود بن عبا�ش بن ح�سن 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سركاه  البلو�سي 
3070204 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عبداللـه بن عبداملح�صن بن عبدالرحمن ال�صيزاوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خالد اجلابري وعبداللـه ال�صيزاوي للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

ال�سيزاوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة خالد  يعلن عبداللـه بن عبداملح�سن بن عبدالرحمن 
اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت  للتجارة  ال�سيزاوي  وعبداللـه  اجلابري 
ال�سجل الـتجاري بالرقم 1050720 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

اإبراهيم بن حممد بن خربا�ش الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صاتني �صحار للتجارة - ت�صامنية
اإبراهيم بن حممد بن خربـــا�ش الغيثـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة ب�ساتيـــن �سحار  يعلن 
عــن   ،  3221644 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
مــن  املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعــمال  انتهــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

يون�ش بن اإبراهيم بن عبداللـه الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رونق الإبداع للتجارة - ت�صامنية
يعلن يون�ش بن اإبراهيم بن عبداللـه الزعابي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة رونق الإبداع للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1047691 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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خليفة بن مرهون بن علي ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة مرهون بن علي بن عبيد ال�صبلي وولده للتجارة - ت�صامنية

يعلن خليفة بن مرهــون بن علـــي ال�سبلـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة مرهــــــون بن علــي بن 
عبيد ال�سبلي وولده للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1062423 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

حممد بن اأحمد بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمم املعاين للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن حممد بن اأحمد بن عبداللـه اجلابري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة قمم املعاين للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1187866 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

�صلطان بن �صيف بن را�صد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال مه�صم للتجارة واملقاولت �ش.م.م
للتجارة  ل�سركـة جبال مه�سم  امل�سفي  ب�سفـته  املعمري  را�سد  بن  �سيف  بن  �سلطان  يعلن 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1034990 ، عــن انتهــاء 
قانــون  مــن  املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعــمال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

حمد بن �صامل بن �صعيد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو عزان الربيكي للتجارة - ت�صامنية
يعلن حمد بن �سامل بن �سعيد الربيكي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة اأبو عزان الربيكي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8045259 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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حمد بن اإبراهيم بن اأحمد القا�صمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة واحة الرذاذ للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن حمد بن اإبراهيم بن اأحمد القا�سمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة واحة الرذاذ للتجارة 
عــن   ، بالرقم 3228827  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاولت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

علي بن نا�صر بن �صيف ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعاع الأزرق للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
للتجارة  الأزرق  ال�سعاع  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سبلي  �سيف  بن  نا�سر  بن  علي  يعلن 
عــن   ، بالرقم 3188809  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاولت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

عبداللـه بن �صعيد بن ح�صن الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صيح جمي�ش للتجارة - تو�صية
يعلن عبداللـه بن �سعيد بن ح�سن الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سيح جمي�ش للتجارة - 
اأعــمال  اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 3191559 ، عــن انتهــاء  تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

حممد بن عبيد بن �صامل احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة خمي�ش وحممد اأبناء عبيد بن �صامل احلو�صني للتجارة - ت�صامنية

اأبناء  ل�سركـة خمي�ش وحممد  امل�سفي  �سامل احلو�سني ب�سفـته  يعلن حممد بن عبيد بن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  احلو�سني  �سامل  بن  عبيد 
لل�سركـــة وفقـــا  القانونـي  الكيــان  الت�سفيـــة وزوال  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقم 3016714 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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�صعيد بن را�صد بن �صعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دانة �صحار اللوج�صتية �ش.م.م
اللوج�ستية  دانة �سحار  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العلوي  �سعيد  بن  را�سد  بن  �سعيد  يعلن 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1199338 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال �صحار العاملية للتجارة �ش.م.م

العاملية  �سحار  �سمال  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  العلوي  �سعيد  بن  را�سد  بن  �سعيد  يعلن 
، عــن انتهــاء  الـتجاري بالرقم 1265376  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلــــة لـدى  للتجارة �ش.م.م 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

مو�صى بن �صعيد بن حميد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة �صعيد بن حميد  بن حممد ال�صبلي واأولده للتجارة - تو�صية

يعلن مو�ســى بن �سعيــد بن حميد ال�سبلـــي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركـة �سعيـــد بن حميـــد بن 
حممد ال�سبلي واأولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 
لأحكــــــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعــمال  انتهــاء  عــن   ،  3136094

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عبداملنعم بن خلفان بن را�صد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة اخلليجية املميزة - ت�صامنية
اخلليجية  املدينة  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  الفزاري  را�سد  بن  خلفان  بن  عبداملنعم  يعلن 
املميزة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1269090 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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حممد بن خمي�ش بن حميد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املفرق املتحدة �ش.م.م
يعلن حممد بن خمي�ش بن حميد ال�سبلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة املفرق املتحدة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1093263 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صعيد بن حممد بن را�صد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرح للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�سد الربيكي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة ال�سرح للتجارة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3114201 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار اخلمائل للتجارة �ش.م.م

للتجارة  دار اخلمائل  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  الربيكي  را�سد  بن  �سعيد بن حممد  يعلن 
اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  3003957 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

�صامل بن عبداللـه بن �صعيد بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع الراعبي الوطنية للتجارة - ت�صامنية 

يعلن �سامل بن عبداللـه بن �سعيد بن علي البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة م�ساريع الراعبي 
الوطنية للتجارة - ت�سامنية  ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1188987 ، 
املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعــمال  انتهــاء  عــن 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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حمد بن �صامل بن �صعيد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفريات الربيكي - تو�صية
يعلن حمد بن �سامل بن �سعيد الربيكي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة �سفريات الربيكي - تو�سية ، 
الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  ، عــن  بالرقم 3144712  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي

علي بن �صامل بن حميد ال�صيابي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة علي بن �صامل بن حميد ال�صيابي  واأولده للتجارة - تو�صية

يعلن علي بن �سامل بن حميد ال�سيابي  ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة علي بن �سامل بن حميد 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة  واأولده  ال�سيابي 
3238172 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

عبداللـه بن زهران بن غامن الرو�صدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنال الرائدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن زهران بن غامن الرو�سدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة املنال الرائدة �ش.م.م ، 
اأعــمـال الت�سفيـــة  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1298908 ، عــن انتهــاء 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�صفــي 

خليفة بن �صيف بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة خليفة وخالد اأبناء �صيف اجلهوري للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن خليفة بن �سيف بن حممد اجلهوري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة خليفة وخالد اأبناء �سيف 
اجلهوري للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 
لأحكــــــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعــمال  انتهــاء  عــن   ،  1562053

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

-258-



- 15 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1275(

اأحمد بن خليفة بن �صامل اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة اأبو خالد اجلهوري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

اجلهوري  خالد  اأبو  ل�سركـة  امل�سفي  ب�سفـته  اجلهوري  �سامل  بن  خليفة  بن  اأحمد  يعلن 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ،  وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3225844 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

حممد بن را�صد بن خزام املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غروب �صنا�ش للتجارة واملقاولت - ت�صامنية 
يعلن حممد بن را�سد بن خزام املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة غروب �سنا�ش للتجارة 
عــن   ، بالرقم 1136118  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  واملقاولت 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

علي بن خمي�ش بن �صامل ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزيونة الغيل للتجارة واملقاولت �ش.م.م
للتجارة  الغيل  مزيونة  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  ال�سبلي  �سامل  بن  خمي�ش  بن  علي  يعلن 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 3252795 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

بدر بن را�صد بن عبداللـه ال�صام�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صطورة الرباري للتجارة - ت�صامنية
يعلن بدر بن را�سد بن عبداللـه ال�سام�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة اأ�سطورة الرباري للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجـاري بالرقـــم 1161741 ، عــن انتهــاء اأعــمال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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علي بن عبداللـه بن علي اآل عبدال�صالم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء الغرب للتجارة - تو�صية
الغرب  اأ�ســــواء  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  اآل عبدال�سلم  بن علي  بن عبداللـه  يعلن علي 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8069557 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

حبيب بن يو�صف بن حممد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة حبيب بن يو�صف بن حممد البلو�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حبيب بن يو�سف بن حممد البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــــة حبيب بن يو�سف بن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  البلو�سي  حممد 
لل�سركـــة وفقـــا  القانونـي  الكيــان  الت�سفيـــة وزوال  اأعــمـال  انتهــاء  ، عــن  بالرقم 3150461 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي

�صلطان بن حممد بن خمي�ش الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأبراج الذهبية املتاألقة �ش.م.م
الذهبية  الأبراج  ل�سركــــة  امل�سفي  ب�سفـته  الهنائي  خمي�ش  بن  حممد  بن  �سلطان  يعلن 
انتهــاء  عــن   ، بالرقم 1157561  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  املتاألقة 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي 

هدى بنت مرهون بن جمعة ال�صندودية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة يا�صمني ال�صرق التجارية - ت�صامنية
ال�سرق  يا�سمني  ل�سركـة  امل�سفية  ب�سفـتها  ال�سندودية  بن جمعة  بنت مرهون  تعلن هدى 
عــن   ، بالرقـــم 1040698  الـتجـاري  ال�سجل  اأمانة  لـدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  التجارية 
مــن  املــادة )27(  لل�سركـــة وفقا لأحكــــــام  القانوين  الكيان  الت�سفيــة وزوال  اأعــمال  انتهــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــية
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�صالح بن �صامل بن �صعيد الغافري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة الظاهرة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سلح بن �سامل بن �سعيد الغافري ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة منارة الظاهرة للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7043538 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�صفــي

علي بن �صيف بن علي العربي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صاعل العربية للتجارة �ش.م.م

يعلن علي بن �سيف بن علي العربي ب�سفـته امل�سفي ل�سركـة امل�ساعل العربية للتجارة �ش.م.م ، 

اأعــمـال الت�سفيـــة  اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7063148 ، عــن انتهــاء  وامل�سجلــــة لـدى 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .

امل�صفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي و�صلطان العربي للتجارة - ت�صامنية

يعلن علـــي بن �سيـــف بـــن علــي العربي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــــة علــــــي و�سلطــان العربي 

للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 7024142 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركـــة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�صفــي
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