
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1283(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإن�ساء املركز الوطني للت�سغيـل واإ�سـدار نظامه . مر�ســـوم �سـلطانـــي رقــــم 2019/22 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

                      الهيئـة العامــة للميــاه

�ســـــادر فـــــي 2019/2/12 باإ�سدار لئحة تعرفة  قـــــــــــــــــــــــرار اإداري رقــــــــــــــــــم 2019/2 
التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب .

                                                      الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 
�ســـــادر فـــــي 2019/2/21 بتعديــل بعــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2019/11 
العمانيــــة لالعتمـــاد  للهيئــــة  املاليــــة  الالئحــــة 

الأكادميـي .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

        وزارة العـــــدل
قرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/1/62 باإعـالن تعديل بع�ض مواد عقد تاأ�سي�ض 

�سركـة مدنيـة للمحامـاة .
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                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
الإعــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض بالنتفـاع .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

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

اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سيل خلدمات حقول النفط �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية لتوفري الحتياجات الغذائية �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعودية للرعاية الطبية �ض.م.م . 

اإعالن عن بـدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة �سليمــان حممـــد علـــي البلو�ســي و�سركــاءه 
للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تنمية ال�سياحة والعقارات �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمور الأفق للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآلء اجلزيرة الوطنية للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سكيلي للمقاولت �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املالزمني التجارية �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات الطريان املندجمة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سدقاء للعقارات والأعمال �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور العفية لل�سياحة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنائن للتجارة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بندر الب�ستان للتجارة واملقاولت - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العامري وال�سبيبي للتجارة واخلدمات �ض.م.م . 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأكادميية العمانية للتاأمني �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل وادي غول للتجارة - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار�سيت ال�ساملة �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقة العربية املتحدة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جند للخدمات والتوريدات �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميجا الهند�سية ملقاولت الكهرباء وامليكانيكا �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل املحيط الهادي �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر لتقنية املعلومات �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سيل للتخزين �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سيل ل�سناعة احلديد �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون احلمة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمدة لبيع احلديد واخلردة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع الداخلية للمقاولت والإن�ساءات �ض.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي الر�سيل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري احلبيبة - تو�سية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة امل�ستقبل للتجارة �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الق�سيمي اجلديدة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رفيف اخلليج العاملية �ض.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ض ال�سويق املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي ال�سيابي �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهم املتحدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الئتالف الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ي�سنت العاملية لال�ستثمار - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الرتويج التجاري - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي للخدمات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زبيدة عي�سى علي و�سريكها �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإتقان لقطع غيار ال�سيارات �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت التوفري املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط اخلليجية �ش.م.م  . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سيتانا �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل بي�سان للتجارة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  ربوع هرمز للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهجر الدولية �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تكنولوجيا ال�سمامات �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركـــة عو�سق اخلليج �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القاعدة الأولى للتجارة �ش.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكيلي املتحدة �ش.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سا�ش ال�سرق املتميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ش دربات للتجارة واملقاولت - ت�سامنية . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سطورة الرائعة للتجارة �ش.م.م .
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بــن اأحمــد بن �سالح ال�سبلي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلكمة العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهايـــة ال�ســحراء للتجــارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سرح احلديثة للتجارة - تو�سيـة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق ال�سحاري للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليمار احلديثة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التي�سيــر للتجــارة العامة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأثري الكون الوطنية للتجارة - تو�سية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سذر الفيحاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج ال�سرق للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الغالجي للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة الإلكرتونيات الوطنية - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد وم�سطفى للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد ارن�ست ويونغ للتدريب �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل احللوى �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بناء ال�سماء الرائدة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وفهد للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سمة ال�سمــال للتجــارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو غالية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمــــال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو عبــــدامللك امل�سكـــــري للتجـــــارة 
واملقــاولت - تو�سيــة .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو علي اللواتي الع�سرية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكيومي امللكية لالأثاث والديكور �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الألفية خلدمات ال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطــورة جمــان املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليمي الدولية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول الدولية املتكاملة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقة العقارية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوليب للتجارة املتميزة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر احلوراء للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عزان �سيف ثاين النبهاين و�سريكته �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سليتيات للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�س�ض املتحدة �ض.م.م .

250
250
251
251
252
252
253
253
254
254
255

255
256
256
257
257
258
258
259
259
260
260
261
261



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سيــب الوطنيـــة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي �سحـــار العامليـــة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمــاء زاخــر للتجــارة - ت�سامنية .
اإعالن عــن بـــدء اأعمــــال الت�سفـيـــــــة ل�سركــــة اأجـــــواء ال�سلطنـــــة املتميـــــزة للتجـــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلري العقارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية امل�سرقة للم�ساريع الع�سرية �ض.م.م  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستودعات الدقم التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد العمانية للتنمية العقارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امتداد احلويل املتميزة للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحي والرديني للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرز النقي �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ض املدينة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب البالتيني �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقاء البلور �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزال اجلزيرة للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهـــــاء اأعمــــال الت�سفـيـــــة ل�سركــــة هـــــالل بـــن �سالــــم املنــــذري و�سركـــــاه 

للتجارة - ت�سامنية .
و�سريكــــه  �سالـــم احلجـــري  بن  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج اإ�سماعية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة المتياز للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكون للتجارة - ت�سامنية  .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة للعناية بال�سيارات �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سروعات التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منازل م�سقط للبناء والتعمري �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة اأفالك النور اخلا�سة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ال�سهامة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولد �سديق احلديثة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهندا�سي والنعيمي للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساحلي والنعيمي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

للتجـــــارة  �سافــــان احلديثــــة  ل�سركــــة جنـــوم  الت�سفـيــــة  اأعمــــال  انتهاء  عــــن  اإعــــالن 
واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة بات للتجارة - ت�سامنية .
الت�سفـيــة ل�سركـــة �سيف بن �سليمـــان بن �سالـــم الكثريي  اأعمـــال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الرديدة للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد البنف�سج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
للتجـــــارة  املميــــزة  اأبــــراج اجلزيــــرة  ل�سركــــة  الت�سفـيــــة  اأعمـــال  انتهــــاء  عــــن  اإعالن 

واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا �سنا�ض املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سهيب الرواحي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع كا�سف واأ�سلم و�سركاه �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنجاء للريا�سة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظبية جعالن للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ض العربية لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوابة مراك�ض - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب العا�سمة للتجارة �ض.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرجان لالإن�ساءات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املرجان لالت�سالت والتكنولوجيا �ض.م.م .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يامن الهدابي للتجارة - ت�سامنية .

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

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤ الوادي الكبري �ض.م.م .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان ال�سحراء العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة العامرة للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املد العاتي لالإن�ساء واخلدمات - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج �سمكت للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل ال�سويحرة للمقاولت - ت�سامنية .

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

البلو�سي  بن مراد  بن عبداللـه  اإبراهيم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق لوى املتكاملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو منرية الوطنية - تو�سية .

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

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض خدل �ض.م.م .

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهب �سحار الوطنية - ت�سامنية .
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اإعــالن عــن انتهاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركـــة املعت�ســـم بن �سعيد بن عبيـــد العبـــري 
و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سرقية املميزة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سم�ض املحيطات املتحدة للتجارة 

واملقاولت - تو�سية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة القد�ض للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ي�سار �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معادن اجلنوب �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال للخدمات الهند�سية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال للعقارات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العار�سي خلدمات الطاقة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمويل للم�ساريع الدولية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد خلدمات الأ�سول �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الغيل للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديقة الذهبية للمواد الغذائية الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار العذيبة احلديثة �ض.م.م .
حممد  بن  علي  اأبناء  وعبداللـه  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنقاء الربونزية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�ض الأزرق الدولية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج �سداب �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر احلمرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى الكندي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2019/22

باإن�ســاء املركـــز الوطنــي للت�سغيــل واإ�ســدار نظامـــه

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 
وعلى نظام الهيئات واملوؤ�س�سات العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/116 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76 بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة ، واعتماد 
هيكلها التنظيمي ، 

وعلى املر�ســــوم ال�سلطانـــي رقـــم 2011/98 باإن�ســـاء الهيئــة العامــة ل�سجــل القــوى العاملة ، 
واإ�سـدار نظامهـا ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى
ين�ســــاأ مركــــز ي�سمــــى " املركز الوطني للت�سغيل " يتبع جملــ�س الــوزراء ، ويعمـــل فـي �ساأنـــه 

باأحكام النظام املرفق . 
املــادة الثانيــــة 

يتمتع املركز الوطني للت�سغيل بال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري . 
املــادة الثالثــــة 

توؤول اإلى املركز الوطني للت�سغيل الخت�سا�سات واملخ�س�سات واملوجودات اخلا�سة بالهيئة 
العامـــــة ل�سجـــــل القـــوى العاملــــة ، كما يــــــوؤول اإليــــه كــــل مــــا يتعلــــق باخت�سا�ســـات املركــــــز 

من وزارة القــوى العاملــة . 
املــادة الرابعـــة 

ينقل اإلى املركـــز الوطنـــي للت�سغيــل موظفـــو الهيئــة العامـــة ل�سجـــل القوى العاملـــة بـــذات 
اأو�ساعهم الوظيفـية . 

ويجوز نقل اأي من موظفـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة )املدنية ، والع�سكرية ، والأمنية( 
اإلــى املركـــز بـــذات و�سعـــه الوظيفــــي وفقـــا لحتياجــــات وطبيعة عمــــل املركـــز ، بالتن�سيــــق 

مع اجلهات ذات العالقة . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

املــادة اخلام�ســة

تلتــزم جميــع وحــدات اجلهــاز الإداري للدولة )املدنيـــة ، والع�سكريـــة ، والأمنيـــة( ومن�ساآت 

القطاع اخلا�س مبوافاة املركز الوطني للت�سغيل بال�سواغر والوظائف واملهن املراد �سغلها 

بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة . 

املــادة ال�ساد�ســة

يكــون تعديــل نظــام املركــز الوطنـــي للت�سغيل املرفـــق مـــن قبــل رئيــ�س جملــ�س اإدارة املركــــز 

الوطني للت�سغيل بعد موافقة جمل�س الوزراء . 

املــادة ال�سابعــة

ي�سدر رئي�س جملـ�س اإدارة املركـــز الوطنـــي للت�سغيل اللوائح والقــــرارات الالزمـــة لتنفـيـــذ 

والأنظمة  بالقوانني  والقرارات يعمل  اللوائح  تلك  اأن ت�سدر  واإلى   ، املرفق  النظام  اأحكام 

املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا املر�سوم ، 

والنظام املرفق ، ومبا ل يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة الثامنــة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/98 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم ، 

والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة التا�سعــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2020م . 

�سـدر فـي : 23 من جمادى الثانية �سنــة 1440هـ
املـوافــــق : 28 من فبرايــــــــــــــــــر �سنــة 2019م

 قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان
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نظـــام املركــز الوطنــي للت�سغيــل 
الف�ســـل الأول

تعاريــف واأحكـــام عامـــة
املــادة ) 1(

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام ، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها :

املركــــــــــــــــــــــــــــز : املركز الوطـني للت�سغيــل . 
املجلـــــــــــــــــــــــــ�س : جملــ�س اإدارة املـــــــركـــز . 

الرئيـــــــــــــــــــــــ�س : رئي�س املجل�س . 
الرئي�س التنفـيذي : الرئي�س التنفـيذي للمركز . 

املــادة ) 2(

يكون مقر املركز حمافظة م�سقط ، ويجوز اإن�ساء فروع له فـي املحافظات بقرار من املجل�س . 

الف�ســـل الثانـــي

اأهـــداف املركـــز واخت�سا�ساتـــه

املــادة ) 3 (

واإن�ساء قاعدة  وا�ستقرارهم  الباحثني عن عمل  واإعداد وت�سغيل  اإلى توجيه  املركز  يهدف 
بيانات عن القوى العاملة فـي ال�سلطنة . 

املــادة ) 4 (

يكون للمركز فـي �سبيل حتقيق اأهدافه مبا�سرة الخت�سا�سات الآتية : 

ت�سجيــــل الباحثـــني عن عمـــل واإن�ساء قاعــدة بيانات متكاملــــة تت�سمـــن بياناتهـــم    1
ال�سخ�سيـــة ، وموؤهالتهـــم العلميـــة ، وخرباتهم العمليــة وغيــر ذلك من البيانـــات 

ذات ال�سلة . 

ذلك    2 فـي  العمل مبا  �سوق  فـي  الوطنية  العاملة  بالقوى  املتعلقة  البيانات  توفـري 
الربط الإلكرتوين مع كافة وحدات اجلهاز الإداري للدولة )املدنية ، والع�سكرية ، 

والأمنية( ، ومن�ساآت القطاع اخلا�س وغريها . 
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تر�سيح الباحثني عن عمل الذين تتوافر فـيهم �شروط �شغل الوظائف واملهن املراد    3
�سغلها فـي كل من وحدات اجلهاز الإداري للدولة )املدنية ، والع�سكرية ، والأمنية( 
ومن�ساآت القطاع اخلا�س ، على اأن تتولى اإجراءات التعيني اجلهات املخت�سة وفقا 

لالأنظمة املعمول بها فـي هذا ال�ساأن . 

توجيه واإر�ساد الباحثني عن عمل لال�ستفادة من فر�س العمل املتاحة مبا يتنا�سب    4
وموؤهالتهم العلمية وخبـراتهم العملية ، وكذلك ت�سجيعهم على اللتحاق ببـرامج 

التدريب لإك�سابهم املهارات املهنية وفقا لحتياجات �سوق العمل . 

القطاعني    5 الباحثني عن عمل فـي  بت�سغيل  ال�سيا�سات والربامج اخلا�سة  متابعة 
العام واخلا�س ، ورفع تقارير ب�ساأنها اإلى جمل�س الوزراء . 

التن�سيق مع اجلهات املعنية لتحديد اأولويات التعليم والتدريب واحتياجات �سوق    6
العمــــل مبـــا ي�سمـــل دعــــم القطاعـــــات ال�سرتاتيجيـــــــة وامل�سروعـــــــات التنمويــــــــة 

من الكفاءات واملهارات الوطنية . 

درا�ســـة وحتليــــــل الحتياجــــــات الوظيفـيـــــــة للقطاعــــات القت�ساديــــة والتنمويــــــة    7
الكوادر الوطنية من �سغل  العمل لتمكني  ، واقرتاح الربامج وخطط  واخلدمية 

الوظائف واملهن املختلفة . 

اإجراء البحــوث والدرا�سات بال�سراكــة مــع خمتلـــف اجلهات التعليمية والتدريبية    8
والت�سغيلية لدعم ت�سغيل القوى العاملة الوطنية . 

لتمكني    9 ال�سلطنة  فـي  والت�سغيل  التوظيف  الالزمة عن حركة  املعـلومات  توفـري 
وتوجيه  والت�سغيل  التوظيف  �سيا�سات  �سياغة  من  بالتخطيط  املعنية  اجلهات 
خمتلف  من  املخرجات  بني  املواءمة  نحو  والتدريبية  التعليمية  ال�سيا�سات 
التخ�س�سات العلمية والتقنية وم�ستويات املهارة املهنية مع الحتياجات الفعلية 

فـي �سوق العمل . 

اإعداد اخلطط الالزمة لت�سغيل القوى العاملة الوطنية التي اأنهيت عقود عملها    10
مـــــن من�ســــاآت القطـــــاع اخلـــــا�س ، وذلك فـي امل�ساريـــــع والعقــــود احلكوميـــة ، وتــلك 

التي ت�ساهم فـيها احلكومة . 
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اإعداد الربامج ال�ستيعاب القوى العاملة الوطنية غري امل�ستقرة فـي من�ساآت القطاع  1 11
اخلا�ص . 

متثيـل ال�سلطنة فـــي االجتماعـــات االإقليميــة والدوليـــة ذات ال�سلـــة باخت�سا�ســــات  1 12
املركز بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة . 

اأي اخت�سا�سات اأخرى يقرها املجل�ص بعد موافقة جمل�ص الوزراء .  1 13

الف�صـــل الثالـــث

جملــ�س الإدارة واخت�صا�صاتــه

املــادة ) 5 (

يتولــى اإدارة املركــز وتنظيم �سوؤونـــه جملـــ�ص اإدارة ميثـــل القطاعني احلكومـــي واخلـــا�ص ، 
اأ�سماء مر�سحي القطاع اخلا�ص فـي ع�سوية  وتتولى غرفة جتارة و�سناعة عمان اقرتاح 
املجل�ص ، وي�سدر بتعيني اأع�ساء املجل�ص وحتديد مدة ع�سويتهم قرار من جمل�ص الوزراء . 

املــادة ) 6 (

يجتمع املجل�ص بدعوة من الرئي�ص اأو من يحل حمله ، )4( اأربع مرات على االأقل فـي ال�سنة ، 
ويجـــوز دعوتــــه لالنعقاد كلمــــا اقت�ســـت احلاجـــة اإلى ذلك ، وال يكــــون االجتمـــاع �سحيحــــا 
اإال بح�سور اأغلبية اأع�سائه ، على اأن يكون من بينهم الرئي�ص اأو نائبه ، وت�سدر القرارات 

باأغلبية اأ�سوات احلا�سرين ، وعند الت�ساوي يرجح اجلانب الذي منه رئي�ص االجتماع . 
وللمجل�ص اأن يدعو حل�سور اجتماعاته من يرى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة ، 

ويكون للمدعوين اال�سرتاك فـي املناق�سات ، دون اأن يكون لهم حق الت�سويت . 

املــادة ) 7 (

يعني املجل�ص فـي اأول اجتماع له نائبا للرئي�ص من بني اأع�سائه يحل حمل الرئي�ص عند 
غيابه ، اأو وجود مانع يحول دون ممار�سة اخت�سا�ساته . 

املــادة ) 8 (

 ، اأهدافه  يكون للمجل�ص كافة ال�سالحيات الالزمة ملمار�سة املركز اخت�سا�ساته وحتقيق 
وب�سفة خــا�سة مـا ياأتي :
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و�سع خطة ت�سغيل القوى العاملة الوطنية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية ، ورفعها    1
اإلى جمل�س الوزراء لعتمادها . 

اعتمـــاد الهيكـــل التنظيمــي للمركــــز والتق�سيمات الإدارية الفرعية بهـــا ، وحتديــــد    2
اخت�سا�ساتها بالتن�سيق مع اجلهات املعنية . 

اإبرام مذكرات التفاهم ذات ال�سلة باخت�سا�سات املركز .    3

اإقــــرار م�ســـروع امليزانيــة ال�سنوية للمركــز بعد التن�سيق مع وزارة املاليــة ، ورفعهــا    4
اإلى جمل�س الوزراء لالعتماد . 

اعتماد احل�ســـــاب اخلتــامـي للمركـز قبل رفعــه اإلـى وزارة املاليـــة .    5

اإعداد تقرير ن�شف �شنوي عن ن�شاط املركز ، ورفعه اإلـى جمل�س الوزراء .    6

اعتماد خطة تنظيــم العمـــل فـي املركز .    7

اإ�ســدار اللوائــح بقواعــد واإجراءات منح ت�ساريح مكاتب ت�سغيـــل القـــوى العاملــــة    8
الوطنية اخلا�سة . 

تفـويــ�س الـرئي�س التنفـيذي فـي اأي من اخت�ســا�ســاتــه .    9

الف�ســـل الرابـــع

الرئيــ�س التنفـيــذي واخت�سا�ساتــه

املــادة ) 9 (

يكون للمركز رئي�س تنفـيذي ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�س بطريق التعاقد بعد موافقة 
جملـــ�س الــوزراء ، ويكــون ملجلــ�س الإدارة ال�سالحيــــــة الكاملــــة فـــي حتديـــد المتيـــــازات 

واملخ�س�سات املالية للرئي�س التنفـيذي . 

املــادة ) 10 (

ميثل الرئي�س التنفـيذي املركز فـي �سالته بالغري ، واأمام الق�ساء . 

املــادة ) 11 (

يكون للرئي�س التنفـيذي كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة وفقا للقوانني املعمول 
بها فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة ، وله ب�سفة خا�سة الآتي :
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ت�سيري جميع �سوؤون املركز الإدارية ، واملالية ، والوظيفـية .    1

تنفـيذ خطة ت�سغيل القوى العاملة الوطنية .    2

3    ، الفرعية واخت�سا�ساتها  الإدارية  والتق�سيمات  للمركز  التنظيمي  الهيكل  اإعداد 
ورفعـها اإلـــى املجلــ�س . 

اإعداد م�سروعات مذكرات التفاهم ، وعر�سها على املجل�س .    4

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمركز ، ورفعهما اإلى املجل�س .    5

اإعداد خطة تنظيم العمل فـي املركز ، ورفعها اإلى املجل�س .    6

اإعداد تقارير دورية عن اأعمال املركز ، وعر�سها على املجلـ�س .    7

اإعـــداد خطــــط التدريـــب والتاأهيـــل ملوظفـــي املركـــز لالرتقـــاء بقدراتهـــم العلميـــــة    8
والعمليـة . 

اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س .    9

الف�صــل اخلامـــ�س

ماليــــة املركـــز

املــادة ) 12 (

تكون للمركز ميزانية �سنوية م�ستقلة يتم اإقرارها من قبل املجلــ�س ، وتبــداأ ال�سنــة املاليـــة 
للمركـــــز فـي الأول من �سهــــر ينايــــر ، وتنتهــــي فـــي احلــــادي والثالثـــني مــن �سهـــر دي�سمبـــر 
من كل عام ، وتبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ العمــل بهذا النظــام ، وتنتهــي فـي احلــادي 

والثالثني من دي�سمرب من العام ذاته . 

املــادة ) 13 (

تتكـــون مـــوارد املركـــز مــــن العتمـــادات التـــي تخ�س�سهـــا الدولـــة لــــه ، اإلـــى جانـــب ح�سيلـــــة 
ما يتقا�ساه املركز مقابل ما يوؤديه من خدمات . 

املــادة ) 14 (

تودع اأموال املركز فـي ح�ساب خا�س لدى اأحد امل�سارف املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة . 
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الهيئـة العامــة للميــاه

قـــرار اإداري

رقــم 2019/2

باإ�شدار الئحة تعرفة التزود باملياه ال�شاحلة لل�شرب

ال�ســـادر  بــه  املرتبطـــة  وامليـــاه  الكهربـــاء  تنظيـــم وتخ�سيـــ�ص قطـــاع  قانـــون  اإلـــى  ا�ستنــادا 
باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/78 , 

واإلى نظام الهيئة العامة للمياه ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/58 , 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/42 فـي �ساأن الهيئة العامة للكهرباء واملياه , 

الوزاري  بالقرار  ال�سادرة  لل�سرب  ال�ساحلة  وامليـاه  الكهربـاء  وتعرفـة  توزيـع  واإلـى الئحـة 
رقم 86/7 , 

واإلى موافقة جمل�ص الوزراء , 
واإلى موافقة وزارة املالية , 

واإلى موافقة جمل�ص اإدارة الهيئة العامة للمياه , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقـــــرر 
املــادة االأولــى

يعمل فـي �ساأن تعرفة التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب باأحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــة

وامليـاه  الكهربـاء  وتعرفـة  توزيـع  مـن الئحـة  رقـم )2(  امللحق  ح( من   , )ز  الفقرتان  تـلغى 
ال�ساحلـــة لل�ســـرب امل�ســـار اإليهـــا , كمـــا يلغـى كـل ما يخالف الالئحة املرفقة , اأو يتعار�ص 

مع اأحكامها .
املــادة الثالثــة

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

�شدر فـي :  7 / 6 / 1440هـ
املوافــــق : 12 / 2 / 2019م

د .عبـداملـلك بـن عبـداللـه بن زاهــر الهنائــي
رئيـــــــ�ص جملــــــــ�ص اإدارة الهيئـــــــة العامــــة للميــــاه
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الئحة تعرفة التزود باملياه ال�شاحلة لل�شرب

املــادة ) 1 (

يكون للكلمات والعبارات االآتية - فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة - املعنى املبني قرين كل منها , 
ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر :

1 - الهيئــــة : 
الهيئة العامة للمياه .

2 - امل�شرتك : 
كل �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري مالك , اأو م�ستاأجر لعقار .

3 - تعرفة التزود باملياه ال�شاحلة لل�شرب : 
قيمة ا�ستهالك املياه التي حت�سل من امل�سرتك ح�سب ا�ستهالكه .

4 - تعرفة التزود باملياه ال�شاحلة لل�شرب باجلملة : 
لتزويد  الهيئة  تتعاقد معها  التي  يتم حت�سيلها من اجلهات  التي  املياه  بيع  قيمة 

املياه باجلملة .

5 - تعرفة التزود باملياه ال�شاحلة لل�شرب لل�شبكات امل�شتثمرة : 
قيمة بيع املياه التي يلتزم امل�ستثمر ب�سدادها .

6 - تعرفة املياه املفقودة : 
القيمة التي يلتزم الطرف املت�سبب ب�سدادها عن كل ت�سرب للمــياه نتيجة االأ�ســـرار 

اأو التعدي اأو العبث مبكونات اخلدمة اأو ال�سبكة العامة اأو البنية التحتية .

7 - التو�شيلة املوؤقتة : 
تو�سيل ال�سبكة الداخلية بال�سبكة العامة وفقا للموا�سفات الفنية ب�سفة موؤقتة .

8 - ال�شبكات امل�شتثمرة : 
�سبكات املياه التي يتم اإن�ساوؤها اأو اإدارتها من قبل امل�ستثمر .

9 - امل�شتثمر : 
كل �سخ�ص طبيعي اأو اعتباري ميتلك اأو ي�ستاأجر �سبكة لتوفـري مياه �ساحلة لل�سرب , 

�سواء كان م�سدر املياه مملوكا له اأو متعاقدا على توفـريه .
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املــادة ) 2 (

ي�سنف امل�سرتك وفقا لغر�ص ا�ستهالك املياه ال�ساحلة لل�سرب اإلى االآتي :
1 - حكومي : وت�سمل املن�ساآت احلكومية التابعة لوحدات اجلهاز االإداري للدولة . 

متعــددة  واملبانـــي  وال�سناعية  التجارية  الوحــدات  وت�سمـــل   : و�سناعـــي  جتـــاري   -  2
 , ال�سناعـــي  اأو  التــجاري  الغر�ص  ذات  واملجمعات  التجارية  ال�سكنيــة  الوحــدات 

واملجمعات ال�سياحية املتكاملة . 
3 - �سكني : وي�سمل الوحدات ال�سكنية و املباين متعددة الوحدات ال�سكنية واملجمعات 

ال�سكنية , واملوؤ�س�سات االأهلية غري الربحية . 
4 - التو�سيالت املوؤقتة للمباين ال�سكنية والتجارية وال�سناعية واحلكومية . 

املــادة ) 3 (

تكون تعرفة التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب للم�سرتك , وفقا ملا ياأتي :

نوع اال�شتهالك
   ال�شرائح ح�شب كمية اجلالونات  

          امل�شتهلكة �شهريا
التعرفة بالبي�شة

13.5 - فاأكرثاحلكومي
التجاري وال�سناعي 

والتو�سيلة املوؤقتة
13.5 - فاأكرث

ال�سكني
5000 -1 2

50012.5 - فاأكرث

املــادة ) 4 (

تكون تعرفة بيع املياه لناقالت املياه ال�ساحلة لل�سرب , وفقا ملا ياأتي :

التعرفة بالبي�شة للجالونحجم �شهريج نقل املياه باجلالون

 700 - 11
7013 - فاأكرث
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املــادة ) 5 (

تكون تعرفة التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب باجلملة بالقيمة التي يتم حت�سيلها من اجلهات 
تنظيم وتخ�سي�ص قطاع  لقانون  وفقا   , باجلملة  املياه  لتزويد  الهيئة  تتعاقد معها  التي 

الكهرباء واملياه املرتبطة به , م�سافا اإليها ن�سبة )5%( كر�سوم اإدارية .

املــادة ) 6 (

تكـــون تعرفـــة التـــزود بامليـــاه ال�ساحلـــة لل�ســـرب لل�سبكـــات امل�ستثمـــرة بواقــع بي�ســة واحــدة 
لكل جالون .

املــادة ) 7 (

تكون تعرفة املياه املفقودة وفقا حلجم قطر االأنبوب لكل �ساعة , وفقا ملا ياأتي :

 التعرفة/ �شاعة بالريال العماين        قطر االأنبوب )ملم(

9040 فاأقل

10050

110110

150140

200300

250560

300900

4001900

6005500 فاأكرث
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الهيئـة العمانيــة لالعتمــاد الأكادميــي 
قــــــرار

 رقــم 2019/11 
بتعديــل بعــ�ض اأحكــام 

الالئحـة املالية للهيئـة العمانيـة لالعتمـاد الأكادميـي
ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ،
واإلى الالئحة املالية بالهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ال�سادرة بالقرار رقم 2012/47 ،

واإلى موافقة وزارة املالية ،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي ، 

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

املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�س املادة )143( من الالئحة املالية للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي امل�سار 

اإليها ، الن�س الآتي :

"يجوز التعاقد ل�سراء الحتياجات اأو اإ�سناد الأعمال بطريق الإ�سناد املبا�سر فيما ل تزيد 
، ويجوز فـي  اآلف ريال عماين مبوافقة الرئي�س التنفيذي  قيمته على )10.000( ع�سرة 
حالة ال�سرورة مبوافقة الرئي�س التعاقد بالإ�سناد املبا�سر فيما ل يجاوز )25.000( خم�سة 

وع�سرين األف ريال عماين .

ثالثة   )3( اأف�سل  بني  من  ال�ست�ساري  املكتب  اأو  املقاول  اأو  املورد  اختيار  يتم  اأن  ويجب 
عرو�س يتم احل�سول عليها ، �سريطة اأن تكون الأ�سعار منا�سبة ، مع بيان الأ�سباب املوجبة 
الختياره ، ويجوز فـي حالة ال�صرورة ، ومبوافقة الرئي�س اال�صتثناء من �صرط احل�صول 

على )3( ثالثة عرو�س" .
املــادة الثانيــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره . 

�صدر فـي : 16 من جمادى الثانـية 1440هـ
املوافــــق : 21 من  فربايـــــــــــــــــــر 2019م

                                                                                                د . عبدالـلـه بــن حممــــد ال�صارمـــي
                                                                                   رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
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وزارة العــدل

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2019/1/62

باإعـالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،

واإلى القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيــ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة ،

واإلــى قــــرار جلنة قبــول املحاميــن رقــم 2017/6/27 بتعديــل عقــد تاأ�سيـ�س �سركـة / حممد 

الفار�سي و�سركاه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ) �سركة مدنية للمحاماة ( ،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/1 بتاريخ 2019/1/30م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

جترى التعديــالت املرفقة علـى عـقد تاأ�سي�س �سركة / حممد الفار�سي و�سركاه للمحاماة 

واال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة ( .

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر في : 23/ 5/ 1440هـ 

املوافـــــق :30/ 1 / 2019م
عي�شى بن حمد بن حممد العزري

                                                                                     وكيـــل وزارة العــــدل
                                                                                     رئيـــ�س جلنــــة قبــــول املحاميــــن
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تعديــل عقــد تاأ�شيــ�س

�شركة حممد الفار�شي و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

اإنه فـي يــوم االأربـعاء املوافــق 2018/2/21م ، انعقــدت جمعيــة ال�سركــاء فـي �سركــة حممــد 

الفار�سي و�سركاه للمحامــاة واال�ست�ســـارات القانونيــة )�سركـة مدنيـــة للمحامــاة( بح�ســور 

التاليــة  املــواد  باالإجمــاع تعديل  ، وقــرروا  الذين ميثلون )100٪( من احل�س�س  ال�سركاء 

مـن عقد التاأ�سي�س على النحو االآتي :

اأول  : تعدل املـادة )1( من عقد التاأ�سي�س لتقراأ كاالآتي :

وم�ست�سارون  و�سركاه حمامون  الفار�سي  الدكتور حممد   : ال�سركــة  ا�ســم  يكون   "

قانونيون " .

ثانيا : تبقى باقي مواد عقد التاأ�سي�س دون تعديل .

ال�شم : حممد بن عبداللـه بن حممد الفار�سي                        التوقيـــــــع :

ال�شم : هانـي بـن حممـد بـن عبـداللـه الفـار�سي                       التوقيـــــــع :
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

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

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

100471 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G

 á«æWƒdG Ò°ù«àdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1220 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105616 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh QƒgõdG ™«H

 IQÉéà∏d »°UhôÿG ¥Éë°SEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 317 : Ü.Q 1 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat74.indd   1 2/28/19   12:10 PM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110006 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 IQÉéà∏d áãjó◊G ó∏ÑdG AGƒ°VCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 3 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG RQC’G á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
 π°ù©dGh πëædG π°ùY , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊G , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG

. è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , πHGƒàdG , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G

 Ω.Ω.P.¢T ájòZC’G õ«¡éàd OƒaQƒ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«YÉæ°üdG  RƒbCG  ,  ájQÉ≤©dG  »HO  á°ù°SDƒe  ∂∏e ,  ¢SG  6  »H  ´Oƒà°ùe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , áãdÉãdG

2017/8/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG ácô°T   : π````````«cƒdG º```````````°SG

114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U   : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat74.indd   2 2/28/19   10:25 AM
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114142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d áæjóŸG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115531 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGòZ OGƒe ™«H

 Ω.Ω.¢T ≈°übC’G ÚMÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 405 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat74.indd   3 2/28/19   10:25 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
116781 : 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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ájƒ¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 593 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117012 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÉjôØ°S ÖJÉµe

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d õeôg êGôHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat74.indd   4 2/28/19   10:25 AM
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119300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 125 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119660 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 , á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ , ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J , äÉµÑ°ûdG áfÉ«°U
. ™bGƒŸG äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U

 Ω.Ω.¢T QÉªYE’G OGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 864 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat74.indd   5 2/28/19   10:25 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e õ«¡Œh ™«H

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd óZôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 1221 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119848 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. áYÉÑ£dÉH á°UÉÿG äÉéàæŸGh ™HÉ£ŸG ™«ªL

 á∏eÉ°ûdG OQhR’ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 741 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 864 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121514 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 IQÉéà∏d áãjó◊G õ©dG ∫ÉÑL ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh , áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh , Qƒ£©dG ™«H

 IQÉéàdGh äÉeóî∏d áãjó◊G è«∏ÿG …OGƒH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

121747 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. QƒîHh Qƒ£Yh ¿ÉÑ∏dG ™æ°U

 ¿ÉÑ∏dG íFGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat74.indd   8 2/28/19   10:25 AM

-40-



(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á«bóæa ≥≤°T

 á«°UƒJ - IQÉéà∏d »Hô©dG ±ó°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 322 : Ü.Q 16 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äÉ°TÉ°ûdG º«ª°üJ

 Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG äÉYÉæ°ü∏d IOó©àŸG äÉ«æ≤àdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 426 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122968 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh ÖFÉ≤◊Gh äÉLƒ°ùæŸGh á°ûªbC’G ™«H

 è«∏ÿG RÉ‚EG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ≥jƒ°ùdG áj’h , AGô°†ÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d …ôØæ°ûdG »∏Y óªfi ó«©°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ôjƒ°üàdG πeÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d É«LƒdƒæµàdG á°SóY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. øMÉ£e

 Ω.Ω.¢T QÉë°U øMÉ£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123462 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , QÉ«¨dG ™£≤d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. AÉæÑdG OGƒŸ

 Ω.Ω.¢T á«é∏ãdG á∏àµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 49 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áæjõdG ∑Éª°SCGh áØ«dC’G äÉfGƒ«◊Gh Qƒ«£∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ógó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 230 : Ü.Q 271 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123927 : 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

 IQÉéà∏d ÊGôª©dG ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°VÉjôdG ¢ùHÓŸGh äGhOC’G ™«H

 IQÉéà∏d ôjOÉæ¨dG QƒgR ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 660 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸGh √É«ŸG áÄÑ©Jh êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T (IôM á≤£æe ácô°T) ó«©°ùdG πgÉæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , áfƒjõŸÉH Iô◊G á≤£æŸG , áfƒjõŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG √É«e áÄÑ©Jh êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T ó«©°ùdG πgÉæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , áfƒjõŸÉH Iô◊G á≤£æŸG , áfƒjõŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124073 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ IOÉYEG

 Ω.Ω.¢T á«°SÉŸG ≈HôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ôFÉ°ü©dGh ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸGh Üô°ûdG √É«e áÄÑ©Jh êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T (IôM á≤£æe ácô°T) ó«©°ùdG πgÉæe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , áfƒjõŸÉH Iô◊G á≤£æŸG , áfƒjõŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124239 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 ¢ù``HÓŸG ´Gƒ```fCG ™``«ªL π«°ùZ , ¢ùHÓŸG »c ( ±É÷G π«°ù¨dG ) QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓe π«°ùZ

. äÉLƒ°ùæŸGh

 Ω.Ω.¢T á«°SÉŸG ™Ñ°ùdG ΩƒéædG á∏°ù¨e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 286 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ( ¿Éæ°SCG Èàfl ) á«ÑW äGÈàfl

 IQÉéà∏d áflÉ°ûdG AÓ¡H á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124285 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. Ëôc ¢ùjB’Gh áLRÉW ôFÉ°üY , á©jô°S ä’ƒcCÉe

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd Ωô≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ihõf áj’h , ¥ôa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«LÉLõdG ìGƒdC’Gh Ωƒ«æŸC’G Ö«côJ ¢TQh

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG ó°TGQ øH ⁄É°S øH ¬`∏dGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124437 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

 Ω.Ω.¢T á«dÉ©dG AÉª°ùdG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

124461 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

 IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG »µjÈdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 212 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 9 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ≥jƒ°ùJ , ôjó°üJh OGÒà°SG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áÄ«°†ŸG ¥QÉ«ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 267 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G ÖJÉµe

 IQÉéàdGh á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd ÜQódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 2238 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«dÉLôdG ¢ùHÓŸG áWÉ«N

 IQÉéà∏d Ö«gôdG å∏ãŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 IQGOEG äÉeóN , …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G , …QÉ≤©dG π«ãªàdG äÉeóN , ájQÉ≤©dG áWÉ°SƒdG äÉeóN

. ÚªãàdG , äGQÉ≤©dG

 Ω.Ω.¢T πÑ≤à°ùŸG ÜGƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 296 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤eh ºYÉ£e

 Ω.Ω.¢T á«ÑgòdG ™jQÉ°ûª∏d óFGôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 234 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124882 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh ôjƒ£à∏d õjôHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 316 : Ü.Q 485 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG π«°ùZh »c

 Iõ«ªàŸG ÊÉ©ŸG ÜòY áµ∏‡ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ∫ÉªYCÓd πãeC’G QÉ«àN’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 61 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. âcQÉeôHƒ°Sh äGOGôHh π°SÉ¨eh õHÉflh ïHÉ£eh ºYÉ£ŸG äGó©e áfÉ«°Uh Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T äGó©ŸG IQÉéàd §°ShC’G ¥ô°ûdG âfƒeGQÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 1095 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG AGôeC’G êÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 696 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸGh ºYÉ£ŸG

 á∏eÉµàŸG »gÉ£dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IóëàŸG á«æeC’G …OÉjC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 617 : Ü.Q 41 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125083 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 230 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ™```«ÑdG  ,  á```jôµ°ùdG  äÉ```jƒ∏◊Gh  õ```HÉîŸG  äÉ``éàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 áFõéàdÉH ™«ÑdG , QƒªàdGh áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH

. π°ù©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a

 IQÉéà∏d á«æWƒdG QƒædG ∞«°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÖFÉ≤◊Gh ájòMC’G ™«H

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«°SÉŸG Üô¨dG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Éch

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G §≤°ùe Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2241 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125164 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H

 á«ÑgòdG ó«cQhC’G IOÓb : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125264 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. QGòfE’G º¶fh á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¢ùfÉ¡H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 371 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcôe , á«°VÉjôdG ájófC’G

 hó«µj’G á«ÁOÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ô°TƒH áj’h , IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125292 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤◊G , IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG , ájòMC’G , á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG IRhÒ`a ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125296 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

. äGôgƒéŸGh »∏◊G ™æ°U

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG »Ñà≤dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°S ä’Éch á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T äÉjôØ°S á£≤f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 1694 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125299 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ájô°ü©dG áÑgƒŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125313 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. √É«ŸG ï°V äGó©e ™«H

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG IRhÒ`a ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125335 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. AÉjRC’Gh ¢ùHÓŸG º«ª°üJ

 IQÉéà∏d è«∏ÿG RGƒcôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 204 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125336 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. AÉjRC’Gh ¢ùHÓŸG º«ª°üJ

 IQÉéà∏d è«∏ÿG RGƒcôJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 204 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125398 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«H , ä’É°üJ’G , ∞JGƒ¡dG Iõ¡LCGh ∞JGƒ¡dG äÉbÉ£H ™«H , ∞JGƒ¡dG ™«H

 Ω.Ω.¢T ‹B’G Ö°SÉ◊Gh ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd ±ó°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 893 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125442 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á¡cÉØdG äÉHhô°ûeh ôFÉ°üY

 IQÉéà∏d ∫ƒ°UC’G IÉµ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 620 : Ü.Q 277 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ∫ÉæŸG ÚY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 815 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. »µª°ùdG ´GQõà°S’G

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh á«æ≤àd áeÉàdG IOÉLE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 247 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125498 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. áYGQõdGh áæà°ùÑdGh …ôdG

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh á«æ≤àd áeÉàdG IOÉLE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 247 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125499 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. (•ÓHh ¥ƒHÉWh , IõgÉL áfÉ°SôN) á«àæª°SC’G äÉYÉæ°üdG

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh á«æ≤àd áeÉàdG IOÉLE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 247 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

125500 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe ™«H

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh á«æ≤àd áeÉàdG IOÉLE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 247 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat74.indd   35 2/28/19   10:25 AM

-67-



(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125501 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. •ÓÑdGh ¥ƒHÉ£dG áYÉæ°U

 IQÉéàdGh ™jQÉ°ûŸG ôjƒ£Jh á«æ≤àd áeÉàdG IOÉLE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 119 : Ü.Q 247 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125510 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£eh »gÉ≤e

 áãjó◊G …ôHÉ°üdG ΩÉ°üY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 724 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG ÊGóª◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 293 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125720 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
 : äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôc ¢ùjB’Gh äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T è∏ãdG ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , ∫hÉ©ŸG …OGh áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118468 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ôØ°ùdG ä’Éch

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d á«dhódG ¿ô≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1107 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ™fÉ°üŸG äGó©e áfÉ«°U
 

  IQÉéà∏d á«æWƒdG QÉë°U áª‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   1 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. â«cƒŸGh OÉé°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ÖgòdG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 95 : Ü.Q 411 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120725 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

. (ìGôaC’G ÚJÉ°ùa πª°ûJ) ájòMC’Gh äÉ°SƒÑ∏ŸGh äÉLƒ°ùæŸG ÒLCÉJ
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ÑgòdG ó«dÉ≤àdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   2 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d IóFGôdG πeC’G ¥Gô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , »`aGƒdGh πeÉµdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ , äÉÑcôŸG º«ë°ûJh π«°ùZ äÉ£fi
 

  Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ùdÉH ájÉæ©∏d õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi ,  QÉë°U áj’h  321  :  Ü.Q  54  :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/9/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122332 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 õÑÿG ™æ°U , ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õÑÿG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. ¬JÉéàæeh
 

 Ω.Ω.¢T ôjƒ£à∏d ¿GôØYõdG ¿ÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi ,  QÉë°U áj’h 311 :  Ü.Q122 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122614 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 áFõéàdÉH ™«ÑdGh É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  äÉ°VÉ«ÑdGh  ∞°TGô°ûdGh  äÉ«fÉ£Ñ∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a
 »`a  áFõéàdÉH  ÜÉ©dC’G  ™«Hh  IõgÉ÷G  ¢ùHÓŸGh  á«ÑàµŸG  äGhOC’Gh  á«°SÉWô≤∏d  á°ü°üîàŸG
 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
 Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh ∫ÉØWC’G ΩRGƒd äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG

. äÉ«dÉªµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh äGô°†ëà°ùeh
 

  á∏eÉµàŸG ¿GƒdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 519 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áFõéàdÉH ™«ÑdGh É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh  äÉ°VÉ«ÑdGh  ∞°TGô°ûdGh  äÉ«fÉ£Ñ∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a
 »`a  áFõéàdÉH  ÜÉ©dC’G  ™«Hh  IõgÉ÷G  ¢ùHÓŸGh  á«ÑàµŸG  äGhOC’Gh  á«°SÉWô≤∏d  á°ü°üîàŸG
 »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
 Qƒ£©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdGh ∫ÉØWC’G ΩRGƒd äGhOCGh ¢ùHÓŸ á°ü°üîàŸG

. äÉ«dÉªµ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh äGô°†ëà°ùeh

 á∏eÉµàŸG ¿GƒdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 519 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/10/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
. á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ

 
 á«æeÉ°†J - º°ù∏W : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123345 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«YGQõdG äGó©ŸGh OGƒª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«ªà°SôdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 517 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†M
 

 á«°UƒJ - πeÉ°ûdG ¥ô°ûŸG πÑ≤à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1545 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 22 áÄØdG »`a
. âjQó«¡f’Gh ¢ùÑ÷G

 
  IQÉéà∏d ¿ƒgôŸG OƒÑY øH óªMCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 40 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

  π«LQÉædG ôFÉ°üY ≈¡≤e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 611 : Ü.Q 605 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   7 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T Ωô``````≤dG IOÉ«``````Y : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW IOÉ«Y
 

 Ω.Ω.¢T …ƒ∏Y IOÉ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ∫ÉLô∏d ábÓ◊Gh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJh ¢üb

 
 Iõ«ªàŸG ôjó¨dG áYhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124738 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d º∏°ùe ô°UÉf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 
 Ω.Ω.¢T AÉæÑdG OGƒeh ójóë∏d hÎ«e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 718 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th á«°SÉŸG »æjô≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h 316 : Ü.Q 185 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   10 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124802 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ôªYÉH ⁄É°S ß«`ØM øH óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 77 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124876 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. á«dÉŸG äÉµ«°ûdGh ä’Gƒ◊G QGó°UEG á£°ûfCG , áaGô°üdG äÓfi
 

 Ω.Ω.¢T áaGô°ü∏d á«dhódG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 726 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   11 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124916 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ∫Éª°ûdG ∫É«N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. çÉKC’G á°TQh
 

 IQÉéà∏d OGó¨H AÉª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , ø°ùM ƒH »æH ¿Ó©L áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   12 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H

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

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. (Úd’ódG Öàµe) äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh
 

  IQÉéà∏d ¿Éª«∏°S øH ¬`∏dGóÑY øH Oƒªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 340 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   13 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125013 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ôjó°üJh OGÒà°SG

 á«°UƒJ - ∑Éª°SCÓd á«æWƒdG QÉëÑdG ôîa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , Qƒ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125110 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑª∏d ΩÉY ∞«¶æJ
 

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh ∫ÉªYCÓd Ö«¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 464 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   14 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125112 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  »ŸÉ©dG §≤°ùe Oƒfi : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 14 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125140 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉfÉ«ÑdG Ëó≤J ≈dEG  2020 äBÉ°ûæŸGh øcÉ°ùŸGh ¿Éµ°ù∏d ÊhÎµdE’G OGó©àdG ´hô°ûe ±ó¡j
.  (∫’óà°SG) º°SG πª– á∏eÉµàe äÉeƒ∏©e áeƒ¶æe AÉæH ∫ÓN øe á«FÉ°üME’G äGô°TDƒŸGh

  äÉeƒ∏©ŸGh AÉ°üMEÓd »æWƒdG õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 848 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   15 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125149 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

 
 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ª∏d IóëàŸG QÉë°U ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125178 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , ≥jô◊G áehÉ≤eh äÉë°Tôe º¶f ìÓ°UEG h Ö«côJ
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   16 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 á«æWƒdG »≤jô°ûdG øªMôdGóÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 329 : Ü.Q 476 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125279 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG áªµdGh QÉ°üª∏d á«Fõ÷ÉH ™«ÑdG
 

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d ¢VƒÿG ¥ÉªYCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1319 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   17 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125312 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 , ¢Uƒ¨dG äGhOCG ÒLCÉJ , ábÉ£dG äÉ£fi áfÉ«°Uh π«¨°ûJ , AÉæÑdG ä’hÉ≤e , øØ°ùdG ìÓ°UEG

. øØ°ùdG AÉHô¡c ìÓ°UEG , á«fó©ŸG èjQÉ¡°üdG ìÓ°UEG
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG è∏ØdG ≈°Sôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 205 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125340 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 Ω.Ω.¢T á«°SÉŸG »°SGhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 222 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   18 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÚeCÉàdG ´É£b

 
 ´.´.Ω.¢T ÚeCÉà∏d áæjóŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1805 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉæé©eh äÉjƒ∏M
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 277 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   19 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125519 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
  Ω.Ω.¢T »°SÉ°SC’G AÉæÑdG øa äÉeóN : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. π°ù©dG êÉàfEG

  ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ºë°U ™«HQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   20 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125570 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 . ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉeõ∏à°ùeh èeGôH ™«H

 IQÉéà∏d ≥jó°U øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 1367 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äGÈàfl
 

 Ω.Ω.¢T QÉÑàN’G ∫ƒ∏◊ è«∏ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1210 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   21 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG º«ë°ûJh π«°ùZ äÉ£fi

 
  Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d º«gGôHEGh ¢ûjhQO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

2019/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125835 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh π«ªéàdG äGhOCG ™«H
 

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG »ÑgòdG º¡°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 111 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat48.indd   22 2/28/19   7:56 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
106139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¬«àaƒædGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 á«FÉ°ùædG äÉeõ∏à°ùª∏d ∫ÉØjQ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/11/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

106860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùJ ÜÉ©dCG

 IQÉéà∏d …ó«©°ùdG ¥QGƒÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY: á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/12/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   1 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107673 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. »©«Ñ£dG ΩÉNôdGh ¥ƒHÉ£dGh •ÓÑdG IQÉŒ

 ∫ÉªYC’Gh IQÉéà∏d §°SƒàŸG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 : Ü.Q 21 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

110041 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ‹BG Ö°SÉMh á«fhÎµdEGh á«FÉHô¡c Iõ¡LCG

 IQÉéà∏d …hGôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   2 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
110365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ‹ÉÑ≤ŸG óªëe øH ∞«°S øH óªëe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿ÉªY áæ£∏°S , ¢UÉæ°T áj’h 324 : Ü.Q 280 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112117 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 Ω Ω ¢T á°Sóæ¡∏d ¿hóëàŸG ¿ƒjQÉ°ûà°S’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 429 : Ü.Q 311 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   3 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG ó°ùdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«dó«°U

 á«°UƒJ »Ñ£dG »ª«©ædG óªMCG ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 - áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , IQƒHÉÿG áj’h 326 : Ü.Q 62 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2017/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   4 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117136 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ™fÉ°üŸG äGó©e áfÉ«°U

 ájQÉéàdG ÉHÉa äÉeóN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ∫ÉLô∏d ô©°ûdG ∞«Ø°üJh ¢üb

 Ω Ω ¢T ∫ÉªYC’Gh äÉeóÿGh á«ªæàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 960: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121769 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (∞JÉg ≥«Ñ£J) á«dó«°U

 Ω Ω ¢T á«≤jƒ°ùàdG äGQÉ°ûà°SÓd πÑ≤à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1033 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122311 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  É¡YGƒfCÉH  äÉYÉ°ù∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
. áæ«ªK äÉ«æà≤eh äÉYƒæ°üeh äGôgƒéŸ áFõéàdÉH ™«ÑdG , äGôgƒéŸGh Ögò∏d á°ü°üîàŸG

 
 Ω Ω ¢T á«°SÉŸG áYÉ°ùdG äGôgƒ› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 558 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122639 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  á«YÉæ£°U’G  »∏ë∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 ¬cGƒØ∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  IõgÉ÷G  ¢ùHÓª∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG
 ™«ÑdG , áMƒHòŸG øLGhó∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh
 Ö©∏dGh äGhOC’G ™«H , áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH
 äGQÉcòà∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH
 áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  ájòMCÓd  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  äÉMƒ∏dGh  ∞ëàdGh
 ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , IQÉ£©dGh πHGƒàdGh ÍdGh äGô°ùµª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a
 õHÉîŸG  äÉéàæŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,  É¡YGƒfCÉH  äÉYÉ°ù∏d  á°ü°üîàŸG
 Ωƒë∏d  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ,(õHÉîŸG  πª°ûJ’)  ájôµ°ùdG  äÉjƒ∏◊Gh
 , á«ÑàµŸG äGhOC’Gh á«°SÉWô≤∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , Ωƒë∏dG äÉéàæeh

. ôØ°ùdG ™HGƒJh ájó∏÷G ™∏°ùdGh ÖFÉ≤ë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 á«æeÉ°†J - á«ŸÉ©dG ájô≤dG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

122647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe43 áÄØdG »`a

. áaÉ«°†dG äÉeóN Ëó≤J

 IQÉéà∏d ≈Ñ«LôdG IôNÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉªY áæ£∏°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 183 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe29 áÄØdG »`a
. ∞ãµŸGh ( IQOƒH ) ∞ØéŸG Ö«∏◊G ™æ°U

 á«ŸÉ©dG É«JGƒ∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 270 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123209 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d »`aGƒ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 515 : Ü.Q 362 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124164 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. (á«fÉãdG á∏MôŸG - ≈dhC’G á∏MôŸG) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG

 á°UÉÿG º«∏©àdG ⁄ÉY á°SQóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d »µ∏ŸG äƒàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 400 : Ü.Q 55: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÚJÉ°ùØdGh É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’G

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th ¢VƒY ∫OÉY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉÑcôª∏d Iójó÷G QÉ«¨dG ™£b ™«H

 Ω Ω ¢T QÉ«¨dG ™£b á«æ≤àd πÑ≤à°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 2262 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124425 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. â«fGô÷Gh ∂«eGÒ°ùdG ™«H

 á«æeÉ°†J - IóëàŸG AÉ°ùª«W º«°ùf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

124478 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ìGôaC’G äÉeõ∏à°ùŸ áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d øjóHÉY ÉjGô°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124480 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω Ω ¢T ∫ÉªYC’Gh äÉeóÿGh á«ªæàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 960 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124530 : 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
 

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ÒÿG AÉcôH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 1085 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124603 : 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 , ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG 

 Ω Ω ¢T á«ŸÉ©dG »ªXÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q1289 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124682 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

ájòMCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG 
 ™``«H ôØ```°ùdG ™``HGƒJh á```jó∏÷G ™``∏°ùdGh Ö``FÉ≤ë∏d á``°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH Ö©∏dGh ÜÉ©dC’G

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG §°SGƒdG øFÉæL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124713 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ

 ájô°ü©dG »`aGƒ°üdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 916 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 Ω Ω ¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d QÉØX ∫ÉØfCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 -  QÉØX á¶aÉëe ádÓ°U áj’h - óbƒY 217 :  Ü.Q 298 :  Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/12/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124961 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
, äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ , äÓaÉ◊ÉH π≤ædG , π≤ædGh øë°ûdG ∫É› »`a á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G º«¶æJ

 ™FÉ°†ÑdG  π≤f  ,  äÓaÉ◊G  ÒLCÉJ  ,  á°UÉÿG  äGQÉ«°ùdG  »≤FÉ°S  äÉeóN,  äGQÉ«°ùdÉH  π≤ædG
 ,  äÓMôdG º«¶æJ , IôLC’G äGQÉ«°ùH π≤ædG ,  ¥ÉÑ°ùdG äGQÉ«°S ÒLCÉJ , øë°ûdG , áfƒë°ûŸG

 . äÉÑcôŸG ÒLCÉJ , øë°ûdG äGQÉ«°S ÒLCÉJ

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’G h …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d IóëàŸG QÉHhCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 301 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. (á°UÉN á°SQóe) »°SÉ°SC’G º«∏©àdG 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 øë°Th äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG , äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ , äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°Sh ìÓ°UEG

. äÉjQÉ£ÑdG

 AGOC’G õeQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 436 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125118 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »µ∏ŸG ΩÉ≤ŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U 211 : Ü.Q 670 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ôé◊G ∫ÉÑL äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125135 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«°SÉWô≤dGh á«ÑàµŸG äGhOC’G ™«H

 á«æeÉ°†J - á«æWƒdG …ƒëædG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   17 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125808 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûeh ôØ°ùdG ä’Éch

 áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d á∏«°UC’G É¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 309 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125810 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 á``dÉ≤ædG ∞``JGƒ¡dG ™«H ,  π``«ª©dG Ö``∏£c Ió``©ŸG ô``«Z è``eGÈdGh ‹B’G Ö°SÉ◊G  Iõ¡LCG  ™«H
. É¡JÉeõ∏à°ùeh

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ≈dhC’G áÑ≤dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 118 : Ü.Q 309 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   18 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125842 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. »æ¡ŸG ÖjQóàdG õcGôe , á«©eÉ÷G äÉ«∏µdG

 Ω.Ω.¢T è«∏ÿG á«∏c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 885 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125898 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéà∏d ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

 IQÉéà∏d á∏«Ñ©ŸG á«HGQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 626 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   19 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125921 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ìGôaC’G ÚJÉ°ùØd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 áãjó◊G IÉ«◊G áª°üH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«°ûdGh á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ó©°ùdG ÜhQO á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   20 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117801 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉeóÿG øe ÉgÒZh á«aÉ≤ãdG äÉeóÿGh º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤J á£°ûfCG º«¶æJ

. »YÉªàL’G ¿Éª°†dG GóYÉe »`a á«YÉªàL’G

 áãjó◊G ó©°SC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 794 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123105 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. á«fó©ŸG √É«ŸG êÉàfEG

 Ω.Ω.¢T á«°SÉŸG ™jQÉ°ûª∏d áæWÉÑdG ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 319 : Ü.Q 448 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   21 2/28/19   8:47 AM

-112-



(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125137 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω Ω ¢T á∏eÉ°ûdG ΩÓ°ùdG QóæH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125158 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Ωƒë∏dG äÉéàæeh Ωƒë∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áæWÉÑdG ¥ô°T Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   22 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ÖjQóàdG äÉeóN

 äÉeóÿGh á«æ≤à∏d ¿ƒ°ü°üîàŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3028 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125228 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U 211 : Ü.Q 211 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   23 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125250 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áÁôµdG QÉéMC’Gh á°†ØdGh äGôgƒéŸG øe »∏◊G ™«H

 IQÉéà∏d »Ø«°ùdG å«Z : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125275 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîª∏d Úé©dGh ≥«bódG ™æ°U

 Ω Ω ¢T QÉªãà°SÓd á«dhódG ÉjÉ£Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   24 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒdG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d åjó◊G »Hô©dG è¡ædG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125396 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉ°ThôØŸGh ôFÉà°ùdGh §°ùÑdGh OÉé°ùdG ∞«¶æJ

 IQÉéà∏d á«°SÉŸG áæjóŸG ¢VQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 512 : Ü.Q 229 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   25 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125472 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ,  ™bGƒŸG  äÉëØ°U º«ª°üJh äÉ«›ôH áfÉ«°U ,  á«JÉeƒ∏©ŸG  áµÑ°ûdG  ≈∏Y äÉ«›ÈdG ô°ûf

. äÉ°TÉ°ûdG ≈∏Y º«ª°üàdG á£°ûfCG , äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEG äÉeóN

 Ω Ω ¢T ¬µjô°Th …óæµdG øªMôdGóÑY ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 582 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125636 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡©HGƒJh ájó∏÷G äÉéàæŸGh ájòMC’G ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 692 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama53.indd   26 2/28/19   8:47 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 äGô```°†ëà°ùŸGh  ≥```«bódG  ,  ÍdG  πFGóH  ,  Écƒ«HÉàdGh  RQC’Gh  ôµ°ùdGh  hÉcÉµdGh  …É°ûdGh  ÍdG
 π°ù©dGh π`°ù©dG , äÉé∏ãŸG , äÉjƒ∏◊Gh ∂©µdGh ôFÉ£ØdGh õÑÿGh Üƒ``Ñ◊G ø``e á``Yƒæ°üŸG

 . è∏ãdGh äGQÉ¡ÑdGh πHGƒàdGh , πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G

 ¿ÉN º«©f óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, ¢ùµ«°ùdó«e , ƒ∏°ùfÉg , OhhQ â°ùjh âjôb 342 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , …CG »H 0 5 ƒ«∏HO »J                                      

2018/12/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
   Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 ÒZ) É¡H IÓ£ŸG hCG á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe á©æ°üŸG äÉéàæŸGh É¡æe §«∏N πch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG
 âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh äÉYÉ°ùdGh áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸGh (iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG

 . iôNC’G á≤«bódG

 Ω Ω P »°S πHO …O á«dhódG ¢ùæ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 390667 . ∫GÎæ°S ódQh , ∫ÉªYC’G õcôe , »HO , 390667 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

almat97.indd   1 2/28/19   11:37 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 , äÉYƒÑ£ŸG ( iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ ) OGƒŸG øe á©æ°üŸG äÉéàæŸGh , iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
 OGƒe , ( áHÉàµdG äGhOCGh OGƒ``e ) á``«°SÉWô≤dG , á``«`aGôZƒJƒØdG Qƒ```°üdG , Ö``àµdG ó```«∏Œ OGƒ``e
 ΩRGƒdh áÑJÉc ä’BG , øjƒ∏àdG ¢Tôa , ÚfÉæØdG OGƒe , á«dõæŸG ä’Éª©à°SÓd hCG ¥Qƒ∏d ≥°ü∏dG
 ∞«``∏¨à∏d á```«µ«à°SÓH OGƒe ( Iõ¡LC’G GóY ) º«∏©Jh Öjò¡J OGƒe , ( çÉKC’G GóY) á«Ñàµe

 . áYÉÑ£dG äÉ¡«°û«∏c , áYÉÑ£dG ±hôM ( iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ)

  ¬`∏dG áªMQ óYQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 3889 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125659 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

. (ÜÉ≤ãdG) âjÈµdGh ÚæNóŸG äGhOCGh ≠ÑàdG
 

 IOhóëŸG ≠Ñà∏d á«dhódG êÉàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æÁ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

øª«dG , AÉ©æ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«æØdG ¥ô£dG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

almat97.indd   2 2/28/19   11:37 AM
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
77237 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 ≥```«bódG , »```YÉæ£°U’G Í```dGh ƒ```ZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊Gh  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ◊G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äGQÉ¡ÑdG  ,  πÿGh ∫OôÿGh í∏ŸG  ,  IRÉÑÿG QhQPh IÒªÿG ,  Oƒ°SC’G  π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdGh , πHGƒàdGh

 äGô°ùµŸG IQÉéàd ÖcGƒŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , ¿ÉªéY 5394 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2012/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

120009 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a

 ,  ä’hÉ£dGh Iô°SC’G á```«£ZCG  ,  iôNCG  äÉÄØH IOQGh ÒZ , äÉLƒ°ùæŸG äÉéàæeh äÉLƒ°ùæŸG
 , äÉLƒ°ùæŸG »`a áeóîà°ùŸG á«dhC’G OGƒŸGh äÉeÉÿG , äÉLƒ°ùæŸG »`a áeóîà°ùŸG á°ûªbC’G
 è«°ùf øe ôFÉà°S , 24 áÄØdÉH IOQGƒdG á«dõæŸG äÉ```°ThôØŸG , äÉ```Lƒ°ùæŸG π```FGóHh äÉ```Lƒ°ùæŸG

 . ƒµjÎdG á°ûªbCG , ¢ùHÓŸG áYÉæ°üd á«é«°ùf á°ûªbCG , ∂«à°SÓH hCG

 óàª«d ƒc ƒ«‚É°S GQƒeÉ°ûàjG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , 920 - 8633 ∞jôH GhÉµ«°ûjG , GhGRÉfÉc , ƒ°ûà«eÉæ«e , 20 - 5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ô```FÉ°Sh  ,  »```ÑàµŸG  •É```°ûædG  π``«©ØJh  ∫É``ªYC’G  ¬```«LƒJh  IQGOEGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN

 . 35 áÄØdG πªà°ûJ »àdG äÉeóÿG

  Ω.Ω.P.¢T äGQGƒ°ù°ùcÓd ¢ùcÉe ¢ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GôjO , 85008 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ``°TE’Gh  ¢SÉ```«≤dGh  ¿Rƒ```dG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

 . 9 áÄØdG »`a πªà°ûJ »àdG äÉéàæŸG ôFÉ°Sh ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

  Ω Ω P ¢T πà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GôjO , 85008 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124451 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 , »gÉ≤ŸG äÉeóN , áaÉ«°†dG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG ójhõJ äÉeóN

. 43 áÄØdÉH äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

  Üƒ°T ∑Qh Éà°SÉH º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , áMhódG , 2663 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121693 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 »```YÉæ°üdG  π````«∏ëàdG  ,  É```¡H  á```≤∏©àŸG  º```«eÉ°üàdGh  çƒ``ëÑdGh  á``«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 äGQÉ°ûà°S’Gh ±Gô°TE’G , É¡›GôHh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJh á«ãëÑdG äÉeóÿGh
 ôjô– ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  áfÉ«°Uh ôJƒ«ÑªµdG  á›ôHh ájQÉª©ŸG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  ájQÉª©ŸG
 º«eÉ°üàdG  ,  á«Ä«ÑdG  ájÉª◊G  »`a  äGQÉ°ûà°S’G  ,  á«FÉ°ûfE’Gh  ájQÉª©ŸG  º«eÉ°üàdG  äGOƒ°ùe
 º«ª°üJ , AÉjRC’G º«ª°üJ , º«eÉ°üàdG ΩõM äÉeóN , »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ , á«YÉæ°üdG
 º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ï°ùf , …ô°†◊G §«£îàdG ájƒ÷G äGDƒÑæàdG , ∂«`aGô÷G øa
 , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH Ö«côJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 ™bGƒŸG áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG  á«fhÎµdEG  §FÉ°Sh ≈dEG  á``jOÉe ø``e äGóæ``à°ùŸG  hCG  äÉ```fÉ«ÑdG  π```jƒ–
 ÒZ πjƒ–) äÉfÉ«ÑdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉfÉ«H πjƒ– , øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  (âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bGƒŸG)ôJƒ«ÑªµdG  ™bGƒe  áaÉ°†à°SG  (…OÉe
 º«ª°üJh ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG π«∏– ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äGQÉ°ûà°SG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ÒLCÉJ
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  á«æ≤J  ,  (í°ùŸG)  äGóæà°ùŸG  á«ªbQ ,  ôJƒ«ÑªµdG  á«æ≤J  äGQÉ°ûà°SGh  ôJƒ«ÑªµdG  áª¶fCG
 á«æ≤J øY äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , ™bƒŸG êQÉ``N äÉ``fÉ«Ñ∏d »```WÉ«àM’G ï``°ùædG á``jQÉ°ûà°SG äÉ``eóN
 äGQÉ°ûà°SG  ,  áeóîc è``eGÈdG  ,  â```fÎfE’G  á``µÑ°T  ≈∏Y ™```bƒŸG  ÈY á›ÈdGh  ôJƒ«ÑªµdG
 á«æ≤àdGh  ôJƒ«ÑªµdG  äÉeóN  ,  »∏NGódG  º«ª°üàdG  ,  â```fÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bƒŸG  º«ª°üJ
 äÉfÉ«ÑdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ∞°ûch  á«dÉŸGh  á«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸGh  ôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  ÚeCÉàd

. ¬H ìô°üŸG ÒZ äÉeƒ∏©ŸGh
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  óàª«d ÊƒÑªc ƒjôfÉ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

121694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ¿É```°ùfE’G  ∫Éª```éH á```jÉæ©dGh á``aÉ¶ædGh áë°üdG ,  ájô£«ÑdG  äÉeóÿG ,  á``«Ñ£dG äÉ``eóÿG
 ∞«````Ø°üJh  π```«ªéàdG  äÉ```fƒdÉ°U  äÉ```HÉ¨dGh  ,  á``æà°ùÑdG  äÉ``eóN  ,  á``YGQõdG  ,  äÉ``fGƒ«◊G  hCG
 AGô°†ÿG äÉMÉ°ùŸG º«ª°üJ áæà°ùÑdGh OQƒdG ≥«°ùæJ , äÉfGƒ«◊G ∞``«¶æJh ΩÉ``©WEG , ô``©°ûdG
 á``````YÉæ°U , …ô```£©dG êÓ``````©dG äÉ````eóN , á`````Ø«dC’G äÉ`````fGƒ«◊G ∞````«¶æJh ΩÉ©```WEG , ≥``FGó◊Gh
 á````jÉYôdGh  »```©«Ñ£dG  êÓ```©dG  ,  º```°TƒdGh  ¿É````æ°SC’G  Ö```W  ,  äÉ````«`Ø°ûà°ùŸG  Qƒ```gõdG  π````«dÉcCG
 øjƒ∏J , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , á`«ë°üdG õ```cGôŸG ,  á```«LÓ©dG äÉ``eóÿG , á«ë°üdG
 ¢†jôªàdG QhO , äGQÉ¶ædG äÉeóN , áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ áeÉ©dG äÉeÉª◊G , êÉ°ùŸG , ôaÉXC’G

. äÉfGƒ«◊G á«HôJh , ÉfhÉ°ùdG äÉeóN , äÉJÉÑædG äÉfÉ°†M , ájÉYôdGh

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121695 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 äÉ```LÉ«àMG  á```«Ñ∏àd  ø```jôNB’G  π```Ñb  ø```e  Iô```aƒŸG  á```«YÉªàL’Gh  á```«°üî°ûdG  äÉ``eóÿG
 ¢ùdÉ›  ,  OGôaC’Gh  ájOÉŸGh  á°Sƒ°ùëŸG  äÉµ∏àªŸG  á```jÉª◊  ,  á``«æeC’G  äÉeóÿGh  OGô``aC’G
 §«£îàdG  ,  êGhõ```dG  ä’É``ch  ,  á```°VƒŸG  äÉeƒ∏©e  ,  Ö°üdG  êGôHCG  ,  êGhõdG  ádÉch  ∫ÉØWC’G
 ¢ù```HÓŸG  ô```«LCÉJ  ,  êGhõ``∏d  øjƒYóŸG  ºFGƒb  OGóYEG  êGhõdG  ä’ÉØàMGh  äÉÑ°SÉæŸ  º«¶æàdGh
 á«µ∏ŸG  ¢ü«NôJh  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  äGQÉ°ûà°SGh  ô°ûædG  ¥ƒ≤M  IQGOEGh  á«fƒfÉ≤dG  äÉeóÿGh
. âfÎfE’G ≈∏Y á«YÉªàL’G áµÑ°ûdG  äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG  áÑbGôe äÉeóNh ájôµØdG

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121696 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 »```YÉæ°üdG  π```«∏ëàdG  ,  É```¡H  á```≤∏©àŸG  º`«eÉ°üàdGh  çƒëÑdGh  á«æ≤àdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 äGQÉ°ûà°S’Gh ±Gô°TE’G , É¡›GôHh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJh á«ãëÑdG äÉeóÿGh
 ôjô– ,  ôJƒ«ÑªµdG  èeGôH  áfÉ«°Uh ôJƒ«ÑªµdG  á›ôHh ájQÉª©ŸG  äGQÉ°ûà°S’G  ,  ájQÉª©ŸG
 º«eÉ°üàdG  ,  á«Ä«ÑdG  ájÉª◊G  »`a  äGQÉ°ûà°S’G  ,  á«FÉ°ûfE’Gh  ájQÉª©ŸG  º«eÉ°üàdG  äGOƒ°ùe
 º«ª°üJ , AÉjRC’G º«ª°üJ , º«eÉ°üàdG ΩõM äÉeóN , »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ , á«YÉæ°üdG
 º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ï°ùf , …ô°†◊G §«£îàdG ájƒ÷G äGDƒÑæàdG , ∂«`aGô÷G øa
 , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH Ö«côJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 ™bGƒŸG  áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG  á«fhÎµdEG  §FÉ°Sh ≈dEG  ájOÉe ø``e äGó```æà°ùŸG  hCG  äÉ```fÉ«ÑdG  π```jƒ–
 ÒZ πjƒ–) äÉfÉ«ÑdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉfÉ«H πjƒ– , øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  (âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bGƒŸG)ôJƒ«ÑªµdG  ™bGƒe  áaÉ°†à°SG  (…OÉe
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 º«ª°üJh ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG π«∏– , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äGQÉ°ûà°SG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ÒLCÉJ
 , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J , (í°ùŸG)äGóæà°ùŸG á«ªbQ , ôJƒ«ÑªµdG á«æ≤J äGQÉ°ûà°SGh ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG
 á«æ≤J øY äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , ™bƒŸG êQÉN äÉfÉ«Ñ∏d »WÉ«àM’G ï``°ùædG á```jQÉ°ûà°SG äÉ````eóN
 º«ª°üJ äGQÉ°ûà°SG , áeóîc èeGÈdG , âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bƒŸG ÈY á›ÈdGh ôJƒ«ÑªµdG
 ÚeCÉàd  á«æ≤àdGh  ôJƒ«ÑªµdG  äÉeóN  ,  »∏NGódG  º«ª°üàdG  ,  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bƒŸG
 äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ∞°ûch á«dÉŸGh á«°üî°ûdG äÉeƒ∏©ŸGh ôJƒ«ÑªµdG äÉfÉ«H

 . ¬H ìô°üŸG ÒZ

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 hCG ¿É```°ùfE’G ∫É```ªéH á``jÉæ©dGh áaÉ¶ædGh áë°üdG , ájô£«ÑdG äÉeóÿG , á«Ñ£dG äÉeóÿG
 ,  ô©°ûdG  ∞```«`Ø°üJh  π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉHÉ¨dGh  ,  á`````æà°ùÑdG  äÉ```eóN  ,  á```YGQõdG  ,  äÉ````fGƒ«◊G
 ,  ≥```FGó◊Gh  AGô°†ÿG  äÉMÉ°ùŸG  º«ª°üJ  áæà°ùÑdGh  OQƒdG  ≥«°ùæJ  ,  äÉfGƒ«◊G  ∞«¶æJh  ΩÉ©WEG
 QƒgõdG π«dÉcCG á```YÉæ°U , …ô```£©dG êÓ``©dG äÉeóN , áØ«dC’G äÉ`fGƒ«◊G ∞```«¶æJh ΩÉ©```WEG
 äÉeóÿG , á«ë°üdG á```jÉYôdGh »````©«Ñ£dG êÓ````©dG , º```°TƒdGh ¿É````æ°SC’G Ö````W , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG
 ,  êÉ``°ùŸG  ,  ôaÉXC’G øjƒ∏J ,  á```«ë°üdG  äÉ```©éàæŸG  äÉ```eóN ,  á````«ë°üdG  õ``cGôŸG  ,  á«LÓ©dG
 ,  ájÉYôdGh  ¢†jôªàdG  QhO  ,  äGQÉ¶ædG  äÉeóN  ,  áaÉ¶ædG  ¢VGôZC’  á```eÉ©dG  äÉeÉª◊G

. äÉfGƒ«◊G á«HôJh , ÉfhÉ°ùdG äÉeóN , äÉJÉÑædG äÉfÉ°†M
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  óàª«d ÊƒÑªc ƒjôfÉ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

121698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 OGôaC’G  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  øjôNB’G  πÑb  øe  IôaƒŸG  á«YÉªàL’Gh  á«°üî°ûdG  äÉeóÿG
 ¢ùdÉ````›  ,  OGô````aC’Gh  á````jOÉŸGh  á°Sƒ°ùëŸG  äÉ```µ∏àªŸG  á```jÉ``ª◊  ,  á````«æeC’G  äÉ```eóî``dGh
 §«£îàdG  ,  êGhõdG  ä’Éch  ,  á°VƒŸG  äÉeƒ∏©e  ,  Ö°üdG  êGôHCG  ,  êGhõdG  á```dÉch  ∫É```ØWC’G
 ¢ù```HÓŸG  ô```«LCÉJ  ,  êGhõ∏d  øjƒYóŸG  ºFGƒb  OGóYEG  êGhõdG  ä’ÉØàMGh  äÉÑ°SÉæŸ  º«¶æàdGh
 á«µ∏ŸG  ¢ü«NôJh  ájôµØdG  á«µ∏ŸG  äGQÉ°ûà°SGh  ô°ûædG  ¥ƒ≤M  IQGOEGh  á«fƒfÉ≤dG  äÉeóÿGh

. âfÎfE’G ≈∏Y á«YÉªàL’G áµÑ°ûdG äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG áÑbGôe äÉeóNh ájôµØdG

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 »```YÉæ°üdG  π````«∏ëàdG  ,  É```¡H  á```≤∏©àŸG  º```«eÉ°üàdGh  çƒ```ëÑdGh  á``«æ≤àdGh  á``«ª∏©dG  äÉeóÿG
 äGQÉ°ûà°S’Gh ±Gô°TE’G , É¡›GôHh ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ôjƒ£Jh º«ª°üJh á«ãëÑdG äÉeóÿGh
 ôjô– , ôJƒ«ÑªµdG è`eGôH á``fÉ«°Uh ô``Jƒ«ÑªµdG á```›ôHh á```jQÉª©ŸG äGQÉ``°ûà°S’G , ájQÉª©ŸG
 º«eÉ°üàdG  ,  á«Ä«ÑdG  ájÉª◊G  »`a  äGQÉ°ûà°S’G  ,  á«FÉ°ûfE’Gh  ájQÉª©ŸG  º«eÉ°üàdG  äGOƒ°ùe
 º«ª°üJ  ,  AÉjRC’G  º«ª°üJ  ,  º«eÉ°üàdG  ΩõM  äÉeóN  ,  »∏NGódG  QƒµjódG  º«ª°üJ  ,  á«YÉæ°üdG
 º«ª°üJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH ï°ùf , …ô°†◊G  §«£îàdG ájƒ÷G äGDƒÑæàdG , ∂«`aGô÷G øa
 , ô``Jƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ∫É``› »``a äGQÉ``°ûà°S’G , ô``Jƒ«ÑªµdG è``eGôH Ö``«côJ , ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 ™``bGƒŸG á``fÉ«°Uh AÉ``°ûfEG á```«fhÎµdEG §``FÉ°Sh ≈dEG á```jOÉe ø``e äGó``æà°ùŸG hCG äÉ```fÉ«ÑdG π``jƒ–
 ÒZ πjƒ–) äÉfÉ«ÑdGh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉfÉ«H πjƒ– , øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y
 ,  á«HÉë°ùdG  áÑ°Sƒ◊G  (âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bGƒŸG)ôJƒ«ÑªµdG  ™bGƒe  áaÉ°†à°SG  (…OÉe
 º«ª°üJh ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG π«∏– ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äGQÉ°ûà°SG , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG ÒLCÉJ
 , äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J , (í°ùŸG) äGóæà°ùŸG á«ªbQ , ôJƒ«ÑªµdG á«æ≤J äGQÉ°ûà°SGh ôJƒ«ÑªµdG áª¶fCG
 á«æ≤J øY äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , ™bƒŸG êQÉN äÉ``fÉ«Ñ∏d »``WÉ«àM’G ï``°ùædG á``jQÉ°ûà°SG äÉ``eóN
 äGQÉ°ûà°SG  ,  áeóîc è``eGÈdG  ,  â``fÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y ™bƒŸG  ô``ÑY á```›ÈdGh ô```Jƒ«ÑªµdG
 á«æ≤àdGh  ô``Jƒ«ÑªµdG  äÉeóN  ,  »∏NGódG  º«ª°üàdG  ,  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  ™bƒŸG  º«ª°üJ
 äÉ``fÉ«ÑdG  ≈``dEG  ∫ƒ``°UƒdG  ∞``°ûch  á``«dÉŸGh  á``«°üî°ûdG  äÉeƒ∏©ŸGhôJƒ«ÑªµdG  äÉfÉ«H  ÚeCÉàd

. ¬H ìô°üŸG ÒZ äÉeƒ∏©ŸGh

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121700 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 hCG  ¿É°ùfE’G ∫É``ªéH á``jÉæ©dGh áaÉ¶ædGh áë°üdG ,  ájô£«ÑdG  äÉeóÿG ,  á«Ñ£dG äÉeóÿG
 ,  ô©```°ûdG  ∞`«``Ø°üJh  π«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U  äÉ``HÉ¨dGh  ,  á```æà°ùÑdG  äÉ```eóN  ,  á```YGQõdG  ,  äÉ```fGƒ«◊G
 AGô```°†ÿG  äÉ``MÉ°ùŸG  º```«ª°üJ  á````æà°ùÑdGh  OQƒ````dG  ≥```«°ùæJ  ,  äÉ```fGƒ«◊G  ∞```«¶æJh  ΩÉ```©WEG
 á```YÉæ°U  ,  …ô```£©dG  êÓ```©dG  äÉeóN  ,  áØ«dC’G  äÉfGƒ«◊G  ∞«¶æJh  ΩÉ©WEG  ,  ≥FGó◊Gh
 , á``«ë°üdG ájÉYôdGh »©«Ñ£dG êÓ©dG , º°TƒdGh ¿Éæ°SC’G ÖW , äÉ«`Ø°ûà°ùŸG QƒgõdG π«dÉcCG
 , ô```aÉXC’G ø```jƒ∏J , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉ`eóN , á```«ë°üdG õ```cGôŸG , á```«LÓ©dG äÉ```eóÿG
 , ájÉYôdGh ¢†jôªàdG QhO , äGQÉ¶ædG äÉeóN , áaÉ¶ædG ¢VGôZC’ áeÉ©dG äÉeÉª◊G , êÉ°ùŸG

. äÉfGƒ«◊G á«HôJh , ÉfhÉ°ùdG äÉeóN , äÉJÉÑædG äÉfÉ°†M

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

 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 686 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 OGô``aC’G  äÉ``LÉ«àMG  á``«Ñ∏àd  ø``jôNB’G  π``Ñb  øe  IôaƒŸG  á«YÉªàL’Gh  á«°üî°ûdG  äÉeóÿG
 ∫É```ØWC’G  ¢ù```dÉ›  ,  OGô``aC’Gh  ájOÉŸGh  á°Sƒ°ùëŸG  äÉµ∏àªŸG  ájÉª◊  ,  á«æeC’G  äÉeóÿGh
 äÉÑ°SÉæŸ º«¶æàdGh §«£îàdG , êGhõdG ä’Éch , á°VƒŸG äÉeƒ∏©e , Ö°üdG êGôHCG , êGhõdG ádÉch
 á«fƒfÉ≤dG  äÉeóÿGh  ¢ù``HÓŸG  ô``«LCÉJ  ,  êGhõ∏d  øjƒYóŸG  ºFGƒb  OGóYEG  êGhõdG  ä’ÉØàMGh
 áÑbGôe äÉeóNh ájôµØdG á«µ∏ŸG ¢ü«NôJh ájôµØdG á«µ∏ŸG äGQÉ°ûà°SGh ô°ûædG ¥ƒ≤M IQGOEGh

. âfÎfE’G ≈∏Y á«YÉªàL’G áµÑ°ûdG äÉeóN ájôµØdG á«µ∏ŸG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  óàª«d ÊƒÑªc ƒjôfÉ°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ¿ÉHÉ«dG , ƒ«cƒW , ƒc - GhÉZÉæ«°T , »cÉ°ShCG , 1 - 6 - 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      (¿ƒfÉ≤dG »`a ¿hQÉ°ûà°ùeh ¿ƒeÉfi) ºgDhÉcô°Th ∫ÉªL Qƒ°üæeh …ó«©°SƒÑdG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

120138 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 Ió©e  áYƒÑ£e  Qƒ°U  ,  π≤æ∏d  Ió©e  áYƒÑ£e  Qƒ°U  ,  á«àjõdG  Qƒ°üdGh  §FÉ◊G  äÉ≤°U’
 á«àjR á«æa äÉMƒd , á«æa äÉYƒÑ£e , äÉ≤°U’ , ∫õæª∏d Qƒµjóc Ωóîà°ùJ äÉ≤°U’h π≤æ∏d

 . §FÉë∏d

 ∂fEG , õ¨fôaƒµdhh ∑Qƒj : º``````````````````````````````````°SÉH 
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∑Qƒj ƒ``«æaCG ¿ó``æ«d 750 , É```«fÉØ∏°ùæH ÚfGƒb ÖLƒÃ áªFÉb ácô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 17405 É«fÉØ∏°ùæH

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120139 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 27 áÄØdG »`a
 äGRô£e , §FÉM ¥Qh , ¿GQóL á«£ZCG , ¿GQóé∏d á«£ZCG πµ°ûH §FÉë∏d ±QÉNõc õLGƒM
 ºéëH á≤°U’ ¿GQóL á«£ZCG πµ°ûH §FÉM ¥Qh , Qƒµjó∏d ¿GQó÷G ≈∏Y ≥∏©J á«é«°ùf ÒZ

 . Qƒµjó∏d áaô¨dG

 ∂fEG , õ¨fôaƒµdhh ∑Qƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∑Qƒj ƒ``«æaCG ¿ó``æ«d 750 , É```«fÉØ∏°ùæH ÚfGƒb ÖLƒÃ áªFÉb ácô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 17405 É«fÉØ∏°ùæH

2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

120577 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 . ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , ÚæNóŸG äGhOCG , ≠ÑàdG

…O »J ∫EG . ƒc ÉØ°T äÉfÉ°S øjQGR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 …ó¡e ó«¡°ûdG , ÊÉ°SGôN Ú°ùM óªfi ó«¡°ûdG ´QÉ°T , ájô£«≤dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ,  ( 13 º``bQ ,  å``dÉãdG ≥``HÉ£dG) RhQ ≈``æÑe , 36 º``bQ ¥ÉbR …QGõ«°T

¿GôjEG , 1938963395 ¿Gô¡W
2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123481 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a
 Ö°ûÿGh  CGó°üdG  øe  ¿OÉ©ŸG  ájÉbƒd  Ωóîà°ùJ  »àdG  OGƒŸGh  ¬«cÓdGh  ¢û«fQƒdGh  äÉfÉgódG
 ¿OÉ©ŸGh ¿GƒdC’G â«ÑãàH á°UÉÿG ájhÉª«µdG OGƒŸGh áZÉÑ°üdG OGƒeh áfƒ∏ŸG OGƒŸGh ∞∏àdG øe

. áaôNõdGh ¢û≤ædG »`a Ωóîà°ùJ »àdG ¥ƒë°ùŸG hCG ìGƒdCG πµ°T IòîàŸG

 äÉfÉgó∏d Iôjõ÷G ™æ°üe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 61961 §«°ûe ¢ù«ªN , 1900 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

123556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. ∑ƒµdG ºëa , ºëØdG QÉb âjR , ºëØdG ÉãØf Oƒbh , ºëØdG ÜGôJ , ºëØdG ÖdGƒb , Oƒbh ºëa
 

 Ω.Ω.P.¢T IQÉéà∏d á«ŸÉ©dG óFÉ≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¿Éªã©dG õjõ©dGóÑY ≈°ù«Y ∂∏e Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , Ëó≤dG QôŸG IôjO                                     

2018/11/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 á«°VÉjôdG á£°ûfC’G äÉeóN , ¬«`aÎdG äÉeóN , ÖjQóàdG Ëó≤J äÉeóN , º«∏©àdG äÉeóN
 , ΩÓaC’G ¢VôY äÉeóN , ΩÓaC’G ìQÉ°ùe äÉeóN , ΩÓaC’G äÉgƒjOƒà°SG äÉeóN , á«`aÉ≤ãdGh
 , ΩÓaC’G ó«YGƒe ∫hóL äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN , Éªæ«°ùdGh ìô°ùŸG ≥aGôe Ò`aƒJ äÉeóN
 õ``é◊Gh ô``cGòàdG õ``éM äÉ``eóN , ìô``°ùŸG ô``cGòJ õ``éMh ¢Vhô``©∏d ó``YÉ≤e õ```éM äÉ````eóN
 ¢VGôZC’ ΩÓaC’G äÉÑ°SÉæe º«¶æJ äÉeóN , ìô°ùŸG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ìô°ùŸG ¢Vhô©d
 äÉeóN , á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG hCG äÉ«Mô°ùŸG hCG ¢Vhô©dG hCG ΩÓaC’G ¢VôY äÉeóN , ¬«`aÎdG
 äÉeóN , »ª«∏©àdG ÖjQóàdG hCG ≈≤«°SƒŸG hCG äÉ«Mô°ùŸG hCG ¢Vhô©dG hCG ΩÓaCÓd ≥aGôe Ò`aƒJ
 ,  »∏YÉØJ  Öjh  ™bƒe  ÈY  á«≤«°Sƒeh  á«fƒjõØ∏Jh  á«FÉªæ«°S  á«¡«`aôJ  äÉgƒjó«`a  Ò`aƒJ
 áeÉbEGh º«¶æJ äÉeóN , ΩÓaC’G ¢VôY äÉeóN , á°UÉÿG á«FÉªæ«°ùdG äGôKDƒŸG êÉàfEG äÉeóN
 º«¶æJ äÉeóN , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ ¢VQÉ©ŸG áeÉbEGh º«¶æJ äÉeóN , á«¡«`aÎdG á£°ûfC’G
 äÉeóN ,  ΩÓaC’G  äÉfÉLô¡e áeÉbEG  äÉeóN ,  ¬«`aÎdG  ¢VGôZC’  õFGƒ÷G  ™jRƒJ  äÓØM
 äÉYÉb äÉeóN , á«∏°ùàdG äGó©eh ä’BG ÒLCÉJ äÉeóN , ΩÓaC’G äÉfÉLô¡e áeÉbEGh º«¶æJ
 äÉeóN ÈY ¬«`aÎdG äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ äÉeóN , á«∏°ùàdG ≥aGôe Ò`aƒJ äÉeóN , á«∏°ùàdG

. âfÎfE’Gh á«µ∏°SÓdG äÉeóÿGh (ófÉHOhÈdG) ¢†jô©dG ¥É£ædGh ¿ƒjõØ∏àdG

 »`a.»°S »F …O.¬jEG.¢SEG , Éµ«∏ÑÑjQ ’ …O RÉª«æ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µ«°ùµe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ¢ùjôJ ƒàæ«eÉfƒ«°SGôa , 1200 hÒeƒf ¢ù«fƒ«°SÉf …OÈeƒc Gó«æ«`aG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ƒµ«°ùµe , ¿ÉcGƒ°ûà«e , É«∏jQƒe …O OGOƒ«°S ’ ¿EG , ¢SÉjQÉe

2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W

 …O »J ∫EG , ƒc ÜhôL ófÉØcƒH ¿hQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∑GQ „ÉH , âcÎ°ùjO - Ö°S Ωƒ∏«°S , OhQ Ωƒ∏«°S , QhÉJ.¬«H.»°S 313 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ∏jÉJ , ∑ƒµfÉH , âcÎ°ùjO

2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

124730 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a

 . äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W

 …O »J ∫EG , ƒc ÜhôL ófÉØcƒH ¿hQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∑GQ „ÉH , âcÎ°ùjO - Ö°S Ωƒ∏«°S , OhQ Ωƒ∏«°S , QhÉJ.¬«H.»°S 313 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ∏jÉJ , ∑ƒµfÉH , âcÎ°ùjO

2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W

  …O »J ∫EG , ƒc ÜhôL ófÉØcƒH ¿hQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ∏jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∑GQ „ÉH , âcÎ°ùjO - Ö°S Ωƒ∏«°S , OhQ Ωƒ∏«°S , QhÉJ.¬«H.»°S 313 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ∏jÉJ , ∑ƒµfÉH , âcÎ°ùjO

2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

123474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  (ájô£Y  äƒjR)  Qƒ£Y  ,  (â«dGƒJ  OGƒe)  ¥ô©∏d  äGOÉ°†e  ,  ƒ÷G  Ò£©J  äGô°†ëà°ùe
 äÉØ¶æe  ,  ájòMCÓd  äÉ©ª∏e  ,  ájòMCÓd  äÉÁôc  ,  ΩÉªëà°SÓd  á«∏«ªŒ  äGô°†ëà°ùe
 , á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d ºØ∏d ä’ƒ°ùZ , êÉ«µe , QƒîH , ô©°û∏d ÆÉÑ°UCG , ô©°T äÓjõe , ¿Éæ°SCG
 ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , Qƒ£Y , ¿ÉgódG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ôaÉXCG AÓW
 ø£b OGƒYCG , ¢ùª°ûdG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , ¥ô©∏d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , ¿ƒHÉ°U , Iô°ûÑdÉH

 . π≤°U ™ª°T , ô©°ûdG ádGREG ™ª°T , π«°ùZ äGô°†ëà°ùe , (â«dGƒJ OGƒe)

 …ô``«∏fhQhCG ∂```«à«eRƒc ¢SÓ```«d á```cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
 »à«cÒ°S ó«àª«d âjQÉµ«J ¢ùjO »`a …ÉfÉ°S                                     

á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  24  -  22  ∑ƒ∏H  8  ΩG  â«°S  ¿É°S  QÓ«°ùcÉØJƒe.»H.¢SG.hG  »∏«à«cG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , ∫ƒÑæ£°SG , Ò¡°ûcÉ°SÉj
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123475 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ™∏°ùdG ¢VôY , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY
 äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ≥jƒ°ùàdG , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d
 ¢VQÉ``©ŸG º``«¶æJ , (øjôNBÓd) äÉ``©«ÑŸG è``jhôJ , ¿Ó``YE’Gh á`jÉYódG , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ

 . á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG

 …ô``«∏fhQhCG ∂```«à«eRƒc ¢SÓ```«d á```cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
»à«cÒ°S ó«àª«d âjQÉµ«J ¢ùjO »`a …ÉfÉ°S                                     

á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  24  -  22  ∑ƒ∏H  8  ΩG  â«°S  ¿É°S  QÓ«°ùcÉØJƒe.»H.¢SG.hG  »∏«à«cG  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , ∫ƒÑæ£°SG , Ò¡°ûcÉ°SÉj
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

123476 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . »gÉ≤ŸG , ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 ¥ÒÑfõjÉg º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , (24) ≈æÑe , (4) ¢T , ( 10 ) ¥ , π«ë«ëØdG , …óªMC’G á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áf§∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123872 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 . (Ü) »FÉHƒdG óÑµdG ÜÉ¡àdG êÓ©d Ωóîà°ùj »°ShÒ`a OÉ°†e

 Ω.Ω.P áªµ◊G ájhOCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿OQC’G , 11118 ¿ÉªY , 182400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

124036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 . ºYÉ£ŸG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN

 Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d á«dhódG øLƒ«`ØfG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

âjƒµdG , 13131 IÉØ°üdG 27043 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124509 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 ¢†``««ÑàH  á°UÉÿG äGô°†ëà°ùŸG  ,  (π«°ù¨dG  º©æe) π«°ù¨dG  …ô£e
 , ¢ùHÓŸG »ch π«°ùZ »`a Ωóîà°ùJ »àdG OGƒŸG øe É```gÒZh á``°ûªbC’G
 ,  ¿ƒ```HÉ°üdG  ,  §``°ûµdGh  ∑ô````ØdGh  π``≤°üdGh ∞``«¶æàdG  äGô``°†ëà°ùe

 ¿ƒHÉ°U , detergents π«°ù¨dG äÉØ¶æe , ô©°ûdG ∫ƒ°ùZh ájô£©dG äƒjõdGh ájô£©dG OGƒŸG
 . ƒ÷G ô£©e , êÉLR ∞¶æe , soap powder IQOƒH ¿ƒHÉ°U , ΩÉªëà°SÓd ¿ƒHÉ°U , …ójC’G

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

âjƒµdG , áÁó≤dG ¿É£«N , (24) á©£b , (12) ≈æÑe , ∫hC’G (21) Öàµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

124978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

 äÉ``Ñcôe ,  äÓ``aÉM  ,  äÉ``æMÉ°T  ,  (äÉ``Ñcôe)  á≤∏¨e äÉæMÉ°T  ,  á«°VÉjQ  äGQÉ«°S  ,  äGQÉ«°S
 . ájƒL äÉÑcôe , á«FGƒg äÉLGQO , á«FÉHô¡c

  ø°ûjQƒHQƒc RQƒJƒe É«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , 06797 , ∫ƒÄ«°S , ƒZ ƒ°Tƒ«°S hQ - ≠fƒ«dƒg 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125315 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 , ô©°û∏d §°ûæe , ô©°û∏d …ƒ≤e , ƒÑeÉ°T , ΩÉªë∏d ìÓeCGh IƒZQ , …OôØdG ΩGóîà°SÓd ¿ƒHÉ°U
 ô©°ûdG ó«©éàd äÉéàæe , ô©°ûdG ∞«¶æàd äÉéàæe , ÚàfÉjôH , ô©°û∏d ΩÓg , ô```©°T ∫ƒ``°ùZ
 π«°ù¨d äÉéàæe , ô©°ûdG ´õæd äÉéàæe , (QƒJÉ°ùµa)ô©°T âÑãe , ô©°û∏d äÉ¨Ñ°U , ºFGódG
 äƒjR ,  á«∏«ªŒ ∫ƒ°ùZh äÉÁôc ,  ¿Éæ°SC’G  ÚLÉ©e ,  »ª∏©dG  ÒZ ΩGóîà°S’G äGP ºØdG
 ¿ƒHÉ°U , (êGõfhôH) Òª°ùà∏d äÉéàæe , ≥«MÉ°ùe , êÉ«µª∏d ≥«MÉ°ùe , (äÉ°ùæ°SCG) ájô£Y
 ä’ƒ°ùZ , Iô°ûÑ∏d ∞«¶æJ äÉéàæe , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d á«∏«ªŒ äÉéàæe , ábÓë∏d IƒZQh
 ≥«MÉ°ùe , êÉ«µe , (∂°SÉe) á«∏«ªŒ á©æbCG , á«∏«ªŒ äÉÁôc , áÑWôe äÉéàæe , ájƒ≤e
 AÓW , √ÉØ°T ôªMCG , »∏«ªŒ ΩGóîà°SG äGP ΩÓbCG , IQÉµ°SÉe , êÉ«µª∏d äÉéàæe , êÉ«µª∏d
 AÉe , Qƒ£Y , êÉ«µŸG ´õæd äÉéàæe , ôaÉXC’G AÓ£d äÓjõe , ôaÉXCG AÓW , ´ÉŸ ôaÉXCG
 , ∫ÉØWC’ÉH ájÉæ©∏d äÉéàæe , áëFGQ äÓjõe , ábÓ◊G ó©H ÉŸ äÉÁôch ∫ƒ°ùZ , É«fƒ∏c
 IQOƒH  ,  ∫ÉØWCÓd â«dGƒJ  Ö«∏Mh äÉÁôc ,  ∫ÉØWC’ÉH  ájÉæ©∏d  äÉjƒ≤eh ≥«MÉ°ùeh äƒjR
 ójó–  ΩÓbCG  ,  ¿ƒ«Y  πX  ΩÓbCGh  √ÉØ°T  ójó–  ΩÓbCG  ,  OhóN  IôªMh  ¿ƒ«Y  πX  ,  ¬Lh

. ÖLGƒM
 

Ωƒª°ùŸG ôcÉ°T øH »`aÉµdGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒ°S , Ωƒª°ùŸG AÉæH , ∫ójR IRhÒ`a ≥jôW , IRhÒ`a , ¢üªM : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

125354 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ,  äÉLGôµdG ÒLCÉJ ,  äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ,  äGQÉ«°ùdG ±ƒbh øcÉeCG  ÒLCÉJ ,  äGQÉ«°ùdG ∞bGƒe
 . äÉYOƒà°ùŸG ÒLCÉJ , äÉÑcôŸG ÒLCÉJ
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 èæcQÉH ¬«dÉa Î°ùe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 38200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

125355 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 ÒLCÉJ , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG , (äÉæ«àfÉµdG) á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG , äÉjÒàaÉµdG , »gÉ≤ŸG
 ºYÉ£e  ,  á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e  ,  á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e  ,  ºYÉ£ŸG  ,  ïÑ£dG  Iõ¡LCG

 . áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J

 ¢S.Ω.O. Ω RQƒJƒ«ÑjÎ°ùH ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GÒªL äGÒëH êGôHCG , QhÉJ ¢SÉŸCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125702 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
 í``FGhôdG  äÓ``jõe ,  π«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe ,  QƒîÑdG  ,  Oƒ©dG  ,  Qƒ£©dG

 . (Qƒ£©dG) ∂°ùŸG , ájô£©dG äƒjõdG , »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd

 (h.¢T.¢T) π«ªéàdG äGhOCGh OGƒŸ ÒWÉ°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ºbQ , (9) QhódG , (23) áª«°ù≤dG , (2) á©£≤dG , ¥ô°ûdG : á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG ádhO , (9) IóMƒdG

2019/1/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

125939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 ôaÉXCÉH ájÉæ©dG , á«ë°üdG äÉ©éàæŸG äÉeóN , ô©°ûdG íjô°ùJ äÉfƒdÉ°U , π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U
 . ô©°ûdG íjô°ùJ äÉfƒdÉ°U , π«ªéàdG äÉfƒdÉ°U , »©«Ñ£dG êÓ©dG , »©«Ñ£dG êÓ©dG , øjó«dG

 óàª«d èæjódƒg ¬jG ∫EG »J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äGQÉeE’G , »HO , »∏Y πÑ÷ Iô◊G á≤£æŸG á£∏°S , 71148 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG

2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 , ∂«c , ∂©c , õÑN , âjƒµ°ùÑdG , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
 , ≥«bO , (Ëôc ¢ùjBG) áXƒH , í∏e , äÉjƒ∏M , πHGƒJ , Iƒ¡b , hÉcÉc , áJ’ƒcƒ°T , áµ∏Y , iƒ∏M

 . …É°T , ôµ°S , RQCG , äÉæé©e , áfhôµ©e , πëædG π°ùY

  IQÉéà∏d á∏°†ØŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , ¢VÉjôdG , 11351 : Ü.Q 29550 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

123666 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. É¡æe á«∏µ«¡dG AGõLC’Gh äGQÉ«°ùdG

 ( ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjG , »°T - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
 ≠æ°ùæ«÷G á°UÓN ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe á``¡cÉØdG  ô```FÉ°üY ,  á```«dƒëc ô```«Z  äÉ```Hhô°ûe
 , á«°VÉjôdG äÉHhô°ûŸG ájRÉZ äÉHhô°ûe , ≠æ°ùæ«÷G á°UÓN ≈∏Y …ƒà– »àdG äÉHhô°ûŸG , ôªMC’G

 . áµæ÷G ¥GQhCG á°UÓN ≈∏Y …ƒà– »àdG äÉHhô°ûŸG ábÉ£dG äÉHhô°ûe

 …O »J ∫G , ƒc.ΩQÉa ≠fÉj ∫G …CG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , hO »L „ƒ«L , »°S Ú¨fƒj , ƒZ ≠fƒ«Z , „hO ∫ÉZÉg , 4 - 182 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«WGô≤ÁódG ÉjQƒc

2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

124051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 . OGôaCÓd á«fóÑdG áeÓ°ùdÉH á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿG

 ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( É°ùfôa : ájƒdhC’G
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124052 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 äÉ«`aôWh Ö°SGƒ◊G , äÉ«›ÈdG åjó–h áfÉ«°U , ôjƒ£J , º«ª°üJ , á›ÈdG äÉeóN
 áeóN IóMh IQGOEGh Ö°SÉ◊G áª¶fCG èeO , äÉ«›ÈdG á›ôH , Ö°SÉ◊G á›ôH , Ö°SÉ◊G
 äÉ«›ÈdG á›ôH , Ö°SÉ◊G áeóN äGóMh áaÉ°†à°SG Gójó– , äÉeóÿG IQGOEG , Ö°SÉ◊G
 ,  É≤Ñ°ùe  IQƒcòŸG  äÉeóÿÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸGh  äGQÉ°ûà°S’G  ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG  ÚeCÉàd
 äÉ«›ÈdG áfÉ«°Uh QÉÑàNGh Ö«côJ , º«ª°üJ , Ö°SÉ◊G èeGÈH á≤∏©àŸG á«æ≤àdG IQƒ°ûŸG
 ,  (á›ÈdG) äÉeƒ∏©ŸG äÉµÑ°T ÈY …QÉéàdG πYÉØàdÉH á≤∏©àŸG äÉfÉ«ÑdG ÚeCÉJ äÉeóNh
 ,  Ö°SGƒ◊ÉH  á≤∏©àŸG  IQƒ°ûŸG  ,  RÉ¡÷Gh  äÉ«›ÈdG  ∫É›  »`a  á«æ≤àdG  ™jQÉ°ûŸG  äÉ°SGQO
 Ö°SGƒ◊G ÒLCÉJ , âfÎfE’G ΩGóîà°SÉH á≤∏©àŸG IóYÉ°ùŸGh IQƒ°ûŸG , Ö°SÉ◊G áª¶fCG π«∏–
 ôjƒ£Jh åëH Gójó– , á«YÉæ°üdGh á«ª∏©dG çƒëÑdG , Ö°SÉ◊G èeGôH ï°ùf , äÉ«›ÈdGh
 øeR ÒLCÉJ Gójó– , âfÎfE’G ™bƒe äÉeóN , »æ≤àdG åëÑdGh øjôNBÓd IójóL äÉéàæe

 . ™bGƒŸG ò«`ØæJ , âfÎfE’G ≈∏Y ™bGƒŸG áaÉ°†à°SG , ™bƒŸG º«ª°üJ , ™bƒŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG

  ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( É°ùfôa : ájƒdhC’G

124053 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 Ö°SÉ◊G èeGôH áfÉ«°Uh Ö«côJh ôjƒ£J Gójó– , ôØ°ùdG ä’Échh π≤ædG äÉcô°ûd IóYÉ°ùŸG
 ΩGóîà°SGh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e øjõîJ , óYÉ≤ŸG õéM áª¶fC’ á°UÉNh äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ

 . äGó©ŸG ìÓ°UEGh ∫É£YCG ±É°ûµà°SG , áfÉ«°U , π≤æd äÉÑcôŸG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M

( É°ùfôa : ájƒdhC’G

124054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ,  Ö``°SÉë∏d  á```«`aô£dG  äÉ``jÉ¡ædG  ÚH  ∫É°üJ’G  äÉeóN  ,  á«µ∏°SÓdGh  á«µ∏°ùdG  ä’É°üJ’G
 ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ ,  á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG äÉeóN , âfÎfE’G äÉeóN ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ
 ,  äÉfÉ«Ñ∏d  èdÉ©ŸG  »µ∏°SÓdGh  »µ∏°ùdG  ∫É°üJ’Gh  äÉfÉ«ÑdG  π≤æd  áª¶fCÓd Ö°SÉ◊G  IQGOE’
 äÉµÑ°T ≈dEG øeB’G ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ , Ö°SÉ◊G IóYÉ°ùÃ äÉfÉ«ÑdG π≤f , á«fhÎµdE’G πFÉ°SôdG
 Ò`aƒJ ,  äÉ«›ÈdG ≈dEG  âbDƒŸG ∫ƒ°UƒdG Ò`aƒJ ,  âfÎfE’Gh áeóÿG äGóMh , Ö°SÉ◊G

  . πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ âfÎfE’G ≈∏Y èeGÈdG ≈dEG âbDƒŸG ∫ƒ°UƒdG

  ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( É°ùfôa : ájƒdhC’G
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124055 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 , AÉ£NCG ±É°ûµà°SG , äÉµÑ°ûdG äÉÑ«côJ , Ö°SÉ◊G RÉ¡Lh Ö°SGƒ◊G áfÉ«°Uh Ö«côJ äÉeóN

 . ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG , Ö°SÉ◊G RÉ¡Lh Ö°SGƒ◊G áfÉ«°U , ìÓ°UEG

 ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( É°ùfôa : ájƒdhC’G

124056 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  ¥OÉæØdG  áYÉæ°U ,  OGôaC’G  π≤f  ä’É› »`a ∫ÉªYC’G  IQGOEGh  º«¶æJ ¿CÉ°ûH  IQƒ°ûŸG  Ëó≤J
 äÉØ∏e IQGOEG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©eh IQGOEG , OGôaC’G áeÓ°Sh áMÉ«°S , áFQÉ£dG á«Ñ£dG äÉeóÿG
 , äÉfÉ«ÑdG á÷É©eh ∫ÉNOEG , ájõcôe äÉfÉ«H IóYÉb »`a äÉfÉ«ÑdG ™«ªŒ äÉeóN , Ö°SÉ◊G

. äÉ«FÉ°üME’G AÉ°ûfEG , Qƒ°üdG ∂æHh äÉfÉ«ÑdG óYGƒb åjó– , ≥FÉKƒdG , Qƒ°üdG , äÉeƒ∏©ŸG
 

 ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( É°ùfôa : ájƒdhC’G
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 ΩGóîà°SÓd) , (IÉ«◊G PÉ≤fEG) ÇQGƒW , (¢üëa) ºµ– , äGQÉ°TEG ∫É°SQEG , á«ª∏Y äGhOCGh RÉ¡L
 IOhõe äÉeÓY , ôNBG  ÊhÎµdEG  RÉ¡L ≈dEG  äÉfÉ«ÑdG  π≤æj ÊhÎµdEG  QGƒ°S ,  (»Ñ£dG ÒZ
 , π≤f , á÷É©e , øjõîJ , π«é°ùJ , ∫ÉNOE’ RÉ¡L , SIM  äÉbÉ£H , á∏eÉµàe RFID  ≥FÉbôH
 ,  ƒjó«`ØdG  äGÒeÉc  ,  Qƒ°üdG  á÷É©Ÿ  á«fhÎµdEG  äÉbÉ£H  ,  Qƒ``°üdG  hCG  äƒ°üdG  êÉàfEG  IOÉYEG
 RÉ¡L ,  á«ªbQ ,  á«Fƒ°V ,  á«°ù«WÉæ¨e π«é°ùJ •É°ShCG  ,  ƒ``jó«`ØdG  äGô```«eÉµd á«æ«H  äGQGO
 QÉªbC’G  ,  ÊƒjõØ∏àdG  ∫É°SQE’Gh  ÊƒjõØ«∏àdG  åÑdG  ,  …ƒjOGôdG  å``Ñ∏d  ∫É```Ñ≤à°SGh  ∫É```°SQEG
 ,  á≤«bódG  Ö°SGƒ◊G  ,  Ö°SGƒ◊G  ,  äÉ«›ÈdG  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  äGó©e  ,  á«YÉæ°üdG
 áeõM , ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T , í«JÉØŸG äÉMƒd , ºµëàdG äÉMƒd , Ö°SÉë∏d á«`aô£dG äÉjÉ¡ædG
 ∞JGƒ¡dG , ∞JÉ¡dG RÉ¡L , ∫ÉÑ≤à°S’Gh ∫É°SQE’G Iõ¡LCG ≈dEG á«µ∏°S’ πFÉ°SQ π°SôJ äÉ«›ôH
 á«µ∏°S ä’É°üJG RÉ¡L , …ô°üH »©ª°S RÉ¡L , IógÉ°ûŸG äÉ°TÉ°T , á«°VQC’G ∞JGƒ¡dGh ádƒªëŸG
 IOÉYEGh π«é°ùJ •É°ShCG , äÉfÉ«ÑdG hCG äÉeƒ∏©ŸG á÷É©e , øjõîJ , ∫ÉNOEG äGó©e , á«µ∏°S’h
 Iõ¡LCG)  Ö°SÉ◊G  äGó©Ã  π«°UƒJ  RÉ¡L  ,  äÉfÉ«ÑdGh  äGQÉ°TE’G  ,  Qƒ°üdG  ,  äGƒ°UC’G  êÉàfEG
 äÉ«`aôW  ,  äÉ«›ôH  ,  Ö°SGƒM  ,  äÉfÉ«ÑdG  π≤f  áª¶fCG  ,  äÉfÉ«ÑdG  á÷É©e  RÉ¡L  ,  (ΩOƒŸG
 , (á«còdG ∞JGƒ¡dG , ∞JGƒ¡dG) ádƒªëŸG Iõ¡LCÓd Ö°SÉ◊G äÉ≤«Ñ£Jh äÉ«›ôH , Ö°SÉ◊G

 . ™bƒŸG ójó– äGhOCGh RÉ¡L , ™aódG ±GôWCG , á«dÉŸG äÓeÉ©ŸG ÚeCÉàd äÉ«›ÈdG

  ¢SG ¬jG ¢SG ∫ƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ùjƒH - ¢Sƒ°S - ¢ùjÓc ¢ù«d 78340 , ¢ùjQƒL ¿ÉL hQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 ó∏H , 2018/5/29 : ájƒdhC’G ïjQÉJ , 184456870 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥``````M
( É°ùfôa : ájƒdhC’G
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124131 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. …É°ûdG

 
  áeÉ©dG IQÉéà∏d ∂eGO ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ô£b , áMhódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

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

124322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 äÉéàæeh  ¿ƒ«∏¨dG  ≠ÑJh  ¥QƒdÉH  ±ƒØ∏ŸG  ≠ÑàdGh  á©æ°üŸG  hCG  ΩÉÿG  OGƒŸGh  ≠ÑàdGh  ôFÉé°ùdG
 Ò¨°U QÉé«°S )Ò¨°üdG QÉé«°ùdGh QÉé«°ùdGh (á«ÑW ¢VGôZC’ ¢ù«dh) ≠ÑàdG πFGóH h ≠ÑàdG
 ¥Qhh ÚæNóŸG OGƒeh ÜÉ≤ãdG  OGƒYCGh äÉY’ƒdGh ( ¥QƒdG øe ’óH ≠``ÑàdÉH  ±ƒ```Ø∏e ™```«`aQ
 ∞∏```d  ∫hGó```àŸG  Ö```«÷G  RÉ```¡Lh  ô``FÉé°S  (ôJÓa) äÉë°Tôeh  ôFÉé°ùdG  Ö«HÉfCGh  ôFÉé°ùdG
 πFGƒ°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , Ö«HÉfCG ábQh »`a ≠ÑàdG ø≤◊ ájhó«dG äGhOC’G ôFÉé°ùdG
 Úî°ùJ Iõ¡LC’ AGõLCGh Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ¢Vô¨d ≠ÑàdG äÉéàæe , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d

. ¥É°ûæà°S’G ¢Vô¨d ≠ÑàdG πFGóHh ≠ÑàdG
 

 óàª«d (RófGôH) ƒcÉHƒJ ¿ÉµjôeCG ¢û«àjôH : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  »L »H 2 QBG  2  »°S  ƒ«∏HO  ,  ¿óæd ¢SÓH πÑª«J  4  ,  ¢ShÉg Üƒ∏L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG

2018/12/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125167 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 . äÉÑcôŸG º«eôJ , äÉÑcôŸG ìÓ°UEG , äÉÑcôŸG áfÉ«°U

  ø°ûjQƒHQƒc RQƒJƒe É«c : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL , 06797 , ∫ƒÄ«°S , ƒZ ƒ°Tƒ«°S hQ - ≠fƒ«dƒg 12 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

125206 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉYÉb äÉeóN Ëó≤J á°UÉNh á«°VÉjôdGh á«`aÉ≤ãdG äÉWÉ°ûædG , á«∏°ùàdGh ÖjQóàdG ójhõJ
 äÉ≤HÉ°ùŸG  º«¶æJ  ,  …OGƒædG  äÉeóN  ,  äGô“DƒŸG  ó≤Yh  º«¶æJh  »gÓŸG  ≥FGóMh  á«∏°ùàdG
 , âfÎfE’G ≥jôW øY Ωó≤J »àdG ÜÉ©dC’G äÉeóN , á«∏°ùàdG øY äÉeƒ∏©e Ëó≤J , á«°VÉjôdG
 ,  á«°VÉjôdG  äÉª«îŸG  äÉeóN ,  RÉØ∏àdGh  ƒjOGôdG  èeGôH  êÉàfEG  ,  ∞MÉàŸG  äÓ«¡°ùJ  Ëó≤J

 . á«°VÉjôdG äÓ«¡°ùàdG Ëó≤J
 

 çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , 62022 : Ü.¢U ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125207 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ≥jôW øY ™∏°ùdG ¢VôY , ∫ÉªYC’Gh IQÉéàdÉH á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG ójhõJ äÉeóN , äÉfÓYE’G
 ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  ™∏°ùdG  ¢VôY ,  á«fÓYE’G  OGƒŸG  ô°ûf  ,  ™«ÑdG  ¢VGôZC’  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh
 çÉëHCG  ,  âfÎfE’Gh  ôJƒ«ÑªµdG  áµÑ°T  ≥jôW øY äÉfÓYE’G  ,  á«fÓYEGh  ájQÉŒ ¢VGôZC’

 . øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , ≥jƒ°ùàdG

 çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G

ô£b , 62022 : Ü.¢U ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

123170 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , áfhôµ©ŸG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG Ö«∏M äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG
. äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸG , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

 
 …O ¢ûJCG »H . ¿CG …O ¢SCG ¬«`aÉc âjGh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , √ƒÑjEG 31400 , ∂«°SÉJ ¿ÉjÎ°SóæjÒH ¿É°SGhÉc , ófÓJQƒH ¿’ÉL , 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Éjõ«dÉe , ∑GÒH
2018/10/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 , áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , áfhôµ©ŸG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG Ö«∏M äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG 

 . äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸG , hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe

 …O ¢ûJCG »H.¿CG …O ¢SCG ¬«`aÉc âjGh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , √ƒÑjEG 31400 , ∂«°SÉJ ¿ÉjÎ°SóæjÒH ¿É°SGhÉc , ófÓJQƒH ¿’ÉL , 2 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
Éjõ«dÉe , ∑GÒH

2018/10/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh »YÉªàL’G π°UGƒà∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , á«Hƒ°SÉ◊G äGó©ŸG
 á¡LGƒc ΩGóîà°SÓd »Hƒ°SÉM èeÉfôHh ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ``«›ÈdG ôjƒ£J äGhOCG  ,  á«∏ëŸG
 É¡eGóîà°S’ (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd á«`æ«ÑdG  á```¡LGƒdG  ,  (API) á```«≤«Ñ£J á```›ôH
 áÑ°ùædÉH  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›Èd  »æ«ÑdG  í£°ùdG  ,  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  AÉæH  »`a
 »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«fhÎµdE’G  äÉeóÿG  π``¡°ùJ  »``àdG  á```«Hƒ°SÉ◊G  äÉ```«›ÈdG  ≈```dEG
 »```Hƒ°SÉM  è```eÉfôHh  ,  IQGOE’Gh  PÉ```ØædG  ,  É```¡∏jõæJh  äÉfÉ«ÑdG  π«ª–h  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh
 ´GóHEÓd  Ió©ŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  ÊhÎµdE’G  ™ªàéŸG  ™e  πYÉØJh  IQGOEGh  AÉ°ûfE’
 , åÑdGh , äÉfhóŸGh , º°SƒdGh , ¢Vô©dGh , IógÉ°ûŸGh PÉØædGh πjõæàdGh π«ªëàdGh ôjôëàdGh
 è``eódG , ≈```∏Y ≥```«∏©àdGh , ΩÉ```ªàg’ÉH Qƒ©```°ûdG ≈```dEG  ô```«°ûJ »```àdG , äÉ```fÓYE’Gh , §```HôdGh
 Üƒ°SÉ◊G  ÈY  á«fhÎµdE’G  äÉeƒ∏©ŸG  hCG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  Ò`aƒJ  hCG  º°SÉ≤àdGh  ∫É°SQE’Gh
 iƒàëŸG ,  á«©ª°S ,  Qƒ°U ∫É°SQEG  Úµ“h πjó©àd á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH ,  ∫É°üJ’G äÉµÑ°Th
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 πjó©J  »`a  áeóîà°ùŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG
 äÉë°TôŸG ™e …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdGh Qƒ°üdG
 Ωƒ°SôdGh á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdG  Gójó–h ,  QÉKB’G  (  á¶MÓŸG) ójGõàŸG  ™bGƒdGh  á«`aGôZƒJƒØdG
 ,  á«fhÎµdE’G  §HGhôdGh  ,  á«Mô°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh  ,  Ωƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  ácôëàŸG
 º°SÉ≤Jh ∫É°SQEGh  πjó©Jh º«¶æJ ,  ôjôëàdGh ,  IQGOE’Gh ,  ™ªé∏d á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh
 äÉ¡«ÑæàdGh πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG øjõîJh
 èeÉfôHh  ,  »Hƒ°SÉ◊G  åëÑdG  ∑ôfi  äÉ«›ôH  ,  ájÒcòàdG  πFÉ°SôdGh  äGQÉ£NE’Gh
 ,  iôNC’G äÉ¡÷ÉH á°UÉÿG äÉfÓYE’G ô°ûfh ójó–h ,  çGóëà°SG  »`a ΩGóîà°SÓd »Hƒ°SÉM
 ™bGƒŸG  ≈dEG  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh  äÉfÓYE’G  ø``jõîàd  »``Hƒ°SÉM  ΩOÉ```N  ,  ¢ü```°üîŸG  ΩOÉ```ÿG
 ™e á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG èeód á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , Rõ©ŸG ™bGƒdG èeÉfôHh , á«fhÎµdE’G
 , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdGh , π°UGƒàdGh , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ á«≤«≤◊G  á«ŸÉ©dG äÉÄ«ÑdG
 äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J áfÉ«°Uh QÉÑàNG , º««≤àdGh , á«ªæàdG øe Úµªà∏d »Hƒ°SÉM èeÉfôHh
 , á«còdG ∞JGƒ¡dGh , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G Iõ¡LC’ á∏≤æàŸG
 í£°ùdG ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh ,  á«Mƒ∏dG Ö«°SGƒ◊Gh ,  ó``«dÉH á``dƒªëŸG Ö``«°SGƒ◊Gh
 á«YGôŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , ä’B’Gh ô°ûÑdG ÚH πYÉØàdG π«¡°ùàd …Ò°ùØàdG »æ«ÑdG
 , åëÑ∏d á∏≤æàŸG äÉ≤«Ñ£àdG èeÉfôHh , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , ™bƒª∏d
 Ëó≤Jh , äÉfÉ«ÑdGh , »µ∏°SÓdG iƒàëª∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , ™bGƒŸG º°SÉ≤Jh ójó–h
 , º°SÉ≤àdGh , §HôdGh , ¢Vô©dGh PÉØædG øe Úµªà∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , äÉeƒ∏©ŸG
 èeGôHh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh
 , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdG ∞FÉXh ôaƒj …òdG Ö∏£dG , Üƒ°SÉ◊G
 AÉ°ûfEG  πLCG  øe É¡∏jõæJ øµÁ »àdG á∏≤æàŸG  äÉ≤``«Ñ£àdG è``eGôHh á``«Hƒ°SÉ◊G  äÉ``«›ÈdG
 á∏HÉb  á«Hƒ°SÉM  èeGôH  ,  á«°VGÎa’G  á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG  πNGO  äÉYƒªéŸG  PÉØfh  IQGOEGh
-á«©ª°ùdGh á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’G  ,  Qƒ°üdG ájò¨J ™e πYÉØàdGh IógÉ°ûŸG  πLCG  øe π«ªëà∏d
 øe É¡∏jõæJ øµÁ á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , É¡H á£ÑJôŸG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh á«FôŸG
 á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , iƒàëŸG »`a ∑GÎ°TÓdh , iƒàëŸG ô°ûfh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©dG πLCG
 Qƒ°üdGh  ,  Úeóîà°ùŸG  äÉHÉ°ùMh  á«YÉªàL’G  §FÉ°Sƒ∏d  áeÉ©dG  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  AÉ°ûfEÉH
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 ôjô–h  π«ª–h  •É≤àdG  πLCG  øe  äÉeƒ∏©ŸG  ∑É°ûcCG  :  »gh  ,  á«FôŸG  Qƒ°üdGh  á«∏YÉØàdG
 , äÉcô°ûdGh , OGôaC’G øµ“ »àdG äÉ«›ÈdGh , ƒjó«`ØdGh á«ªbôdG Qƒ°üdG º°SÉ≤Jh ™ÑWh
 , ≥jƒ°ùàdG ¢VGôZC’ ÊhÎµdE’G Qƒ°†◊G áfÉ«°Uh AÉ°ûfE’ ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh , äÉcô°ûdGh
 äÉ«›ÈdG , á`«∏ëŸG äÉ```©ªàéŸG ™`e π```YÉØàdGh π```°UGƒàdG π```LCG ø```e Ú``æ∏©ª∏d äÉ«``›ôH
 äÉ«````›ôH  ,  á```«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  §```FÉ°SƒdG  Oó```©àŸG  ¬````«`aÎdG  iƒ````àëŸ  á``°ü°üîŸG
 äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQE’  á«Hƒ°SÉM
 Qƒ°üd  á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH ,  ∫É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  ≥jôW øY ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG
. π°SGÎdG èeÉfôHh , ¢üædGh , ƒjó«`ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , Qƒ°üdG

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

 , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG                                     

2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124854 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeƒ°üÿÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  Gójó–h  ,  èjhÎdGh  ¿ÓYE’Gh  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN
 ¢Vhô©dGh , áFõéàdÉH ™«Ñ∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸÉH á∏°üdGh , ºFÉ°ù≤dG Ò«¨J hCG ºFÉ°ù≤dG hCG
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  äÉ``eóNh á``«bƒ°ùdG  çƒ``ëÑdG  ô```«`aƒJh ,  øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ù∏d á°UÉÿG
 äÉeóNh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdÉH ¢Vƒ¡ædG
 øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG AGô°Th ΩÓYE’G §FÉ°Sƒd §«£îàdG Gójó–h , äÉfÓYE’Gh ∫ÉªYC’G
 πLCG øe , äÉfÓYE’G AGOCG ™Ñààd á«fÓYE’G äÉeóÿG »gh , äÉfÓYE’Gh ájQÉéàdG äÉeóÿG
 äÉfÉ«ÑdG øY ÆÓHEÓd , ¿ÓYE’G äÉfÉ«H π«∏– πLCG øe , É¡∏«¨°ûJh É¡©jRƒJh äÉfÓYE’G IQGOEG
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 ä’É›  »`a  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh  ,  äÉ``fÓYEÓd  π``ãeC’G  AGOC’G  ≥``«≤–h  ,  á``«fÓYE’G
 ,  øjôNBÓd ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG  Oƒ¡L ∞««µJ  ,  ójóëàdG  ¬Lh ≈∏Yh ,  ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG
 ≥jƒ°ùJ  ,  ¿ÓYE’Gh øjÎ°ûŸG  ™e Ú©FÉÑdG  π«°Uƒàd âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y ≥aGôe Ò`aƒJh
 çGóMC’G »`a ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG äGó©e Ò`aƒJ ≥jôW øY øjôNB’G äÉeóNh ™∏°S õjõ©Jh
 Ö«JôJ , á«éjhÎdG çGóMCÓd ô°TÉÑŸG »≤aóàdG åÑ∏d á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG Ò`aƒJ , á°UÉÿG
 ádOCG  Ò`aƒJ  ,  á«fÓYE’G  hCG  á«éjhÎdG  hCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd  á°UÉN  çGóMCG  º«¶æJh
. iôNC’G äÉcô°ûdÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh äÉéàæŸGh ∫ÉªYC’G øª°†àJ âfÎfE’G ≈∏Y ájQÉŒ

 
  »°S ∫G ∫G ΩGôéà°ùfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 94025 É«fQƒØ«dÉc , ∑QÉH ƒ∏æ«e , OhQ ƒ∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124856 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a

 ,  á«ªbôdG Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ƒjó«`ØdG  º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG º°SÉ≤J
 ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  »eóîà°ùe  ÚH  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh
 äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’Gh  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ,  Üƒ°SÉ◊G  ≈dEG  PÉØædG  Ò`aƒJh
 , Qƒ°üdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , πFÉ°SôdG , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ä’É°üJ’G
 äÉjóàæe Ò`aƒJh , äÉeƒ∏©ŸGh , …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh , ƒjó«`ØdGh , äƒ°üdGh , Qƒ°üdGh
 äÓ°Uh  Ò`aƒJ  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒŸG  ∫É°SQEG  »gh  ,  π°UGƒà∏d  âfÎfE’G  ≈∏Y
 ™bGƒŸG  ≈dEG  âfÎfE’G  »∏ª©à°ùeh  á∏≤æàŸG  Iõ¡LC’G  π≤æJ  »àdG  âfÎfE’G  ÈY  ä’É°üJ’G
 iƒàëŸG ≈dEG hCG  Ò¨∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ≈dEG PÉØ``ædG ô```«°ù«J , iô```NC’G á«ŸÉ©dGh á«∏ëŸG
 á«fhÎµdE’G á°TOQódG äÉYÉb Ò`aƒJ , »ŸÉ©dG ∫ƒNódG ∫ÓN øe ådÉãdG ±ô£dG øe ôNB’G
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 ¢Uƒ°üædGh äƒ°üdG äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’G äÉMƒdh , ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉeóNh
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG  PÉØædG áMÉJEG  ,  iôNC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdGh
 äÉeóNh , ∂dP ≈dEG Éeh »YÉªàL’G øjƒµàdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ä’É› »`a á«Hƒ°SÉ◊G
 Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Éªgh , äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤Jh AGô¶ædG ÚH äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤J
 É«LƒdƒæµJ  ,  âfÎfE’G  »eóîà°ùe  ÚH  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  á«ªbôdG
 Qƒ°üdGh Qƒ°ü∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh ¿GôbC’G ÚH ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
 ¢Uƒ°üædGh  äÉfÉ«ÑdG  ,  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  á«°ùª°ûdG  Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh  á«FôŸG  á«©ª°ùdG
 åÑdGh  »≤aóàdG  åÑdG  ,  äÉeƒ∏©ŸGh  á«eÓYE’G  ΩÓYE’G  §FÉ°Shh  äÉfÓYE’Gh  πFÉ°SôdGh
. âfÎfE’G ÈY »∏YÉØàdG …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh …ô°üÑdG »©ª°ùdGh ƒjó«`Ø∏d »≤aóàdG

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

 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                     

2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124858 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉeƒ∏©ŸGh , äÉfÉ«ÑdGh iƒàëŸG ô°ûæd ÊhÎµdEG ióàæe Ò`aƒJ »gh , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG
 ≈dEG  PÉØædG áMÉJEG  , ¬«`aÎdG äÉeóN , …QÉéàdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG
 ,  Ωóîà°ùŸG ≈∏Y ±ô``©ŸG iƒ``àëª∏d á``«fhÎµdE’Gh á«fhÎµdE’G á«∏YÉØàdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb
 ∫É› »`a  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdGh  ájô°üÑdGh  á`«©ª°ùdGh  á``«FôŸG  Qƒ```°üdGh  ,  ô```«¨dG  iƒ``àfi
 ÊhÎµdE’G  ô°ûædG  äÉeóNh ,  ƒjó«`ØdG  º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG  º°SÉ≤J äÉeóN ,  áeÉ©dG  áë∏°üŸG
 iƒàëŸG  øª°†àJ  »àdG  (äÉfhóŸG)  äÉfhóŸG  »gh  ,  á«fhÎµdE’G  äÓéŸGh  ,  øjôNBÓd
 á«fhÎµdE’Gh  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ,  Üƒ°SÉ◊G  Ò`aƒJh  ,  Ωóîà°ùŸG  ±ô©j  …òdG
 ÒLCÉJ  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  ô°ûfh  ,  ô°ûædG  äÉeóNh  ,  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a
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 º°SÉ≤Jh ôjô–h , π«ªëàdGh ôjƒ°üà∏d »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG
 iƒàëŸ  á«fhÎµdE’G  ≥aGôŸG  Ò`aƒJ  ,  ¬«`aÎdG  äÉeóNh  ,  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  Qƒ°üdG
 äGô“Dƒeh  ¢VQÉ©e  º«¶æJh  ,  á«¡«`aÎdG  çGóMCÓd  ô°TÉÑŸG  ƒjó«`ØdGh  ô°TÉÑŸG  ¬«`aÎdG
 ájQÉŒ ÒZ ¢VGôZC’ »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ , áaÉ≤ãdG ∫É› »`a á«M
 øµÁ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh åëÑdG ádOCG øe á«¡«`aÎdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉŒ ÒZh
 Ωƒ°SôdGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb ,  á«fhÎµdE’G  ≥FÉKƒdGh  ¢Uƒ°üædG  ∂dP  »`a  ÉÃ ,  É¡«`a  åëÑdG
 âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉeƒ∏©ŸGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG
 ,  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ΩÓaC’G  Gójó–h  ,  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  äÉeóNh  ,  ä’É°üJ’Gh
 §FÉ°SƒdGh ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉØæ°üŸGh …ô°üÑdG »©ª°ùdG åÑdGh , á«fƒjõØ∏àdG Qƒ°üdGh
 á≤∏©àŸG  äÉ«°UƒàdGh ôjQÉ≤àdG  ¢Vô©à°ùJh ,  äÉeƒ∏©ŸG  øY Ó°†a ,  âfÎfE’G ÈY IOó©àŸG
.  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ∫ÉªYC’Gh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdGh  »µÑ°ûdG  åÑdGh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’ÉH

 
  »°S ∫G ∫G ΩGôéà°ùfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                     
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124860 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

 ±ó¡H  Ú∏é°ùŸG  Úeóîà°ùª∏d  á«°VGÎaG  äÉ©ªà›  AÉ°ûfEG  »gh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG
 »`a  ácQÉ°ûŸGh  äÉ°ûbÉæŸG  »`a  ácQÉ°ûŸGh  äGôgÉ¶àdGh  äÉYÉªàL’G  »`a  ,  äÉYƒªéŸG  º«¶æJ
 Gójó–h , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸGh ∫ÉªYC’G äÉµÑ°T , á«YÉªàL’G ä’ÉéŸG
 AGôLEGh  º«¶æJ  πLCG  øe  øjôNB’G  IóFÉØd  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  á«µÑ°T  ≥aGôe  áaÉ°†à°SG
 , ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY á«∏YÉØàdG äÉ°ûbÉæŸGh çGóMC’G , äÉYÉªàL’G
 á```°ü°üîŸG á```«YÉª÷Gh á````«°üî°ûdG á```«`Ø°UƒdG äÉ```fÉ«ÑdG á```©«ÑW »````a Üƒ```°SÉ◊G äÉ```eóN
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 , IOóëŸG hCG Ωóîà°ùŸG ÉgOóëj äÉeƒ∏©e øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G äÉëØ°üdG hCG äÉYƒªéª∏d
 äÉfÉ«ÑdGh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdGh á``jƒjó«`ØdGh á``«©ª°ùdG äGQÉ```°TE’G ∂dP »```a É``Ã
 äÉµÑ°T  ÈY  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  åëÑdG  äÉcôfi  Ò`aƒJ  »gh  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóNh
 øµ“ »àdG É«LƒdƒæµàdG øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG Ò`aƒJ , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeƒ∏©e øª°†àJ á«°üî°T äÉfÉ«H OÉéjEG øe §ÿG ≈∏Y Úeóîà°ùŸG
 »`a  ácQÉ°ûª∏d  IOó©àŸG  á«µÑ°ûdG  ≥aGôŸG  ÚH  É¡dOÉÑJh  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  π≤æd  ,  …QÉéàdGh
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , É¡H á°UÉÿG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùM IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 ,  äÉjƒàëŸGh ,  ¢Uƒ°üædGh ,  Qƒ°üdGh ,  ƒjó«`ØdGh ,  á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh ,  »°VGÎaG
 äÉ≤«Ñ£J  áaÉ°†à°SG  Gójó–h  ,  (ASP)  ≥«Ñ£àdG  äÉeóN  …OQƒ`e  äÉ``eóNh  ,  äÉ``fÉ«ÑdGh
 Ωó≤J  »àdG  äÉeóÿG (  SAAS) áeóîc äÉ«›ÈdG ,  øjôNBÓd á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG
 ΩGóîà°S’G , á«fhÎµdE’G äÉ¡«ÑæàdGh äGQÉ£NE’Gh πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ äÉ«›ÈdG
 ¢SÉ«bh , º«ª°üJ »`a É¡eGóîà°S’ âfÎfE’G ≈∏Y π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 ÊhÎµdE’G  á°üæŸG  OQƒe  ,  iôNC’G  äÉ¡÷ÉH  á°UÉÿG  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh  ô°ûfh  π«∏–h
 Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d ìÉª°ù∏d πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ á«Hƒ°SÉM èeGôH Ò`aƒJ , AGô°ûdÉH ¢UÉÿG
  (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ωó≤e , äÉfÓYE’G ºFGƒb ™«Hh AGô°ûd á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’ÉH
 iƒà°ùŸG ≈∏Y , º««≤Jh IQGOEGh º«ª°üJh ™«Hh AGô°T »`a áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ
 ≥jƒ°ùàdGh äÉfÓYE’G øY ôjQÉ≤àdG OGóYEGh ,  ò«`ØæàdGh ,  π«∏ëàdGh , ±Gó¡à°S’Gh , πãeC’G
 ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG âfÎfE’G ≈∏Y áMÉàŸG ≥aGôŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y
 Ò`aƒJh , äÉfÉ«ÑdGh ÜQÉéàdGh äÉeƒ∏©ŸG , É¡dOÉÑJh ¬∏jó©Jh ójGõàŸG ™bGƒdG iƒàfi π«ª–
 áfÉ«°Uh QÉÑàNGh º««≤J , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G
 ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG  …CG  ,  ádƒªëŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCÓd  á∏≤æàŸG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J
 ΩGóîà°SG  Ò`aƒJh  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  ó```«dÉH  á```dƒªëŸG  Ö```«°SGƒ◊Gh  á```«còdG  ∞JGƒ``¡dGh
 èeÉfôH Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒe
 ∫É°SQEGh á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd á«æ«ÑdG ìƒ£°ùdG
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdGh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdGh ƒjó«`ØdG , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G
 , §FGôÿG äÉeóNh á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
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 äÉeóN πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG ≈dEG â``bDƒŸG PÉ``ØædG Ò```aƒJ
 äÉeóîH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN »eó≤eh §FGôÿG
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , §FGôÿG º°SQ
 øjôNB’G Úeóîà°ùŸG ™e §«£îàdG á£°ûfCG , Ωóîà°ùŸG ™bƒe ¢VôYh º°SÉ≤àdG πLCG øe
 »àdG  äÉ«›ÈdG  ∂dP  »`a  ÉÃ  (ASP)  äÉÑ∏£dG  äÉeóN  »eó≤eh  äÉ«°UƒàdG  Ëó≤Jh
 Úeóîà°ùŸG ™e á«£«£îàdG á£°ûfC’Gh Ωóîà°ùŸG ™bƒe ¢VôYh º°SÉ≤àdG π¡°ùJ hCG øµ“
 á∏HÉ≤dG  ÒZ  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ,  äÉ«°UƒàdG  QGó°UEGh  øjôNB’G
 (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG áeóN OQƒe , ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G §FGôÿG º°SQ πLCG øe π«ªëà∏d
 , ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G §FGôÿG º°SQ Ò°ù«J hCG  Úµ“ ≈dEG  á«eGôdG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ
 π`````LCG  ø```e  π```jõæà∏d  á```∏HÉ≤dG  ô```«Z  á```«Hƒ°SÉ◊G  äÉ```«›È∏d  â```bDƒŸG  ΩGó`îà°S’G  ô`«`aƒJh
 OQƒe  ,  í``dÉ°üŸÉH  á``°UÉÿG  çGó``MC’Gh  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ™bƒe  º°SÉ≤Jh  ójó–  ,  åëÑdG
 ójó–h å``ëÑ∏d ™bƒª∏d á```«YGôŸG  äÉ```«›ÈdG ∂dP »````a  É``Ã (ASP) ≥```«Ñ£àdG  á```eóN
 »àdG (PAAS) áeóîc á°üæŸG , ΩÉªàg’G äGP çGóMC’Gh äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™bƒe º°SÉ≤Jh
 Ò`aƒJ  ,  äÉfÓYE’G  ô°ûfh  AGô°T  »`a  É¡eGóîà°S’  á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈ∏d  äÉ°üæe  øª°†àJ
 Qƒ°üdGh  Qƒ°üdG  πjó©J  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G
 á«`aGôZƒJƒØdG  äÉë°TôŸG  ™e …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh  ƒjó«`ØdG  ,  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh
 ,  ¢Uƒ°üædGh ,  ácôëàŸG  Qƒ°üdGh ,  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh ,  êPÉªædGh (á¶MÓŸG) ójGõàŸG  ™bGƒdGh
 ,  á«fhÎµdE’G  äÓ°UƒdGh ,  á«`Ø°UƒdG  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh ,  äÉ``fÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh ,  Ωƒ``°SôdGh
 ™e πYÉØàdGh  IógÉ°ûŸG  πLCG  øe π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ äÉ«``›È∏d  â``bDƒŸG  ΩGó``îà°S’Gh
 ƒjó«`ØdGh , ƒjó«`ØdGh , …ô°üÑdG - äƒ°üdGh , Qƒ°üdG , á«fhÎµdE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh øe QÉ«J
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , âfÎfE’G äÓ°Uhh , QÉÑNC’Gh , äÉfÓYE’Gh , ≥«∏©àdGh , ô°TÉÑŸG ô°TÉÑŸG
 …ô°TÉfh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©dG πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , iƒàëŸG ≈dEG ΩÉª°†f’Gh , äÉjƒàëŸG
 ΩGóîà°SÉH  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh  ƒjó«`ØdGh  ,  Qƒ°üdG  º«¶æJ  πLCG  øe  π«ªëà∏d
 »µÑ°ûdG §HôdÉH á≤∏©àŸGh (ASP) äÉÑ∏£dG äÉeóN »eó≤eh á«Mô°ûdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£H
 ∫É°SQEGh  ,  »°VGÎaG  ™ªà›  AÉ°ûfEGh  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  iƒàfi  IQGOEGh  ,  »YÉªàL’G
 ,  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  ,  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  ,  ƒjó«`ØdGh  ,  …ô°üÑdG  -  äƒ°üdGh  ,  Qƒ°üdG
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 , ΩÓYE’G πFÉ°Sh øY á«fÓYE’G ä’É°üJ’Gh , äÉfÓYE’Gh , πFÉ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , äÉfÉ«ÑdGh
 (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh øª°†àj …òdG (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN Ωó≤e , äÉeƒ∏©ŸGh
 äÉ≤«Ñ£J  ôjƒ£Jh  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«µÑ°ûdG  äÉeóÿG  π¡°ùJ  »àdG  äÉ«›ÈdGh
 øe á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈdG äÉ°üæe ∂dP »`a ÉÃ ( PAAS) áeóîc á°üæŸGh ,  äÉ«›ÈdG
 »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEG , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG πLCG
 , ƒjó«`ØdGh , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh , ƒjó«`ØdGh á«FôŸGh á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdG ∫É°SQEGh
 , ä’É°üJ’Gh , á«eÓYE’G äÉfÓYE’Gh , äÉfÓYE’Gh , πFÉ°SôdGh , ¢Uƒ`°üædGh , äÉ``fÉ«ÑdGh
 ≈∏Y  IQó≤dG  Úeóî```à°ùª∏d  »```£©J  »``àdG  á``«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«```›ÈdG  Ò```LCÉJ  ,  äÉ```eƒ∏©ŸGh
-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh , Qƒ°üdG ∫OÉÑJh , Égôjô–h äÉ«›ÈdG π«ª–
 Úeóîà°ùŸÉH  áaô©ŸG  äÉfÓYE’Gh  äÉjƒàëŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóNh  ,  á«FôŸG
 âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ,  »```YÉªàL’G  π```°UGƒà∏d  á```«YÉªàL’G  π```FÉ°SƒdG  á```Ä«¡Jh  §```ÿG  ≈``∏Y
 äGQÉ°TE’G  π«é°ùJh  á«°ùª°ûdG  Qƒ°üdG  òNCG  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d
 ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJh  ,  ájƒjó«`ØdGh  á«FôŸG  á«©ª°ùdG  ,  á«©ª°ùdG
 äÉjƒàëŸGh Qƒ°üdG ∫OÉÑJh ,  øµªŸG åÑdGh áØ°TQC’Gh πjõæàdGh π«ªëà∏d π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , É¡H á£ÑJôŸG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh á«FôŸG á«©ª°ùdG
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , §FÉ°SƒdG Oó©àŸG ¬«`aÎdG iƒàëŸ π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d
 OGôaCÓd ÊhÎµdE’G  Qƒ°†◊G  áfÉ«°Uh AÉ°ûfE’  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJh  ,  º«°SƒàdG  äGhOCGh  ,  äÉcô°ûdGh  äÉYÉª÷Gh
 ΩGóîà°S’G , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh π°UGƒà∏d Úæ∏©ŸG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 Qƒ°U  »`a  ΩGóîà°S’G  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh π«é°ùàdGh ôjôëàdG
 áWô°TCGh  á```«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ```°üdG  øjhó``J  π``¡°ùJ  hCG  øµ“ »àdG  äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ
 äÉ«›ÈdG  Ò`aƒJh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ôjƒ£J  ,  Égôjô–h  Égôjô–h  ƒjó«`ØdG
 ≥aGôŸG Ò`aƒJh (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh âfÎfE’G ≈∏Y π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
 Qƒ°üdG  º°SÉ≤Jh  πjó©J  ,  π«ªëàdG  ≈∏Y  IQó≤∏d  Úeóîà°ùŸG  íæ“  »àdG  á«fhÎµdE’G
.  äÉfÉ«ÑdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  ájƒjó«`ØdGh  á«©ª°ùdG
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  »°S ∫G ∫G ΩGôéà°ùfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                    
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124862 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 á«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ≈dEG  PÉØædG  Ò`aƒJ  ,  á«YÉªàL’G  äÉeóÿG  Ëó≤Jh  π°UGƒàdG
 ,  »```YÉªàL’G  π```°UGƒàdG  ‹É›  »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y  É¡«`a  åëÑdG  øµÁ  äÉfÉ«H  óYGƒbh
 ,  â``fÎfE’G  ≈```∏Y »```YÉªàL’G »µÑ°ûdG  §HôdG  äÉeóN ,  »îjQÉàdGh  »YÉªàL’G QÉµàH’Gh

. …QÉéàdG ™HÉ£dG øe ≥≤ëàdG äÉeóNh

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

 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                     

2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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124864 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh »YÉªàL’G π°UGƒà∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , á«Hƒ°SÉ◊G äGó©ŸG
 á¡LGƒc  ΩGóîà°SÓd  »Hƒ°SÉM èeÉfôHh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ôjƒ£J  äGhOCG  ,  á«∏ëŸG
 É¡eGóîà°S’  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›Èd  á«æ«ÑdG  á¡LGƒdG  ,  (API)  á«≤«Ñ£J  á›ôH
 áÑ°ùædÉH  (  (API)  äÉ≤«Ñ£àdG  á›Èd  »æ«ÑdG  í£°ùdG  ,  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J  AÉæH  »`a
 »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«fhÎµdE’G  äÉeóÿG  π¡°ùJ  »àdG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ≈dEG
 »Hƒ°SÉM  èeÉfôHh  ,  IQGOE’Gh  PÉØædG  ,  É¡∏jõæJh  äÉfÉ«ÑdG  π«ª–h  äÉfÉ«ÑdG  êGôîà°SGh
 ´GóHEÓd  Ió©ŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  ÊhÎµdE’G  ™ªàéŸG  ™e  πYÉØJh  IQGOEGh  AÉ°ûfE’
 ,  äÉfhóŸGh  ,  º°SƒdGh  ,  ¢Vô©dGh  ,  IógÉ°ûŸGh  PÉØædGh  πjõæàdGh  π«ªëàdGh  ôjôëàdGh
 èeódG , ≈∏Y ≥«∏©àdGh , ΩÉªàg’ÉH Qƒ©°ûdG ≈dEG Ò°ûJ »àdG , äÉfÓYE’Gh , §HôdGh , åÑdGh
 Üƒ°SÉ◊G  ÈY  á«fhÎµdE’G  äÉeƒ∏©ŸG  hCG  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  Ò`aƒJ  hCG  º°SÉ≤àdGh  ∫É°SQE’Gh
 iƒàëŸG ,  á«©ª°S ,  Qƒ°U ∫É°SQEG  Úµ“h πjó©àd á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH ,  ∫É°üJ’G äÉµÑ°Th
 πjó©J  »`a  áeóîà°ùŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ,  äÉfÉ«ÑdGh  ƒjó«`ØdGh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdG
 äÉë°TôŸG ™e …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh ƒjó«`ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh Qƒ°üdGh Qƒ°üdG
 Ωƒ°SôdGh á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdG  Gójó–h ,  QÉKB’G  (  á¶MÓŸG) ójGõàŸG  ™bGƒdGh  á«`aGôZƒJƒØdG
 ,  á«fhÎµdE’G  §HGhôdGh  ,  á«Mô°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh  ,  Ωƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  ácôëàŸG
 º°SÉ≤Jh ∫É°SQEGh  πjó©Jh º«¶æJ ,  ôjôëàdGh ,  IQGOE’Gh ,  ™ªé∏d á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh
 äÉ¡«ÑæàdGh πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG øjõîJh
 èeÉfôHh  ,  »Hƒ°SÉ◊G  åëÑdG  ∑ôfi  äÉ«›ôH  ,  ájÒcòàdG  πFÉ°SôdGh  äGQÉ£NE’Gh
 ,  iôNC’G äÉ¡÷ÉH á°UÉÿG äÉfÓYE’G ô°ûfh ójó–h ,  çGóëà°SG  »`a ΩGóîà°SÓd »Hƒ°SÉM
 ™bGƒŸG  ≈dEG  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh  äÉ``fÓYE’G  ø``jõîàd  »``Hƒ°SÉM ΩOÉ``N  ,  ¢ü```°üîŸG  ΩOÉ```ÿG
 ™e á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG èeód á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , Rõ©ŸG ™bGƒdG èeÉfôHh , á«fhÎµdE’G
 , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdGh , π°UGƒàdGh , ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ á«≤«≤◊G  á«ŸÉ©dG äÉÄ«ÑdG
 äÉ«›ÈdG äÉ≤«Ñ£J áfÉ«°Uh QÉÑàNG , º««≤àdGh , á«ªæàdG øe Úµªà∏d »Hƒ°SÉM èeÉfôHh
 , á«còdG ∞JGƒ¡dGh , ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh , ádƒªëŸG á«fhÎµdE’G ä’É°üJ’G Iõ¡LC’ á∏≤æàŸG
 í£°ùdG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh ,  á«Mƒ∏dG  Ö«°SGƒ◊Gh  ,  ó«dÉH  á```dƒªëŸG  Ö«``°SGƒ◊Gh
 á«YGôŸG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , ä’B’Gh ô°ûÑdG ÚH πYÉØàdG π«¡°ùàd …Ò°ùØàdG »æ«ÑdG
 , åëÑ∏d á∏≤æàŸG äÉ≤«Ñ£àdG èeÉfôHh , π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , ™bƒª∏d
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 Ëó≤Jh , äÉfÉ«ÑdGh , »µ∏°SÓdG iƒàëª∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , ™bGƒŸG º°SÉ≤Jh ójó–h
 , º°SÉ≤àdGh , §HôdGh , ¢Vô©dGh PÉØædG øe Úµªà∏d á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdGh , äÉeƒ∏©ŸG
 èeGôHh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY á«fhÎµdE’G äÉeƒ∏©ŸGh äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJh
 , á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG , »YÉªàL’G »µÑ°ûdG §HôdG ∞FÉXh ôaƒj …òdG Ö∏£dG , Üƒ°SÉ◊G
 AÉ°ûfEG  πLCG  øe É¡∏jõæJ øµÁ »àdG á∏≤æàŸG  äÉ≤«Ñ£àdG è``eGôHh á```«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«```›ÈdG
 á∏HÉb  á«Hƒ°SÉM  èeGôH  ,  á«°VGÎa’G  á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG  πNGO  äÉYƒªéŸG  PÉØfh  IQGOEGh
-á«©ª°ùdGh á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’G  ,  Qƒ°üdG ájò¨J ™e πYÉØàdGh IógÉ°ûŸG  πLCG  øe π«ªëà∏d
 øe É¡∏jõæJ øµÁ á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , É¡H á£ÑJôŸG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh á«FôŸG
 á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdGh , iƒàëŸG »`a ∑GÎ°TÓdh , iƒàëŸG ô°ûfh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©dG πLCG
 Qƒ°üdGh  ,  Úeóîà°ùŸG  äÉHÉ°ùMh  á«YÉªàL’G  §FÉ°Sƒ∏d  áeÉ©dG  äÉfÉ«ÑdG  IQGOEGh  AÉ°ûfEÉH
 ôjô–h  π«ª–h  •É≤àdG  πLCG  øe  äÉeƒ∏©ŸG  ∑É°ûcCG  :»gh  ,  á«FôŸG  Qƒ°üdGh  á«∏YÉØàdG
 , äÉcô°ûdGh , OGôaC’G øµ“ »àdG äÉ«›ÈdGh , ƒjó«`ØdGh á«ªbôdG Qƒ°üdG º°SÉ≤Jh ™ÑWh
 , ≥jƒ°ùàdG ¢VGôZC’ ÊhÎµdE’G Qƒ°†◊G áfÉ«°Uh AÉ°ûfE’ ájQÉéàdG äÉeÓ©dGh , äÉcô°ûdGh
 äÉ«›ÈdG , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG ™e π```YÉØàdGh π```°UGƒàdG π```LCG ø```e ø```«æ∏©ª∏d äÉ«``›ôH
 äÉ```«›ôH  ,  á```«Hƒ°SÉ◊G  äÉ```«›ÈdG  ,  §```FÉ°SƒdG  Oó```©àŸG  ¬«`aÎdG  iƒàëŸ  á°ü°üîŸG
 äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  á«fhÎµdE’G  πFÉ°SôdG  ∫ÉÑ≤à°SGh  ∫É°SQE’  á«Hƒ°SÉM
 Qƒ°üd  á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH ,  ∫É°üJ’G  äÉµÑ°Th  Üƒ°SÉ◊G  ≥jôW øY ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG
. π°SGÎdG èeÉfôHh , ¢üædGh , ƒjó«`ØdGh , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’Gh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , Qƒ°üdG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124866 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äÉeƒ°üÿÉH  á≤∏©àŸG  äÉeƒ∏©ŸG  Ò`aƒJ  Gójó–h  ,  èjhÎdGh  ¿ÓYE’Gh  ≥jƒ°ùàdG  äÉeóN
 ¢Vhô©dGh , áFõéàdÉH ™«Ñ∏d á«fhÎµdE’G ™bGƒŸÉH á∏°üdGh , ºFÉ°ù≤dG Ò«¨J hCG ºFÉ°ù≤dG hCG
 ,  äÉeƒ∏©ŸG  äÉeóNh  á«bƒ°ùdG  çƒëÑdG  Ò`aƒJh  ,  øjôNBÓd  äÉeóÿGh  ™∏°ù∏d  á°UÉÿG
 äÉeóNh , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY øjôNBÓd äÉeóÿGh ™∏°ùdÉH ¢Vƒ¡ædG
 øe ÉgÒZh §FÉ°SƒdG AGô°Th ΩÓYE’G §FÉ°Sƒd §«£îàdG Gójó–h , äÉfÓYE’Gh ∫ÉªYC’G
 πLCG øe , äÉfÓYE’G AGOCG ™Ñààd á«fÓYE’G äÉeóÿG »gh , äÉfÓYE’Gh ájQÉéàdG äÉeóÿG
 äÉfÉ«ÑdG øY ÆÓHEÓd , ¿ÓYE’G äÉfÉ«H π«∏– πLCG øe , É¡∏«¨°ûJh É¡©jRƒJh äÉfÓYE’G IQGOEG
 ä’É›  »`a  ájQÉ°ûà°S’G  äÉeóÿGh  ,  äÉfÓYEÓd  πãeC’G  AGOC’G  ≥«≤–h  ,  á«fÓYE’G
 ,  øjôNBÓd ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG  Oƒ¡L ∞««µJ  ,  ójóëàdG  ¬Lh ≈∏Yh ,  ≥jƒ°ùàdGh  ájÉYódG
 ≥jƒ°ùJ  ,  ¿ÓYE’Gh øjÎ°ûŸG  ™e Ú©FÉÑdG  π«°Uƒàd âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y ≥aGôe Ò`aƒJh
 çGóMC’G »`a ƒjó«`ØdGh Qƒ°üdG äGó©e Ò`aƒJ ≥jôW øY øjôNB’G äÉeóNh ™∏°S õjõ©Jh
 Ö«JôJ , á«éjhÎdG çGóMCÓd ô°TÉÑŸG »≤aóàdG åÑ∏d á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG Ò`aƒJ , á°UÉÿG
 ádOCG  Ò`aƒJ  ,  á«fÓYE’G  hCG  á«éjhÎdG  hCG  ájQÉéàdG  ¢VGôZCÓd  á°UÉN  çGóMCG  º«¶æJh
. iôNC’G äÉcô°ûdÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh äÉéàæŸGh ∫ÉªYC’G øª°†àJ âfÎfE’G ≈∏Y ájQÉŒ
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124868 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 38 áÄØdG »`a
 ,  á«ªbôdG Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ƒjó«`ØdG  º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG º°SÉ≤J
 ä’É°üJ’Gh  âfÎfE’G  »eóîà°ùe  ÚH  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh
 äÉeóN  ,  á«fhÎµdE’Gh  á«fhÎµdE’G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒbh  ,  Üƒ°SÉ◊G  ≈dEG  PÉØædG  Ò`aƒJh
 , Qƒ°üdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , πFÉ°SôdG , äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Gójó–h , ä’É°üJ’G
 äÉjóàæe Ò`aƒJh , äÉeƒ∏©ŸGh , …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh , ƒjó«`ØdGh , äƒ°üdGh , Qƒ°üdGh
 äÓ°Uh  Ò`aƒJ  ,  ΩÉ©dG  ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒŸG  ∫É°SQEG  »gh  ,  π°UGƒà∏d  âfÎfE’G  ≈∏Y
 ™bGƒŸG  ≈dEG  âfÎfE’G  »∏ª©à°ùeh  á∏≤æàŸG  Iõ¡LC’G  π≤æJ  »àdG  âfÎfE’G  ÈY  ä’É°üJ’G
 iƒàëŸG  ≈dEG  hCG  Ò¨∏d  á«fhÎµdE’G  ™bGƒŸG  ≈dEG  PÉØædG  Ò°ù«J  ,  iôNC’G  á«ŸÉ©dGh  á``«∏ëŸG
 á«fhÎµdE’G á°TOQódG äÉYÉb Ò`aƒJ , »ŸÉ©dG ∫ƒNódG ∫ÓN øe ådÉãdG ±ô£dG øe ôNB’G
 ¢Uƒ°üædGh äƒ°üdG äÉeóN , á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’G äÉMƒdh , ájQƒØdG á∏°SGôŸG äÉeóNh
 äÉfÉ«ÑdG óYGƒb ≈dEG  PÉØædG áMÉJEG  ,  iôNC’G ä’É°üJ’G äÉµÑ°Th âfÎfE’G ÈY ƒjó«`ØdGh
 äÉeóNh , ∂dP ≈dEG Éeh »YÉªàL’G øjƒµàdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ä’É› »`a á«Hƒ°SÉ◊G
 Qƒ°üdG äÉØ∏Ÿ ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G Éªgh , äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤Jh AGô¶ædG ÚH äÉfÉ«ÑdG º°SÉ≤J
 É«LƒdƒæµJ  ,  âfÎfE’G  »eóîà°ùe  ÚH  á«©ª°ùdG  äÉjƒàëŸGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  á«ªbôdG
 Qƒ°üdGh Qƒ°ü∏d ÊhÎµdE’G ∫É°SQE’G , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh ¿GôbC’G ÚH ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG
 ¢Uƒ°üædGh  äÉfÉ«ÑdG  ,  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  á«°ùª°ûdG  Qƒ°üdGh  ƒjó«`ØdGh  á«FôŸG  á«©ª°ùdG
 åÑdGh  »≤aóàdG  åÑdG  ,  äÉeƒ∏©ŸGh  á«eÓYE’G  ΩÓYE’G  §FÉ°Shh  äÉfÓYE’Gh  πFÉ°SôdGh
. âfÎfE’G ÈY »∏YÉØàdG …ô°üÑdG »©ª°ùdG iƒàëŸGh …ô°üÑdG »©ª°ùdGh ƒjó«`Ø∏d »≤aóàdG

 
  »°S ∫G ∫G ΩGôéà°ùfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                     
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

almat97.indd   46 2/28/19   11:37 AM

-163-



(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉeƒ∏©ŸGh , äÉfÉ«ÑdGh iƒàëŸG ô°ûæd ÊhÎµdEG ióàæe Ò`aƒJ »gh , á«¡«`aÎdG äÉeóÿG
 ≈dEG  PÉØædG áMÉJEG  , ¬«`aÎdG äÉeóN , …QÉéàdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ¬«`aÎdÉH á≤∏©àŸG
 ,  Ωóîà°ùŸG  ≈∏Y  ±ô©ŸG  iƒàëª∏d  á«fhÎµdE’Gh  á«fhÎµdE’G  á«∏YÉØàdG  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb
 ∫É›  »`a  ájô°üÑdG  á«©ª°ùdGh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdGh  á«``FôŸG  Qƒ```°üdGh  ,  Ò``¨dG  iƒ``àfi
 ÊhÎµdE’G  ô°ûædG  äÉeóNh ,  ƒjó«`ØdG  º°SÉ≤Jh Qƒ°üdG  º°SÉ≤J äÉeóN ,  áeÉ©dG  áë∏°üŸG
 iƒàëŸG  ø`ª°†àJ  »``àdG  (äÉ``fhóŸG)  äÉ```fhóŸG  »```gh  ,  á```«fhÎµdE’G  äÓéŸGh  ,  øjôNBÓd
 á«fhÎµdE’Gh á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG  ó```YGƒb ,  Üƒ```°SÉ◊G  Ò`aƒJh ,  Ωóîà°ùŸG  ±ô©j …òdG
 ÒLCÉJ  ,  øjôNBÓd  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  ô°ûfh  ,  ô°ûædG  äÉeóNh  ,  ¬«`aÎdG  ∫É›  »`a
 º°SÉ≤Jh ôjô–h , π«ªëàdGh ôjƒ°üà∏d »`aGôZƒJƒØdG ô`jƒ°üàdGh »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG
 iƒ```àëŸ  á```«fhÎµdE’G  ≥``aGôŸG  ô``«`aƒJ  ,  ¬``«`aÎdG  äÉ``eóNh  ,  ƒ``jó«`ØdG  á``Wô°TCGh  Qƒ`°üdG
 äGô“Dƒeh ¢VQÉ©e º«¶æJh ,  á``«¡«`aÎdG  çGó``MCÓd ô``°TÉÑŸG  ƒ``jó«`ØdGh  ô`°TÉÑŸG  ¬«`aÎdG
 ájQÉŒ ÒZ ¢VGôZC’ »YÉªàL’G π°UGƒàdGh ¬«`aÎdG ¢VGôZC’ , áaÉ≤ãdG ∫É› »`a á«M
 øµÁ »àdG äÉfÉ«ÑdG óYGƒbh åëÑdG ádOCG øe á«¡«`aÎdG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , ájQÉŒ ÒZh
 Ωƒ°SôdGh  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb ,  á«fhÎµdE’G  ≥FÉKƒdGh  ¢Uƒ°üædG  ∂dP  »`a  ÉÃ ,  É¡«`a  åëÑdG
 âfÎfE’G äÉµÑ°T ≥jôW øY ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉeƒ∏©ŸGh á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdGh á«fÉ«ÑdG
 ,  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ΩÓaC’G  Gójó–h  ,  º«∏©àdGh  ¬«`aÎdG  äÉeóNh  ,  ä’É°üJ’Gh
 §FÉ°SƒdGh ájô°üÑdG á«©ª°ùdG äÉØæ°üŸGh …ô°üÑdG »©ª°ùdG åÑdGh , á«fƒjõØ∏àdG Qƒ°üdGh
 á≤∏©àŸG  äÉ«°UƒàdGh ôjQÉ≤àdG  ¢Vô©à°ùJh ,  äÉeƒ∏©ŸG  øY Ó°†a ,  âfÎfE’G ÈY IOó©àŸG
.  §FÉ°SƒdG  IOó©àe  ∫ÉªYC’Gh  …ô°üÑdG  »©ª°ùdGh  »µÑ°ûdG  åÑdGh  ¿ƒjõØ∏àdGh  ΩÓaC’ÉH
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 ±ó¡H  Ú∏é°ùŸG  Úeóîà°ùª∏d  á«°VGÎaG  äÉ©ªà›  AÉ°ûfEG  »gh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉeóÿG
 »`a  ácQÉ°ûŸGh  äÉ°ûbÉæŸG  »`a  ácQÉ°ûŸGh  äGôgÉ¶àdGh  äÉYÉªàL’G  »`a  ,  äÉYƒªéŸG  º«¶æJ
 Gójó–h , Üƒ°SÉ◊G äÉeóNh , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸGh ∫ÉªYC’G äÉµÑ°T , á«YÉªàL’G ä’ÉéŸG
 AGôLEGh  º«¶æJ  πLCG  øe  øjôNB’G  IóFÉØd  âfÎfE’G  áµÑ°T  ≈∏Y  á«µÑ°T  ≥aGôe  áaÉ°†à°SG
 ,  ä’É°üJ’G  äÉµÑ°Th  âfÎfE’G  äÉµÑ°T  ÈY  á«∏YÉØàdG  äÉ°ûbÉæŸGh  çGóMC’G  ,  äÉYÉªàL’G
 á°ü°üîŸG  á«YÉª÷Gh  á``«°üî°ûdG  á``«`Ø°UƒdG  äÉ```fÉ«ÑdG  á```©«ÑW  »````a  Üƒ```°SÉ◊G  äÉ```eóN
 , IOóëŸG hCG  Ωóîà°ùŸG  ÉgOóëj äÉeƒ∏©e øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G äÉëØ°üdG hCG  äÉYƒªéª∏d
 äÉfÉ«ÑdGh  äÉjƒàëŸGh  ¢Uƒ°üædGh  Qƒ°üdGh  ájƒjó«`ØdGh  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’G  ∂dP  »`a  É``Ã
 äÉµÑ°T  ÈY  äÉfÉ«ÑdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  åëÑdG  äÉcôfi  Ò`aƒJ  »gh  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóNh
 øµ“ »àdG É«LƒdƒæµàdG øª°†àJ »àdG á«fhÎµdE’G ≥aGôŸG Ò`aƒJ , ä’É°üJ’Gh âfÎfE’G
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉeƒ∏©e øª°†àJ á«°üî°T äÉfÉ«H OÉéjEG øe §ÿG ≈∏Y Úeóîà°ùŸG
 »`a  ácQÉ°ûª∏d  IOó©àŸG  á«µÑ°ûdG  ≥aGôŸG  ÚH  É¡dOÉÑJh  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  π≤æd  ,  …QÉéàdGh
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , É¡H á°UÉÿG »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉHÉ°ùM IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 ™ªà› AÉ°ûfEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 ,  äÉjƒàëŸGh ,  ¢Uƒ°üædGh ,  Qƒ°üdGh ,  ƒjó«`ØdGh ,  á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G ∫É°SQEGh ,  »°VGÎaG
 äÉ≤«Ñ£J  áaÉ°†à°SG  Gójó–h  ,  (ASP)  ≥«Ñ£àdG  äÉeóN  …OQƒe  äÉ``eóNh  ,  äÉ``fÉ«ÑdGh
 Ωó≤J  »àdG  äÉeóÿG (  SAAS) áeóîc äÉ«›ÈdG ,  øjôNBÓd á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG
 ΩGóîà°S’G , á«fhÎµdE’G äÉ¡«ÑæàdGh äGQÉ£NE’Gh πFÉ°SôdG ∫ÉÑ≤à°SGh ∫É°SQE’ äÉ«›ÈdG
 ¢SÉ«bh , º«ª°üJ »`a É¡eGóîà°S’ âfÎfE’G ≈∏Y π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 ÊhÎµdE’G  á°üæŸG  OQƒe  ,  iôNC’G  äÉ¡÷ÉH  á°UÉÿG  äÉfÓYE’G  Ëó≤Jh  ô°ûfh  π«∏–h
 Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª∏d ìÉª°ù∏d πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ á«Hƒ°SÉM èeGôH Ò`aƒJ , AGô°ûdÉH ¢UÉÿG
 ( (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ωó≤e , äÉfÓYE’G ºFGƒb ™«Hh AGô°ûd á«fhÎµdE’G äÉfÓYE’ÉH
 iƒà°ùŸG ≈∏Y , º««≤Jh IQGOEGh º«ª°üJh ™«Hh AGô°T »`a áeóîà°ùŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ
 ≥jƒ°ùàdGh äÉfÓYE’G øY ôjQÉ≤àdG OGóYEGh ,  ò«`ØæàdGh ,  π«∏ëàdGh , ±Gó¡à°S’Gh , πãeC’G
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 ≈∏Y IQó≤dG Úeóîà°ùª∏d í«àJ »àdG âfÎfE’G ≈∏Y áMÉàŸG ≥aGôŸG Ò`aƒJ , âfÎfE’G ≈∏Y
 Ò`aƒJh , äÉfÉ«ÑdGh ÜQÉéàdGh äÉeƒ∏©ŸG , É¡dOÉÑJh ¬∏jó©Jh ójGõàŸG ™bGƒdG iƒàfi π«ª–
 áfÉ«°Uh QÉÑàNGh º««≤J , πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G
 ,  ádƒªëŸG  ∞JGƒ¡dG  …CG  ,  ádƒªëŸG  á«Hƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCÓd  á∏```≤æàŸG  äÉ«›ÈdG  äÉ≤«Ñ£J
 ΩGóîà°SG  Ò`aƒJh  ,  Üƒ°SÉ◊G  Iõ¡LCGh  ó«dÉH  ádƒªëŸG  Ö«°SGƒ◊Gh  á``«còdG  ∞JGƒ```¡dGh
 èeÉfôH Ò`aƒJ , á«fhÎµdE’G äÉYƒaóŸG á÷É©Ÿ π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒe
 ∫É°SQEGh á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸG »`a ΩGóîà°SÓd (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›Èd á«æ«ÑdG ìƒ£°ùdG
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , äÉfÉ«ÑdGh äÉjƒàëŸGh ¢Uƒ°üædGh Qƒ°üdGh ƒjó«`ØdG , á«©ª°ùdG äGQÉ°TE’G
 , §FGôÿG äÉeóNh á«fhÎµdE’G á∏°SGôŸG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 äÉeóN πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›ÈdG ≈dEG â``bDƒŸG PÉØ``ædG ô``«`aƒJ
 äÉeóîH á≤∏©àŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a ÉÃ (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN »eó≤eh §FGôÿG
 πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , §FGôÿG º°SQ
 øjôNB’G Úeóîà°ùŸG ™e §«£îàdG á£°ûfCG , Ωóîà°ùŸG ™bƒe ¢VôYh º°SÉ≤àdG πLCG øe
 »àdG  äÉ«›ÈdG  ∂dP  »```a  Éª```H  (ASP)  äÉ```Ñ∏£dG  äÉeóN »eó≤eh  äÉ«°UƒàdG  Ëó≤Jh
 Úeóîà°ùŸG ™e á«£«£îàdG á£°ûfC’Gh Ωóîà°ùŸG ™bƒe ¢VôYh º°SÉ≤àdG π¡°ùJ hCG øµ“
 á∏HÉ≤dG  ÒZ  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ,  äÉ«°UƒàdG  QGó°UEGh  øjôNB’G
 (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG áeóN OQƒe , ó°ü≤ŸGh á«YÉªàL’G §FGôÿG º°SQ πLCG øe π«ªëà∏d
 á«YÉªàL’G  §FGôÿG  º°SQ  Ò°ù«J  hCG  Úµ“  ≈dEG  á``«eGôdG  äÉ«``›ÈdG  ∂dP  »````a  É```Ã
 øe  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJh  ,  ó°ü≤ŸGh
 ,  ídÉ°üŸÉH  á°UÉÿG  çGóMC’Gh  äÉeóÿGh  ™∏°ùdG  ™bƒe  º``°SÉ≤Jh  ó```jó–  ,  åëÑdG  πLCG
 ójó–h åëÑ∏d ™bƒª∏d á«YGôŸG äÉ«›ÈdG ∂dP »`a É`Ã (ASP) ≥```«Ñ£àdG áeóN OQƒe
 »àdG (PAAS) áeóîc á°üæŸG , ΩÉªàg’G äGP çGóMC’Gh äÉeóÿGh ™∏°ùdG ™bƒe º°SÉ≤Jh
 Ò`aƒJ  ,  äÉfÓYE’G  ô°ûfh  AGô°T  »`a  É¡eGóîà°S’  á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈ∏d  äÉ°üæe  øª°†àJ
 Qƒ°üdGh  Qƒ°üdG  πjó©J  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G
 á«`aGôZƒJƒØdG  äÉë°TôŸG  ™e …ô°üÑdG  »©ª°ùdG  iƒàëŸGh  ƒjó«`ØdG  ,  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh
 , ¢Uƒ°üædGh , ácôëàŸG Qƒ°üdGh , á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdGh , êPÉªædGh ( á¶MÓŸG) ójGõàŸG ™bGƒdGh
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 ,  á«fhÎµdE’G  äÓ``°UƒdGh ,  á«`Ø°UƒdG  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh ,  äÉfÉ«ÑdG  äÉbÉ£Hh ,  Ωƒ``°SôdGh
 ™```e π```YÉØàdGh Ió``gÉ°ûŸG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d â`bDƒŸG ΩGóî``à°S’Gh
 ƒjó«`ØdGh , ƒjó«`ØdGh , …ô°üÑdG - äƒ°üdGh , Qƒ°üdG , á«fhÎµdE’G ΩÓYE’G πFÉ°Sh øe QÉ«J
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , âfÎfE’G äÓ°Uhh , QÉÑNC’Gh , äÉfÓYE’Gh , ≥«∏©àdGh , ô°TÉÑŸG ô°TÉÑŸG
 …ô°TÉfh iƒàëŸG ≈∏Y Qƒã©dG πLCG øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G äÉ«›È∏d âbDƒŸG
 á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJh , iƒàëŸG ≈dEG ΩÉª°†f’Gh , äÉjƒàëŸG
 ΩGóîà°SÉH  …ô``°üÑdG  »©```ª°ùdG  iƒ```àëŸGh  ƒ```jó«`ØdGh  ,  Qƒ°üdG  º«¶æJ  πLCG  øe  π«ªëà∏d
 »µÑ°ûdG §HôdÉH á``≤∏©àŸGh (ASP) äÉÑ```∏£dG äÉeóN »eó≤eh á«Mô°ûdG äÉfÉ«ÑdG äÉbÉ£H
 ∫É°SQEGh  ,  »°VGÎaG  ™ªà›  AÉ°ûfEGh  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  iƒàfi  IQGOEGh  ,  »YÉªàL’G
 ,  ƒjó«`ØdG  áWô°TCGh  ,  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  ,  ƒjó«`ØdGh  ,  …ô°üÑdG  -  äƒ°üdGh  ,  Qƒ°üdG
 , ΩÓYE’G πFÉ°Sh øY á«fÓYE’G ä’É°üJ’Gh , äÉfÓYE’Gh , πFÉ°SôdGh , ¢Uƒ°üædGh , äÉfÉ«ÑdGh
 (API) äÉ≤«Ñ£àdG á›ôH á¡LGh øª°†àj …òdG (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN Ωó≤e , äÉeƒ∏©ŸGh
 äÉ≤«Ñ£J  ôjƒ£Jh  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á«µÑ°ûdG  äÉeóÿG  π¡°ùJ  »àdG  äÉ«›ÈdGh
 øe á«Hƒ°SÉ◊G  èeGÈdG äÉ°üæe ∂dP »`a ÉÃ ( PAAS) áeóîc á°üæŸGh ,  äÉ«›ÈdG
 »°VGÎaG ™ªà› AÉ°ûfEG , »YÉªàL’G π°UGƒàdG iƒàfi IQGOEGh , »YÉªàL’G π°UGƒàdG πLCG
 ,  ƒjó«`ØdGh  ,  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  ,  ƒjó«`ØdGh  á«FôŸGh  á«©ª°ùdG  äGQÉ°TE’Gh  Qƒ°üdG  ∫É°SQEGh
 ,  ä’É°üJ’Gh  ,  á«eÓYE’G  äÉfÓYE’Gh  ,  äÉfÓYE’Gh  ,  πFÉ°SôdGh  ,  ¢Uƒ°üædGh  ,  äÉfÉ«ÑdGh
 ≈∏Y  IQó≤dG  Ú``eóîà°ùª∏d  »``£©J  »```àdG  á«``Hƒ°SÉ◊G  äÉ```«›ÈdG  Ò```LCÉJ  ,  äÉ```eƒ∏©ŸGh
-á«©ª°ùdG äÉjƒàëŸGh , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh , Qƒ°üdG ∫OÉÑJh , Égôjô–h äÉ«›ÈdG π«ª–
 Úeóîà°ùŸÉH  áaô©ŸG  äÉfÓYE’Gh  äÉjƒàëŸG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ,  Üƒ°SÉ◊G  äÉeóNh  ,  á«FôŸG
 âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  ,  »YÉªàL’G  π°UGƒà∏d  á```«YÉªàL’G  π``FÉ°SƒdG  áÄ«``¡Jh  §```ÿG  ≈```∏Y
 äGQÉ°TE’G  π«é°ùJh  á«°ùª°ûdG  Qƒ°üdG  òNCG  πLCG  øe  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  äÉ«›È∏d
 ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJh  ,  ájƒjó«`ØdGh  á«FôŸG  á«©ª°ùdG  ,  á«©ª°ùdG
 äÉjƒàëŸGh Qƒ°üdG ∫OÉÑJh ,  øµªŸG åÑdGh áØ°TQC’Gh πjõæàdGh π«ªëà∏d π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 âbDƒŸG ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , É¡H á£ÑJôŸG äÉfÉ«ÑdGh ¢Uƒ°üædGh ƒjó«`ØdGh á«FôŸG á«©ª°ùdG
 ΩGóîà°S’G Ò`aƒJ , §FÉ°SƒdG Oó©àŸG ¬«`aÎdG iƒàëŸ π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ äÉ«›È∏d

almat97.indd   50 2/28/19   11:37 AM

-167-



(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 OGôaCÓd ÊhÎµdE’G  Qƒ°†◊G  áfÉ«°Uh AÉ°ûfE’  π«ªëà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 ÒZ  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG  ΩGóîà°S’G  Ò`aƒJh  ,  º«°SƒàdG  äGhOCGh  ,  äÉcô°ûdGh  äÉYÉª÷Gh
 ΩGóîà°S’G , á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG ™e πYÉØàdGh π°UGƒà∏d Úæ∏©ŸG πLCG øe π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG
 Qƒ``°U »````a  ΩGó```îà°S’G  π``LCG  ø``e  π«```ªëà∏d  á``∏HÉ≤dG  ÒZ á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›È∏d  âbDƒŸG
 (ASP) ≥«Ñ£àdG áeóN OQƒe , ƒjó«`ØdG áWô°TCGh ƒjó«`ØdG áWô°TCGh π«é°ùàdGh ôjôëàdG
 áWô°TCGh  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdG  øjhóJ  π¡°ùJ  hCG  øµ“  »àdG  äÉ«›ÈdG  ∂dP  »`a  ÉÃ
 äÉ«›ÈdG  Ò`aƒJh  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG  ôjƒ£J  ,  Égôjô–h  Égôjô–h  ƒjó«`ØdG
 ≥aGôŸG Ò````aƒJh (ASP) äÉ≤«Ñ£àdG äÉeóN Ëó≤Jh âfÎfE’G ≈∏Y π«ªëà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
 Qƒ°üdG  º```°SÉ≤Jh  π```jó©J  ,  π«ªëàdG  ≈∏Y  IQó≤∏d  Úeóîà°ùŸG  íæ“  »àdG  á«fhÎµdE’G
.  äÉfÉ«ÑdGh  á«fÉ«ÑdG  Ωƒ°SôdGh  ¢Uƒ°üædGh  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°üdGh  ájƒjó«`ØdGh  á«©ª°ùdG

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

 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                     

2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a

 á«Hƒ°SÉ◊G  äÉfÉ«ÑdG  óYGƒb  ≈dEG  PÉØædG  Ò`aƒJ  ,  á«YÉªàL’G  äÉeóÿG  Ëó≤Jh  π°UGƒàdG
 ,  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ‹É›  »`a  âfÎfE’G  ≈∏Y  É¡«`a  åëÑdG  øµÁ  äÉfÉ«H  óYGƒbh
 ,  âfÎfE’G  ≈∏Y »YÉªàL’G  »µÑ°ûdG  §``HôdG  äÉ``eóN ,  »```îjQÉàdGh  »YÉªàL’G  QÉµàH’Gh

. …QÉéàdG ™HÉ£dG øe ≥≤ëàdG äÉeóNh
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  »°S ∫G ∫G ΩGôéà°ùfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 É```«fQƒØ«dÉc , ∑QÉ```H ƒ````∏æ«e , OhQ ƒ```∏jh 1601 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á``«µjôeC’G Ió```ëàŸG äÉ```j’ƒdG , 94025                                    
2018/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

121244 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 áWô°TCG , §FÉ◊G äÉYÉ°S , äÉYÉ°ùdG , âbƒdG ¢SÉ«≤d á«µ«fÉµ«eh á«fhÎµdEG äGhOCGh Iõ¡LCG
 , äGôgƒ› , äÉYÉ°ùdG äÉ¶aÉM , äÉYÉ°ùdG π°SÓ°S , äÉYÉ°ù∏d á«fó©e áWô°TCG , äÉYÉ°ù∏d
 ¢ù«```HÉHO , •GôbC’G , (äGôgƒ›) ”GƒN , äÉ≤∏©ŸG , óFÓ≤dG , á°†jôY QhÉ``°SCG , QhÉ``°SC’G
 ,  í«JÉØŸG  π°SÓ°S  ,  áÁôc  QÉéMCG  ,  äGôgƒéŸG  π°SÓ°S  ,  áæjõdG  ¢ù«HÉHO  ,  (äGôgƒ›)

 . áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸÉH áØ∏¨ŸG »∏◊G , í«JÉØŸG π°SÓ°S í«JÉØŸG äÉ«dGó«e

 óàª«d õjQƒ°ù«°ùcG & ôjƒJƒa ÜhQƒj »L »H »L : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG áµ∏ªŸG , ƒ«c …ÉL 6 1 ƒ«∏HO ¿G ¿óæd , ¿ƒÑ∏jQÉe ´QÉ°T 246 -242 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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123900 : 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
 äÉeóN  ,  äÓaÉ◊Gh  äGQÉ``«°ùdG  ô``«LCÉJ  Ö``«JôJ  Gó``jó–h  ,  äÉ```jôØ°ùdG  á```dÉch  äÉ```eóN
 èeÉfÈc  ôØ°ùdG  ä’ƒ÷  π≤ædG  Ö«JôJ  ,  ôØ°ùdG  ä’ƒ÷  π≤ædG  ∫ƒM  ä’ƒ÷G  äÉeƒ∏©e

. ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H AÓª©d ICÉaÉµe
 

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeG : 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 , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123901 : 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– »g h , ∫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  è```jhÎdG  ,  π```ª©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 …òdG h âfÎfE’G
 

 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeG : 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 , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123902 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 äÉ©aO á÷É©eh QGó°UEG , á«µæÑdG äÉeóÿG , ∫GƒeCÓd á«fhÎµdE’G äÓjƒëàdG »`a IóYÉ°ùŸG
 áfõîŸG  áª«≤dG  äÉbÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  áYƒaóŸG  ÉjGó¡dG  äÉbÉ£H  ,  ™aódG  á≤Ñ°ùe  äÉbÉ£ÑdG
 Gójó– »gh , ™aódG πjƒ– äÉeóN , á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U äÉeóN , ™aódG äÉbÉ£Hh
 ábÉ£Hh , ÉjGó¡dG ábÉ£Hh , ™aódG á≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G ábÉ£Hh , º°üÿG ábÉ£H
 á«fhÎµdE’G øë°ûdG ábÉ£H , ™aódG äÉbÉ£H äÓeÉ©e á÷É©e äÉeóNh , áfõîŸG áª«≤dG
 á```fõîŸG  á```ª«≤dG  á```bÉ£Hh  É````jGó¡dG  á```bÉ£Hh  ™aódG  á≤Ñ°ùe  ábÉ£ÑdGh  ¿ÉªàF’G  ábÉ£Hh
 á≤Ñ°ùe äÉbÉ£ÑdGh , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh , øë°ûdG äÉbÉ£H QGó°UEG , ™aódG ábÉ£H äÓeÉ©eh
 , ™aódG äÉbÉ£Hh , áfõîŸG áª«≤dG äÉbÉ£Hh , É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG ÉjGó¡dG äÉbÉ£Hh , ™aódG
 á≤∏©àŸG Ωƒ°SôdGh á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸÉH ≥∏©àj Éª«`a QÉéà∏d âfÎfE’G ÈY äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ

. ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ∫ƒÑ≤H
 

  ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeG : 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 , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123903 : 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

almat97.indd   54 2/28/19   11:37 AM

-171-



(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ÜQƒc âæÃƒ∏«`ØjO & ≠æ«à«cQÉe ¢SÈ°ùcG ¿ÉµjÒeG : 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 , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123965 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 ¿ƒ``«©dGh  á```«YÉæ°üdG  ±Gô```WC’G  ,  …ô``£«ÑdGh  »MGô÷G  ΩGóîà°SÓd  á«ÑW  äGhOCGh  Iõ¡LCG
 , ÚbÉ©ª∏d áØ«µe IóYÉ°ùeh á«LÓY Iõ¡LCG , áWÉ«N OGƒe ΩÉ¶©dG Ëƒ≤J OGƒe , ¿Éæ°SC’Gh
 »°ùæ÷G •É°ûædG Iõ¡LCG  ,  ™``°VôdG ∫É`ØWCÓd ä’É`≤eh Iõ``¡LC’Gh äGhOC’Gh ∂``«dóJ RÉ``¡L

 . ¿ƒ«©dG »`a ΩGóîà°SÓd á«Ñ£dG Iõ¡LC’G , ≈Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ä’É≤ŸGh Iõ¡LC’Gh

  »°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
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124096 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 . Í÷G ∂dP »`a ÉÃ , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«∏◊G

 BG.»H.ΩG.BG ¢SOƒa ’QBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«cQÉ‰O : á`````````````````````````«°ùæ÷G

∑QÉ‰ódG , ¬«L »Ñ«`a 8260- ¬«c …O , 14 Æƒg Qófƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

124403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 ,  á«```FÉHô¡µdG  ¢ù``fÉµŸG  ,  á`«µ«JÉeƒJhC’G  ¥É``ÑWC’G  ä’É`°ùZ  ,  á`«FÉHô¡µdG  ¢ùHÓŸG  ä’É°ùZ
 ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d á«FÉHô¡µdG  ¢ùHÓŸG Ö«JôJ Iõ¡LCG  ,  á«dõæŸG  äÉjÉ¨∏d ¢ùHÓŸG Ö«JôJ ä’BG
 ≈∏Y  á«FÉHô¡µdG  ¢ù``fÉµŸG  ,  á«``FÉHô¡µdG  ¢ù``fÉµŸG  ¢SÉ``«cCG  ,  á``«FÉHô¡µdG  ¢ù```fÉµŸG  º```«WGôN
 äÉ£ZÉ°†dG  ,  AGƒ¡dG  äÉ£ZÉ°V  ,  á«FÉHô¡µdG  IQGhódG  ï«`aÉæŸG  ,  äÉWƒHhôdG  ,  ≈°üY  πµ°T
 á«FÉHô¡µdG äÉWÓÿG , (áæî°ùŸG ÒZ) IQGhódG äÉØØéŸG , äÉLÓã∏d äÉ£ZÉ°V , IQGhódG
 ,  á«FÉHô¡µdG  ΩÉ©£dG  äGô°†fi , á«JƒHhôdG  á«FÉHô¡µdG  ¢ùfÉµŸG  ,  á«dõæŸG  äÉeGóîà°SÓd
. ∞°TGô°û∏d á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG , ájhó«dG á«FÉHô¡µdG ¢ùfÉµŸG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d QÉîÑdG ¢ùfÉµe

 
  ∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH

ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 ,  721 - 150 ,  ∫ƒ«°S  ,  ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj ,  hôjGO  -  …ƒj ,  128 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL
2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
 áHƒWôdG  äÓjõe  ,  Ö«WÎdG  Iõ¡LCG  ,  øNÉ°ùdG  AGƒ¡dG  ó«dƒJ  Iõ¡LCG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉØ«µŸG
 äÉeGóîà°SÓd √É«ŸG äÉ«≤æe , á«FÉHô¡µdG ïÑ£dG óbGƒe , á«dõæŸG äÉeGóîà°SÓd á«FÉHô¡µdG
 äÉ©ªéŸG , √É«ŸG á«≤æàd á«FÉ°û¨dG Iõ¡LC’G , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd √É«ŸG øjCÉJ Iõ¡LCG , á«dõæŸG
 , (AGƒ¡dG ójÈJ) Úî°ùà∏d ájƒ¡àdG Iõ¡LCG ,  AGƒ¡∏d äÉØ¶æe , (Úî°ùJ) á«°ùª°ûdG ájQGô◊G
 ¿GôaCG , RÉ¨dÉH á∏``eÉ©dG ïÑ``£∏d ó``bGƒe , (…O …G ∫G) Aƒ``°†∏d á```ãYÉÑdG á```«FÉæãdG äÉ```eÉª°üdG
 äÉØØ› ,  á«FÉHô¡µdG  äÉLÓãdG  ,  »¡£∏d  äGõ«```¡éàdG  hCG  Iõ```¡LC’G  ,  á```«FÉHô¡µdG  ïÑ£ŸG
 , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢ùHÓŸG ∞«`Øéàd á«FÉHô¡µdG ¢ù``HÓŸG Ö«JôJ ä’BG , á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG
 ÒîÑJh º«≤©J , á¡jôµdG íFGhôdG ádGREG ∞FÉXƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG Ö«JôJ ä’BG
 ádGREGh , º«≤©àdG áØ«XƒH Iõ¡éŸG á«FÉHô¡µdG ¢ùHÓŸG ∞«`ØŒ ä’BG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ¢ùHÓŸG
 , √É«ŸG á÷É©Ÿ á≤«bódG ôJÓØdG , á«dõæŸG äÉjÉ¨∏d ó©éàdG áehÉ≤Ÿ á÷É©ŸGh á¡jôµdG íFGhôdG
 √É«ŸG ìÓ°üà°S’ á«≤æàdG äGõ«¡Œ , …QÉéŸG √É«e á«≤æJ äGõ«¡Œ , √É«ŸG á``«∏– äÉ``£fi
 , áeOÉ©dG √É«ŸG äÉë°Tôe , áeOÉ©dG √É«ŸG á÷É©eh á«≤æJ Iõ¡LCG , É¡eGóîà°SG IOÉYEGh áeOÉ©dG
 ,  âæ°ùjQƒ∏ØdG  í«HÉ°üe ,  áégƒàŸG  í«HÉ°üŸG  ,  ´QGƒ°û∏d í«HÉ°üe ,  áYÉæ°ü∏d √É«ŸG  äÉ«≤æe
 Ö```«HÉfCG  ,  äGQÉ```«°ùdG  Å``aGóe ,  äGQÉ«``°ù∏d  á```jƒ¡àdG  Iõ```¡LCGh  äGõ«``¡Œ ,  äGQÉ«``°ù∏d  AGƒ``°VCG
 Iõ¡LCG øe AGõLCG É¡fƒc äGójóªàdG Ö«HÉfCG  , ójÈàdG Iõ¡LCG øe AGõLCG É¡fƒc äGójóªàdG
 , äÉØ«µª∏d áfôŸG º«WGôÿG , ójÈàdG Iõ¡LCG øe ™£b É¡fƒc áfôŸG º«WGôÿG , ∞««µàdG

 . á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«FÉHô¡µdG ò«ÑædG á«ÑbCG

 ∂fG ¢ùµ«fhÎµdG »L ∫G : º``````````````````````````````````°SÉH
ájQƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  721 - 150 ,  ∫ƒ«°S  ,  ƒL - ƒÑ‚ƒjó‚ƒj ,  hôjGO  -  …ƒj ,  128 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉjQƒc ájQƒ¡ªL

2018/12/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a
 Ö``«WÎdGh  QÉ```Ñ¨dG  ¢UÉ```°üàeG  ,  º«ë°ûàdG  OGƒe  ,  ™ª°ûdGh  Ωƒë°ûdGh  á«YÉæ°üdG  äƒjõdG
 ,  º«ë°ûàdG  äƒjR ,  º«ë°ûàdG  OGƒe ,  IAÉ°VEÓd πFÉàØdGh ´ƒª°ûdG  ,  QGƒfC’Gh OƒbƒdG  ,  Ö«cÎdGh
 Oƒbh  ,  á«YÉæ£°U’G  äÉcôëŸG  äƒjR  ,  ¢ShÎdG  äƒjR  ,  äÉcôëŸG  äƒjR  ,  äÉcôëŸG  äƒjR

 . •ƒ¨°†ŸG »©«Ñ£dG RÉ¨dG , ∫õjódG Oƒbh ´GƒfCG h øjõæÑdG …CG , äGQÉ«°ùdG

 ø°ûjQƒHQƒc π«Hƒe ¿ƒ°ùcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  75039 - 2298 ¢SÉ°ùµJ , ≠æaôjG , OQÉØ«dƒH ¢SÉæ«dƒc ¢S’ 5959 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125266 : 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
 è```∏ãdG äÉ```jƒ∏M Gó``jó– á``FõéàdÉH ™``«ÑdG ô``LÉàe äÉ```eóN , á```«ÑàµŸG ∞```FÉXƒdG äÉ```eóN

 . áWƒ°û≤e

 »°S ∫G ∫G , ∫ƒæ°TÉfÎfG …G ¢SG ¢ûJG ƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG , 96732 …GhÉg , …ƒdƒgÉc , …G -2 âjƒ°S ∂«∏«cƒg 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
. ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG

 
  ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

. á«dÉŸGh á«µæÑdG ∫ÉªYC’ÉH ΩÉ«≤dG øFÉHõ∏d í«àJ »àdG ôJƒ«ÑªµdG èeGôH
 

∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 äÉj’ƒdG  ,  10013  ∑Qƒ```jƒ«f  ,  ∑Qƒ```jƒ«f  âjÎ°S  ¢ûjƒæjôL  388  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG

2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 AGOC’Gh á«LÉàfE’G ICÉaÉµeh õjõ©àd Ú```ØXƒª∏d ô``jó≤àdGh õ``aGƒ◊G è``eGôH , ∫É``ªYC’G IQGOEG
 ∫ÓN øe á«dÉŸG äÉeóÿGh äÉéàæŸG ΩGóîà°SGh ™«Ñd èjhÎdG , ájƒæ©ŸG ìhôdGh ôjó≤àdGh
 øe øjôNB’G äÉeóNh ™∏°S ™«Ñd èjhÎdG , OGOÎ°S’Gh ICÉaÉµŸGh õaGƒ◊G íæe èeGôH IQGOEG

. AÓª©dG A’hh º°üÿGh ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ΩGóîà°S’ õFGƒ÷G ™jRƒJ ∫ÓN
 

 ∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

, ∑Qƒjƒ«f âjÎ°S ¢ûjƒæjôL 388 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10013 ∑Qƒjƒ«f                                     

2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125378 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 , π«dÉëàdG äÉeóNh , IQGOE’G , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG : Gójó– , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG
 äÉeóN , : Gójó– , á```«dÉŸG äÉ``eóÿG , …QÉ````≤©dG QÉ```ªãà°S’G ≥jOÉæ```°üd ÜÉà```àc’G äÉ```eóN
 ,  øjôNBÓd º¡°SC’G  ∫ÉŸG  ¢SCGQh  ¿ƒjódG  ™aQ :  Gójó– ,  á«dÉŸG  äÉeóÿG ,  äGhÌdG  IQGOEG
 á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G ÚeCÉJh , áWÉ°SƒdG , IQÉéàdG , πjƒªàdG äÉeóN : Gójó– , á«dÉŸG äÉeóÿG
 äÉeóN : Gójó– , á«dÉŸG äÉeóÿG , á«dÉŸG ∫ƒ°UC’G √ò¡H á≤∏©àŸG ájQÉ°ûà°S’G äÉeóÿGh
 ,  äGhÌdG  §«£îJh  ájÉ°UƒdG  äÉeóN  :  Gójó–  ,  á«dÉŸG  äÉeóÿG  ,  ∫ÉŸG  ¢SCGQ  Ëó≤J
 , á«dÉŸG äÉeóÿG , QÉªãà°S’ÉH á≤∏©àŸG íFÉ°üædG Ëó≤J äÉeóN : Gójó– , á«dÉŸG äÉeóÿG
 ¥ƒ°ùdG ™```æ°Uh ∫hGó```àdG : Gójó– , á``«dÉŸG äÉ```eóÿG , á```jôjó≤J IQGOEG äÉ```eóN : Gó``jó–
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 ójhõJ : Gójó– , á«dÉŸG äÉeóÿG , iôNC’G á«dÉŸG äGhOC’Gh äÉ≤à°ûŸG , á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a
 QÉ©°SCG  äÉéàæe  ,  á«dÉŸG  äÉ≤à°ûŸG  ,  ™∏°ùdGh  ,  á«ÑæLC’G  äÓª©dG  ä’É›  »`a  äÉeƒ∏©e
 , ∫ƒªëŸG RÉ¡÷G ÈY áeó≤ŸG á«`aô°üŸG äÉeóÿG , á«`aô°üŸG äÉeóÿG , º¡°SC’Gh , IóFÉØdG
 ∞JÉ¡dG äÉ≤«Ñ£J ≥jôW øY É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG øµÁ »àdG âfÎfE’G ÈY á«`aô°üŸG äÉeóÿG
 á÷É©e  ,  äÓeÉ©ŸG  á÷É©e  :  Gójó–  ,  º°üÿGh  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H  äÉeóN  ,  ∫ƒªëŸG
 ,  π«é°ùàdGh  ,  ≥≤ëàdGh  ,  QGó°UEG  ,  ∫É«àM’G ¢†jƒ©J ,  …ó≤ædG  ∫GóÑà°S’G  ,  ™aódG  äÉ«∏ªY
 ¢VGôbE’G  äÉeóN  :  Gójó–  ,  á«dÉŸG  äÉ``eóÿG  ,  äÉ```HÉ°ù◊G  IQGOEG  äÉ```eóN  ,  ¢ü``«NôJh
 äÉeóN , IQÉéàdG , á«dÉŸG äÉ≤à°ûŸG h ™∏°ùdG , á«dÉŸG ¥GQhC’G , øFÉHõ∏d ájQÉéàdG πjƒªàdGh
 ,  äGQÉ°ûà°S’Gh §«£îàdG ,  äGQÉªãà°S’Gh ∫GƒeC’G IQGOEG  ,  øjôNBÓd ÜÉààc’Gh äGQÉ°ûà°S’G
 , á«fÉªàF’G äGQÉ°ùØà°S’Gh äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN Ëó≤J , ájQÉªãà°S’G á«`aô°üŸG äÉeóÿG
 á÷É©ŸG Ëó≤J , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸGh çƒëÑdG , »``fÉªàF’G º```«∏©àdG ∫ƒ```M äÉ```eƒ∏©ŸG Ò````aƒJ
 äÉbÉ£H ,  ¿ÉªàF’G  äÉbÉ£H ,  ¢ûJG  »°S  ¬jG  ,  ∫GƒeCÓd ÊhÎµdE’G  πjƒëà∏d  á«fhÎµdE’G
 ,  á«ŸÉ©dG Üƒ°SÉ◊G  áµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G äÉ©aódGh á«fhÎµdE’G äÉµ«°ûdG ,  ‹ÉŸG πjƒëàdG
 ,  ™aódG äÉeóN ∫É› »`a á«dÉŸG  äÓeÉ©àdG  π«¡°ùJ : Gójó– , á«dÉŸG  äÉeóÿG Ò`aƒJ

.  á«fhÎµdE’G ∫GƒeC’G äÓjƒ– : Gójó–

∂fG ÜhôL »à«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ∑Qƒjƒ«f âjÎ°S ¢ûjƒæjôL 388 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 10013 ∑Qƒjƒ«f                                      

2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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125521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
 ∫É¨°TC’G Gójó– , É¡d á«∏µ«¡dG AGõLC’Gh , äGQÉ«°ùdG Gójó– , á«dB’G äÉcôëŸG äGP äÉÑcôŸG
 , ácô◊G π≤f RÉ¡L , äÉcôëŸG »gh , äGQÉ«°ùdG QÉ«Z ™£b , äGQÉ«°ùdG ≈∏Y ™£b ójhõàd

 . πeGôØdGh äÉÑcôª∏d ≥«∏©àdG RÉ¡L

 ¬jG ¢SG , õ∏«`aƒeƒJhG iO ÉµjôHÉa , Gõjƒ°S ƒfÉÑ°ù«g ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH - 08034, 1 GOÉµàfƒe iO II hQó«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H ,  2018/7/23 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,  88048929 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

125522 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a

 , áæjõdG ¢ù«HÉHO Gójó– äGôgƒéŸG , äGôgƒ› , áÁôc ¬Ñ°T QÉéMCG , áÁôµdG QÉéMC’G
 , äGôgƒéŸG ≥jOÉæ°U , ¢ù«`ØædG ¿ó©ŸG øe á«°ù«FQ äÉ≤∏M , áæ«ªãdG ¿OÉ©ŸG øe ìÉàØŸG πeÉM
 á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG øe π«KÉ“ , á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG øe QÉ``còJ , á``æ«ªãdG ¿OÉ©ŸG ø```e ≥```jOÉæ°U
 , ájó∏L í«JÉØe πeGƒM , ó«dG äÉYÉ°S , äÉYÉ°ùdG , áæ«ªK ¿OÉ©e øe á«æa ∫ÉªYCG , É¡µFÉÑ°Sh

 . ájó∏L í«JÉØe äÉ≤∏M

 ¬jG ¢SG , õ∏«`aƒeƒJhG iO ÉµjôHÉa , Gõjƒ°S ƒfÉÑ°ù«g ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH - 08034, 1 GOÉµàfƒe iO II hQó«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H ,  2018/7/23 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,  88048929 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
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125523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ΩÓbCGh  ,  ójó–  ΩÓbCG  ,  IÉëªŸGh  ,  ¢UÉ°UôdG  ΩÓbCGh  ,  ΩÓbC’G  Gójó–  ,  áHÉàµdG  äGhOCG
 ,  ¥QƒdG  øe  áYƒæ°üe  ΩÓYCG  ,  äÉ≤°ü∏e  ,  á≤°U’  äÉ≤°ü∏e  ,  ójó–  ΩÓbCGh  ,  øjƒ∏àdG
 , äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°Sh , É¡FGõLCGh äGQÉ«°ùdG ô¡¶J »àdG äÉÑ«àµdGh äÉLƒdÉàµdGh , äÉÁƒ≤àdGh
 äGó```æà°ùŸG äGó∏```› , ¥Qƒ```dG ™```WGƒb , ¢ù«```ØædG ¿ó```©ŸG ø```e á```Yƒæ°üŸG ΩÓ```bC’G πeÉMh
 ,  ∞ë°üdG  ,  äÉÑ«àµdG  ,  á«`aGôZƒJƒØdG  Qƒ°ü``dG  äÉeƒÑdCG  ,  äGóæà°ùŸGh  äÉbÉ£ÑdÉH  á°UÉÿG
 äÉYƒÑ£ŸG , ≥HÉ°ùàŸG ïjQÉJh äÉ≤HÉ°ùŸG , äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°S øª°†àJ »àdG ÖàµdGh äÓéŸG
 ,  ájójÈdG  äÉbÉ£ÑdG  ,  ¥QƒdG  øe  IôcòàdG  πeÉM  äÉ¶aÉM  ,  äÉ≤°ü∏ŸG  ,  á«`aGôZƒJƒØdG
 äÉeƒÑdCG  ,  äÉ¶MÓŸG ,  ∫ÉªYC’G ∫hGóL , ¿ƒJôµdG øe áYƒæ°üŸG ≥jOÉæ°üdG ,  á«°SÉWô≤dG

 . ™HGƒ£dG »©eÉ÷ ™HGƒ£dG , IôcòŸG äGOÉ°Sh , ∞«∏¨àdG ¥GQhCG , IójÉ©ŸG äÉbÉ£H , Qƒ°üdG

 ¬jG ¢SG , õ∏«`aƒeƒJhG iO ÉµjôHÉa , Gõjƒ°S ƒfÉÑ°ù«g ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH - 08034, 1 GOÉµàfƒe iO II hQó«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H ,  2018/7/23 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,  88048929 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

125524 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

 , äÉ©Ñ≤dG , ≥æ©dG äÉ£HQ , ƒdƒÑdG ¿É°üªb , á∏«≤ãdG ¿É°üª≤dG , äÒ°û«àdG Gójó– h ¢ùHÓŸG
 , ∞WÉ©ŸG , äGõæµdG , äGÎ°ùdG , AÉª∏d áehÉ≤ŸG äGÎ°ùdG , ìÉjô∏d áehÉ≤ŸG äGÎ°ùdG , ∫hôaC’G
 , π«WÉæÑdG , ¿É°üª≤dG , äGRƒ``∏ÑdG , á``ÑbôdG á∏jƒW ájòMC’G , á``jòMC’G , á```ë°ThC’G , Ühô```dG
 ¢ùHÓe , äGRÉØ≤dG , IÒ°ü≤dG πjhGô``°ùdG , á«``°VÉjôdG ä’ó```ÑdG , ô```£ŸG ∞``WÉ©e , á```eõMC’G

. áMÉÑ°ùdG
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 ¬jG ¢SG , õ∏«`aƒeƒJhG iO ÉµjôHÉa , Gõjƒ°S ƒfÉÑ°ù«g ’ : º``````````````````````````````````°SÉH 

á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH - 08034, 1 GOÉµàfƒe iO II hQó«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H ,  2018/7/23 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,  88048929 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

125525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a

 ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M ,  äGóæà°ùŸG  ÖFÉ≤M ,  äÓ¶ŸG ,  ôØ°ùdG  §æ°T ,  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M ,  ≥jOÉæ°üdG
 Ö```FÉ≤Mh  π```ª©dG  äÉ``bÉ£H  äÓ```eÉM  ,  á```«Áô◊G  ßaÉëŸG  ,  Oƒ≤ædG  ßaÉfi  ,  ájó∏÷G
 , áZQÉa ´ÉÑJ »àdG áæjõdG äGhOCG ÖFÉ≤M , ó∏÷G hCG »©«Ñ£dG ó∏÷G øe áYƒæ°üŸG äGóæà°ùŸG

. áLô°SC’G h ô°üÿG ÖFÉ≤M , ô¡¶dG ÖFÉ≤M
 

 ¬jG ¢SG , õ∏«`aƒeƒJhG iO ÉµjôHÉa , Gõjƒ°S ƒfÉÑ°ù«g ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH - 08034, 1 GOÉµàfƒe iO II hQó«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H ,  2018/7/23 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,  88048929 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G
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125527 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉ```bÉÑ°S π```µ°T ≈```∏Y ¬«```aÎdG ,  á```«°VÉjôdG ¢VGôZCÓd äGQÉ«°ùdG  äÉbÉÑ°S ¢VQÉ©e º«¶æJ
 »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ h , äGQÉ«°ùdG ∫É› »`a äGô“DƒŸGh πª©dG ¢TQh º«¶æJh , äGQÉ«°ùdG
 ¿óe ™bGƒeh ¢VQÉ©ŸGh äGQÉ«°ùdG äÉbÉÑ°S Gójó–h , »gÓŸGh ¬«`aÎdGh á°VÉjôdG ∫É›
 πµ°T  ≈∏Y  »°VÉjôdG  ÖjQóàdG  äÉeóN  ,  ¢VQÉ©ŸGh  äGQÉ«°ùdG  äÉbÉÑ°S  º°†J  »àdG  »gÓŸG
 á©æ°üŸG äGQÉ«°ùdG ¥É°û©d …OGƒædG π«¨°ûJh º«¶æJ , á«°VÉjôdG äGQÉ«°ùdGh äGQÉ«°ùdG IOÉ«b
 øY äÉeƒ∏©ŸG  å«KCÉJh ,  Ö∏£dG Ωó≤e ájÉYôH äÉbÉÑ°ùdG  ¥ôah äÉÑ∏£dG »eó≤e πÑb øe

. …OÉædG AÉ°†YC’ ¥ÉÑ°ùdG ¥ôah äGQÉ«°ùdG √òg πãe ™«°VGƒe
 

 ¬jG ¢SG , õ∏«`aƒeƒJhG iO ÉµjôHÉa , Gõjƒ°S ƒfÉÑ°ù«g ’ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉÑ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉÑ°SCG , áfƒ∏°TôH - 08034, 1 GOÉµàfƒe iO II hQó«H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 ó∏H ,  2018/7/23 : ájƒdhC’G ïjQÉJ ,  88048929 : ájƒdhC’G ºbQ ) : á````````jƒdhC’G ≥`````M
( á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG : ájƒdhC’G

125765 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a

 »`a Gójó– , »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh Ωƒ∏©dGh áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG á«FÉ«ª«µdG OGƒŸG 
 . Ióª°SC’G , äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh áYGQõdG

  …G ¢SG ∞°SÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É«fÉŸCG , øjGQ ΩBG øaÉ°ûéj hOƒd 67056 , 38 á°SGÎ°T- ¢TƒH- ∫QÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

       Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π````````«cƒdG º```````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117711 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
 ôjƒ£àdÉH  á≤∏©àŸG  ÖàµdG  ,  IAGô≤dGh  º``«∏©àdG  »`a  ΩGó```îà°SÓd  Ö```àc
 º«∏©àdG ∫É› »`a ΩGóîà°SÓd á«°SÉWô≤dG , πØ£∏d »ZÉeódGh »∏≤©dG
  OGƒe  ,  (Iõ``¡LC’G  Ò``Z)  º``«∏©àdGh  á``«HÎdG  OGƒ``e  ,  ∫É``ØWCÓd  …ƒ```HÎdG

 . 16 áÄØdG »`a IOQGh É¡∏c , ( Iõ¡LC’G ÒZ) ÖjQóàdG

 …O ¢ûJEG »H.¿EG …O ¢SEG ¢SÉe »°S ƒj ∂«à«ªàjQCG ∫Éàæ«e ófCG ƒÑª«°S »ÁOÉcCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 È‰ , ¬jEG 3 GQÉæ«e , 3 ¢ù«`ahCG ∂«JƒH , 11 πØ«d , 11- ¬jEG -3√ hCG »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 Éjõ«dÉe , QƒÑŸ’Gƒc 59200 , »à«°S ƒµjEG ∫EG …Éc , QÉ°ù¨fÉH ¿’ÉL 3.

2018/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG

117993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ©«ÑŸG èjhôJ , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
.  Ò¨dG ídÉ°üd

Ω.Ω.P ƒà°ùf õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ¿ÉªéY , 18423 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119028 : 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```°ûdGh  Iƒ``¡≤dG
 ,  áé∏ãŸG  äÉjƒ∏◊G  ,  äÉjƒ∏◊Gh  ôFÉ£ØdGh õÑÿG ,  ÜƒÑ◊G  øe áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh
 äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY

 . è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG)

 Ω.Ω.P.¢T IQÉéà∏d É«°ûjôa ¢ùµ«eQÉa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 378993 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG

120625 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 . »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN

 Ω.Ω.P ÚNóàdG ΩRGƒ∏d É°VQ ∞°Sƒj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , QÉ£ŸG ´QÉ°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121795 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 . ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

 Ω.Ω.P.¢T äGQÉ¶ædG h äÉ°Só©dG IQÉéàd Ú°ùjQ äQƒØeƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 300116 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG
 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG

121827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 äGhGô```°†Nh  ¬```cGƒa  ,  Ωƒ````ë∏dG  äÉ``°UÓN  ,  ó«``°üdGh  øLGhódG  Ωƒ◊h  ∑Éª°SC’Gh  Ωƒë∏dG
 ,  ô```µ°ùdÉH  áNƒÑ£e  ¬cGƒah  äÉ```«Hôeh  (»∏«L)  äÉ«eÓg  ,  Iƒ¡£eh  áØØ›h  áXƒØfi

 . πcCÓd á◊É°üdG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 (Ω.Ω.P.¢T) IQÉéà∏d áZóæ°ûdG êôH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 64986 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG

123253 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

  RõjGôHÎfG õfƒ°Sƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 QƒfÉc  …Ò°S’É¡J.hG.»H  OÉ``j’ÉH  ,  â```«à°SG  ∫É````jÎ°SGófG  ƒ```có«°S  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 670661- ¿EG …CG »H , óæ¡dG - ’GÒc âµjÎ°ùjO

2018/10/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ≈dhC’G : π````````«cƒdG º```````````°SG

 ≥HÉ£dG , 1062 : ºbQ ájÉæH , 5509 : ºbQ áµ°S , ÚeC’G ™eÉL ∞∏N : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , 21 : ºbQ Öàµe , ÊÉãdG
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(1283) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. É¡©HGƒJh ájó∏÷G äÉéàæŸGh ájòMC’G êÉàfEG

 Ω Ω ¢T IQÉéà∏d ¢ù«ªÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 692 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

�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 : 49956
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2010/6/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 905 فـي 2010/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : تريت�ص )هولدنغ( �ص.م.ل
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : م�ساريع ال�سيافة والرتفيه والتجهيزات �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1970 ر.ب : 130 ، م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  102774
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/6/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1172 فـي 2016/12/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : م�ساريع الفانو�ص اجلديدة �ص.م.م
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : موؤ�س�سة الكاذي الذهبية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 1913 ر.ب : 112 روي

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/11م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :  112423

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/1/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1267 فـي 2018/11/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك :  الت�سنيم ال�سرق الأو�سط �ص.م.م

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الت�سنيم للت�سنيع �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 103 ر.ب : 113

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 885300

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل :  2010/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2010/28)جريدة  الوايبو( فـي 2010/8/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : نتاليا بويج ل كايل 

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة وادي العلوم �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 558 ر.ب :111 ، م�سقط

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 28201

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2005/7/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 784 فـي 2005/2/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اليد دوميكوك �سبريت�ص اند واين ليمتد

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ت�سيفا�ص براذرز ليميتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111/1131 رينفرو رود باي�سلي بي ايه 3 4 دي واي

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2015/2/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1016322

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/11/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيـل : 2009/43 )جريدة  الوايبو( فـي 2009/11/12م 

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : باث اند بودي وورك�ص براند ماجنيمنت ، انك

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : باث اند بودي وورك�ص براند دايركت ، انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 3425 مور�ص ، كرو�سنغ ، كولومبيا ، اأوهايو 43219

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2010/6/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/24م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة :  1088699

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل :  2018/6/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2018/22 )جريدة  الوايبو( فـي 2018/6/14م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : ردبول جي ام بي ات�ش

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ال�سركة العمانية لالت�ساالت �ش.م.ع.ع

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1970 ر.ب : 130 ، م�سقط

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/27م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة :  1088699

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/6/14م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2018/22 )جريدة  الوايبو( فـي 2018/6/14م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : ردبول جي ام بي ات�ش

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ال�سركة العمانية لالت�ساالت �ش.م.ع.ع

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/27م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة :  119861

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1257 فـي 2018/8/26م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : ييوو زايكو تريدينج كو ، األ تي دي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : طريق احلرير املثايل �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : م�سقط ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/27م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة :  119863

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1257 فـي 2018/8/26م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك : ييوو زايكو تريدينج كو ، األ تي دي

ا�سـم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع : طريق احلرير املثايل �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : م�سقط ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/2/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/27م
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�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 : 65103
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/12/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 937 فـي 2011/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : را�سد بن �سلطان بن حممد الطوقي للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رمال م�سقط لالأعمال �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 525 ر.ب : 114 مطرح , م�سقط 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/31م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/13/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 93711
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 4/21/ 2016م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1107 فـي 2015/7/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : را�سد بن �سلطان بن حممد الطوقي للتجارة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رمال م�سقط لالأعمال �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 525 ر.ب : 114 مطرح , م�سقط 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/13/ 2019م

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/20/ 1995م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 541 فـي 1994/12/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بارفـيومز غي لرو�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال , 75008 باري�س , فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/10/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/18/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3240

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/20/ 1995م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 541 فـي 1994/12/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بارفـيومز غي لرو�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال , 75008 باري�س , فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/10/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/18/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3241

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 5/31/ 1995م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 545 فـي 1995/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بارفـيومز غي لرو�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال , 75008 باري�س , فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/10/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/18/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 7473

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1/29/ 2003م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بارفـيومز غي لرو�س

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : لوريال

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 14 �سارع رويال , 75008 باري�س , فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2017/10/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/18/ 2019م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 86435

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 3/16/ 2015م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1079 فـي 2014/11/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل�سيكال لبنان �س.م.ل

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فندق ل�سيجال ذ.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : قطر , الدوحة , �سارع 60 �سهيم بن حمد

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/10/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/18/ 2019م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 86434

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 5/12/ 2015م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل�سيكال لبنان �س.م.ل

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : فندق ل�سيجال ذ.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : قطر , الدوحة , �سارع 60 �سهيم بن حمد

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : قطر

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2016/10/17م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2/18/ 2019م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 32893

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/3/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1033 فـي 2013/11/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : هايو�سنغ كوربوري�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : هيو�سونغ كيميكال كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 235 )بانبو - دونغ( ، بانبو - ديريو ، �سيوت�سو - غو ، �سيوؤول ، كوريا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : كوريا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/1/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/25م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37526

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وات�سون انرتبراي�سز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ان.فـي.بارفـيومري اأي �سي اأي باري�س اك�س ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بلجيكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �س�ساربيكلي 499 ، 1800 ، فـيلفوردي ، بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/2/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/20م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 37525

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2008/3/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 849 فـي 2007/10/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : وات�سون انرتبراي�سز ليمتد

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ان.فـي.بارفـيومري اأي �سي اأي باري�س اك�س ال

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : بلجيكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �س�ساربيكلي 499 ، 1800 ، فـيلفوردي ، بلجيكا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/2/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/20م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 6962

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2003/2/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 723 فـي 2002/7/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31575

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31578

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 24

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

-199-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31579

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31580

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31581

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31582

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31583

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31587

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31589

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 31591

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2006/4/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 795 فـي 2005/7/16م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 36810

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2007/7/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 835 فـي 2007/3/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيو اأ�س هولدينغز ا�س اأ ار ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : بوردرايدرز اأي بي هولدينغز  ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : اأرغو�سي �سريكل  ، �سويت 100 ، هنتنغتون بيت�س  ، كاليفورنيا 

92649 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2018/11/4م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/2/26م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم 2017/33 ، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1998/8/1التجارة وال�سناعةغال�سكو غروب ليمتد118337

254760
�سرياتون انرتنا�سيونال اي بي ،

 ال ال �سي
2008/11/29التجارة وال�سناعة

354761
�سرياتون انرتنا�سيونال اي بي ،

 ال ال �سي
2008/11/29التجارة وال�سناعة

451531
فوجيان كوانز هو بيك �سبورت�س 

برودكت�س كو ، ليمتد
2018/6/7التجارة وال�سناعة

2008/9/28التجارة وال�سناعة�سلهوب جروب ليمتد553729
2008/9/28التجارة وال�سناعة�سلهوب جروب ليمتد653732
2008/10/20التجارة وال�سناعة�سلهوب جروب ليمتد753921
2008/10/20التجارة وال�سناعة�سلهوب جروب ليمتد853922

2008/10/20التجارة وال�سناعة�سلهوب جروب ليمتد953923

1054514
ميلينيوم اآند كوبثورن

 اإنرتن�سنال ليمتد
2008/11/22التجارة وال�سناعة

1154515
ميلينيوم اآند كوبثورن

 اإنرتن�سنال ليمتد
2008/11/22التجارة وال�سناعة

2008/7/5التجارة وال�سناعة�ساميون ، ا�س اآ1252214
2008/7/5التجارة وال�سناعة�ساميون ، ا�س اآ1352215
2008/7/5التجارة وال�سناعة�ساميون ، ا�س اآ1452216
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2008/7/5التجارة وال�سناعة�ساميون ، ا�س اآ1552217

1651914
اآر ام �سي بروجكت ماجنمنت 

انرتنا�سيونال ، ال ال �سي
2008/6/21التجارة وال�سناعة

1998/12/28التجارة وال�سناعةهيدجرين كري�سنز ان . فـي1719298
2007/7/25التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات1846183

1949760
�سان - جوبان كون�سرتاك�سني 

برودكت�س يو كيه ليمتد
2008/4/14التجارة وال�سناعة

2056507
كرافت فودز �س�سويز هولدينغ

جي ام بي ات�س
2009/3/29التجارة وال�سناعة

2009/2/18التجارة وال�سناعةكادبوري يو كيه ليميتد2156034

2256456
انرتكونتيننتال جريت براندز

 ال ال �سي
2009/3/22التجارة وال�سناعة

2356033
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
2009/2/18التجارة وال�سناعة

2456032
كرافت فوودز دامنارك اأنتلكت�سوال 

بروبريتي اأيه بي اأ�س 
2009/2/18التجارة وال�سناعة

2009/8/25التجارة وال�سناعة�سويك�س انديا بي فـي تي . ليمتد2558600
1999/3/8التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد2619645
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي2751893
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي2851894
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي2951895
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3051896
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3151897
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3251898
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3351899
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3451900
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3551901
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3651902
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3751903
2008/6/21التجارة وال�سناعةنايك اإينوفاتيف �سي فـي3851904
2008/4/6التجارة وال�سناعةالرمي اللوج�ستية �س م م3949669
1998/8/12التجارة وال�سناعةنا�سيونال جيوغرافـيك �سو�سيتي4018406
1998/11/15التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباغ جي تي �سي املحدودة4119057
1998/11/15التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباغ جي تي �سي املحدودة4219058

جواجندوجن وينبارد اند�سرتي 4352742
2008/8/3التجارة وال�سناعةكو  ، ليمتد 

جواجندوجن وينبارد اند�سرتي 4452743
2008/8/3التجارة وال�سناعةكو  ، ليمتد 

2008/10/25التجارة وال�سناعةدي كيه ات�س ريتيل ليميتد4553994

يوروليفـري اأركيتيك�سيورال 4651973
2008/6/23التجارة وال�سناعةهاردوير ليمتد

يوروليفـري اأركيتيك�سيورال 4751976
2008/6/13التجارة وال�سناعةهاردوير ليمتد

2008/8/23التجارة وال�سناعة�سركة املوا�سالت4852937
2008/8/23التجارة وال�سناعة�سركة املوا�سالت4952938
2008/8/23التجارة وال�سناعة�سركة املوا�سالت5052939
1998/8/1التجارة وال�سناعةبو�ساك انك5118338

1998/9/13التجارة وال�سناعةفليوروب - انرتفلورا5218648

1998/9/13التجارة وال�سناعةفليوروب - انرتفلورا5318649

-207-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1998/7/14التجارة وال�سناعةام جي اآي لك�سريي غروب ا�س.ايه5418252

ميدو ايه جي )ميدو ا�س ايه(55504
1989/3/30التجارة وال�سناعة)ميدو ليمتد(

�سي اند جية كالرك انرتنا�سيونال 561518
1989/6/25التجارة وال�سناعةليمتد

1989/6/1التجارة وال�سناعةبارفان كري�ستيان ديور571166
1989/6/1التجارة وال�سناعةبارفان كري�ستيان ديور581167
1989/6/1التجارة وال�سناعةبارفان كري�ستيان ديور591168
1999/1/4التجارة وال�سناعةبارفوم كري�ستيان ديور6019323

باير انتليكت�سوال بروبرتي 6118064
1998/6/15التجارة وال�سناعةجي ام بي ات�س

باير انتليكت�سوال بروبرتي 6218064
1998/6/15التجارة وال�سناعةجي ام بي ات�س

كابو�سيكي كاي�سا ايتو اين ،6356171
2009/3/7التجارة وال�سناعة ) ايتو اين ، ليمتد (

كابو�سيكي كاي�سا ايتو اين ، 6456172
2009/3/7التجارة وال�سناعة) ايتو اين ، ليمتد (

1999/2/15التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتل�س ، انك6519485
1999/2/15التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتل�س ، انك6619486
1989/6/11التجارة وال�سناعةدبليو دى 40 كمبني ليمتد671309

ويكا اليك�سندر ويغاند - جي ام بي 6818034
1998/6/14التجارة وال�سناعةات�س اند كو . كي جي

ويكا اليك�سندر ويغاند - جي ام بي 6918035
1998/6/14التجارة وال�سناعةات�س اند كو . كي جي

ويكا اليك�سندر ويغاند - جي ام بي 7018036
1998/6/14التجارة وال�سناعةات�س اند كو . كي جي
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

ويكا اليك�سندر ويغاند - جي ام بي 7118037
1998/6/14التجارة وال�سناعةات�س اند كو . كي جي

ويكا اليك�سندر ويغاند - جي ام بي 7218038
1998/6/14التجارة وال�سناعةات�س اند كو . كي جي

1998/8/24التجارة وال�سناعةفـريجني انرتاي�سز ليمتد7318538
2008/4/6التجارة وال�سناعةبريتلى غروب ليمتد7449650
2008/5/27التجارة وال�سناعةروبيلي ا�س . بي . اأ7551305
2008/5/27التجارة وال�سناعةروبيلي ا�س . بي . اأ7651306
2008/6/2التجارة وال�سناعةروبيلي ا�س . بي . اأ7751467
1998/6/30التجارة وال�سناعةباك�سرت انرتنا�سنال انك7818143
1997/9/6التجارة وال�سناعةبيذيرا يونو كوربوري�سن7916401

انتيجرا ليف�ساين�سيز �سويتزرلند 8017955
1998/5/24التجارة وال�سناعةا�س اأيه اآر ال

انتيجرا ليف�ساين�سيز �سويتزرلند 8149405
2008/3/19التجارة وال�سناعةا�س اأيه اآر ال

2008/3/10التجارة وال�سناعةاوميك�س اغريفلويدز ليمتد8249264
2008/6/17التجارة وال�سناعةهوفايز ليمتد8351859
2008/6/17التجارة وال�سناعةهوفايز ليمتد8451860
2009/3/21التجارة وال�سناعةم�ست�سفى كيمز عمان �س.م.م8556447
1989/4/27التجارة وال�سناعةكومبني جرفـي دانون86825
1998/9/6التجارة وال�سناعةجرنال بي�سكويت8718604
1998/9/6التجارة وال�سناعةجرنال بي�سكويت8818605
2008/6/8التجارة وال�سناعة�سركة لوريجني �س.م.ل8951665

ريجينت هو�سبيتاليتي ورلدوايد ، 9052200
2008/7/5التجارة وال�سناعةانك
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك912897
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك922898
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك932899
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك942900
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك952901
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك962903
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك972904
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك982905
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك992906

1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك1002908
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك1012910
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك1022911
1989/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك1032912
1989/10/8التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك1042917
1999/3/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك10519789
1999/3/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك10619790
1999/3/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك10719791
1999/3/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك10819792
2009/1/31التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك10955769
2009/1/31التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11055770
2009/3/8التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11156175
2009/6/6التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11257518
2009/12/15التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11360446
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

2009/12/15التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11460449
2009/12/21التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11560600
2009/12/21التجارة وال�سناعةبيب�سيكو ، انك11660601

1172926
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1182928
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1192929
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1202930
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1212931
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1222932
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1232934
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

1242935
ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 

كومبني اوف ايرلندا
1989/10/8التجارة وال�سناعة

12519349

ذا كون�سنرتات مانوفاكت�سرينغ 
كومبني اأوف ايرلند -

 ال�سم التجاري
 )�سفن - اأب انرتنا�سيونال(

1999/1/16التجارة وال�سناعة

2009/3/21التجارة وال�سناعةتروبيكانا برودكت�س ، انك12656449
2009/8/9التجارة وال�سناعةتروبيكانا برودكت�س ، انك12758499
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

ال�سركة ال�سعودية للماأكولت 12859467
2009/10/11التجارة وال�سناعةاخلفـيفة املحدودة

ال�سركة ال�سعودية للماأكولت 12959468
2009/10/11التجارة وال�سناعةاخلفـيفة املحدودة

13058910
فـيليب موري�س براندز 

اأ�س اإيه اآر األ
2009/9/6التجارة وال�سناعة

1989/4/23التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودكت�س ا�س . ايه131744

2009/12/6التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودكت�س اأ�س . اآ13260352

2009/12/6التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودكت�س اأ�س . اآ13360356

2009/12/6التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودكت�س اأ�س . اآ13460358

2009/12/6التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودكت�س اأ�س . اآ13560359

13621479
بي تي هاجنايا ماندال �سامبويرنا 

تي بي كيه
1999/12/12التجارة وال�سناعة

1989/6/28التجارة وال�سناعةغريلني �سو�سايتيه اأنونيم1371577

1989/6/28التجارة وال�سناعةغريلني �سو�سايتيه اأنونيم1381578

1989/6/28التجارة وال�سناعةغريلني �سو�سايتيه اأنونيم1391582

2009/4/27التجارة وال�سناعةغريلني ا�س ايه14056962

1989/7/6التجارة وال�سناعةاأل فـي اأم ات�س فراغران�سي براندز1411673

1989/7/6التجارة وال�سناعةاأل فـي اأم ات�س فراغران�سي براندز1421676

1999/3/7التجارة وال�سناعةاأل فـي اأم ات�س فراغران�سي براندز14319631

14455312
�سركة الفاخر لتجارة التبغ 

والوكالت ذ.م.م
2009/1/3التجارة وال�سناعة
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م
رقم 
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تاريخ �لت�شجيل�ملهنـــة��شــــم �ل�شركــــة

14545633
اتالنتك �سو�سييتي فارن�سي�س دو 

ديفـيلومبنت ثريميك
2007/6/24التجارة وال�سناعة

14652493
اإت�س اإ�س بي �سي جروب 

مانيجمينت �سريفـي�سيز ليميتيد
2008/7/14التجارة وال�سناعة

1989/4/13التجارة وال�سناعةمريك �سارب اآند دوهم بي . فـي147596

1998/9/8التجارة وال�سناعة�سوبارد اك�س�سوريز )ايرلند( ليمتد14818622

1989/3/1التجارة وال�سناعةم�سنع اجلفـري للمواد الغذائية149132

150131
م�سانع علي ال�سيهاين

 للمواد الغذائية
1989/3/1التجارة وال�سناعة

151135
م�سانع علي ال�سيهاين

 للمواد الغذائية
1989/3/1التجارة وال�سناعة

152136
م�سانع علي ال�سيهاين

 للمواد الغذائية
1989/3/1التجارة وال�سناعة

153139
م�سانع علي ال�سيهاين

 للمواد الغذائية
1989/3/1التجارة وال�سناعة

1999/2/27التجارة وال�سناعة�سركة البحار ال�سبع �س.م.م15419540

1999/8/30التجارة وال�سناعةمركز حطاط الطبي �ش.م.م15520826

15632996
�سركة ال�سرين للمنتجات الغذائية 

�س.م.م
2004/3/31التجارة وال�سناعة

2006/8/6التجارة وال�سناعةاأ�سواء البلة للتجارة15741094

1989/1/17التجارة وال�سناعة�سركة الواحة للتجارة واملعدات15831

2009/8/4التجارة وال�سناعة�سركة �سيد جنيد عامل ذ.م.م15958460
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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

ا�ستــــــدراك

تنـــوه وزارة التجارة وال�سناعة اإلـــى اأنه قد وقع خطــاأ مادي عند ن�سر بيانات ت�سجيل العالمة 

التجارية رقــــم )123340( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1278( ، ال�ســـادر بتاريخ  

20 من جمادى الأولى 1440هـ ،  املوافــق 27 مــن يناير 2019م ، اإذ وردت بيانات العالمة كالآتي : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123340

فـي الفئة  )45( 

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123340

فـي الفئة  )38( 

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .

وزارة التجــارة وال�سناعــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شيل خلدمات حقول النفط �ش.م.م
�سركــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الكثريي  يعلن مكتب رجب 
الر�سيل خلدمات حقول النفط �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 
1576453 , وفقـا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠19/1/23م , وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - حمافظة م�شقط
�ش.ب : 3888 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24787640 - 24796217 فاك�ش رقم : 24703387
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب الكون - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية لتوفري االحتياجات الغذائية �ش.م.م
يعلـن مكتب الكون - حما�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركــــة العربيـــــة لتوفيـــــر 
االحتياجات الغذائية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠65584 , 
وفقا حلكم املحكمة االإبتدائية مب�سقط  , 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 : 
اخلو�ش ال�شاد�شة - واليـة ال�شيب 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99228511

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

مكتب في�شل البلو�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعودية للرعاية الطبية �ش.م.م
يعلـن مكتب في�ســل البلو�ســي للمحاماة واال�ست�ســــارات القانونية اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة 
بالرقــــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  وامل�سجلــــة لدى   , الطبية �ش.م.م  للرعايـة  ال�سعودية 
1٠98236 , 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 : 
هاتـف رقــم : 91214111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 رحاب عامر للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شليمان حممد علي البلو�شي و�شركاءه للتجارة �ش.م.م
يعلـــن مكتــب رحــاب عامــر للمحامـــاة واال�ستــ�سارات القانونية اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة 
�سليمان حممد علي البلو�سي و�سركاءه للتجـــارة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل 
الـتجـاري بالرقـم 1٠26572 , 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 العنـــوان 

االآتـي : 
اخلوير - فندق �شيتي �شيزونر م�شقط - الطابق االأول - مكتب رقم : 106 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلزيرة احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة اجلزيرة احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 31952٠1 , 
وفقا التفاق ال�سركــاء املوؤرخ 2٠19/1/1٠م , وللم�سفـــــي وحــــده حق متثيـــل ال�سركــــة فـي 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �شماء حفيت 

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب حمد ال�شاحب للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تنمية ال�شياحة والعقارات �ش.م.م
يعلن مكتب حمد ال�ساحب للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة تنمية 
  , بالرقـم 1٠44655  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   , والعقارات �ش.م.م  ال�سياحة 
وللم�سفـــــي وحــــده حق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 98009700

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمور االأفق للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�ســارات اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة 
حمور االأفق للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1125862 ، 
فـي  ال�سركــــة  متثيـــل  حق  وحــــده  وللم�سفـــــي   ، 2019/1/9م  املوؤرخ  ال�سركــاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير - �شكة رقم : 4327 - مبنى رقم : 2835 - الطابق الثالث - �شقة رقم : 310  

�ش.ب : 575 ر.ب : 130
هاتـف رقــم : 24991899 فاك�ش رقم : 24475420

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 خليفة الرحبي حمامون وم�شت�شارون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآالء اجلزيرة الوطنية للتجارة �ش.م.م

يعلــن مكتــب خليفـــة الرحبـــي حمامــون وم�ست�سارون قانونيــون اأنـه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة 
بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، للتجارة �ش.م.م  الوطنية  اآالء اجلزيرة 
1104652 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/27م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة 
تتعلق  التي  االأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�شاطئ القرم - املا�شة مول - الطابق الثاين - مكتب رقم : 5

هاتـف رقــم : 24604747 - 99772277 فاك�ش رقم : 24605747
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .

-221-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

�شعيد بن حمد بن �شعيد ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ال�شكيلي للمقاوالت �ش.م.م
اأنـــه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريـــع ال�سكيلــــي  يعلـن �سعيــد بن حمــد بــن �سعيد ال�سكيلــي 
للمقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1266188 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2٠18/12/2٠م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة عربي - حمافـظــة الظاهرة

�ش.ب : 5 ر.ب : 132
هاتـف رقــم : 99517757

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خالد بن �شهاب بن حممد علي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املالزمني التجارية �ش.م.م

يعلـن خالد بن �سهاب بن حممد علي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع املالزمني التجارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1237232 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/3/5م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط
هاتـف رقــم : 92228166

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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ر�شاد بن عزيز بن حمد اآل عبدال�شالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات الطريان املندجمة �ش.م.م
يعلـن ر�ساد بن عزيز بن حمد اآل عبدال�سالم اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة خدمات الطريان 
املندجمة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1742167 ، وللم�سفـي 
وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 190 ر.ب : 111
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
علي بن غالب بن �شعيد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شدقاء للعقارات واالأعمال �ش.م.م

اأنـه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة االأ�سدقاء للعقـــارات  يعلـن علــي بن غالـــب بن �سعيد البلو�سي 
واالأعمال �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 131٠791 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠19/1/14م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
واليـة بركاء - حمافـظــة جنوب الباطنة

�ش.ب : 774 ر.ب : 117
هاتـف رقــم : 96062555

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�شعيد بن حممد بن را�شد اآل جمعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شور العفية لل�شياحة �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن را�سد اآل جمعة اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سور العفية لل�سياحة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4٠88379 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة �شور - حمافـظــة �شمال ال�شرقية
هاتـف رقــم : 99318581

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلنائن للتجارة �ش.م.م
للتجـــارة  �سركـــة اجلنائـــن  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  اآل جمعة  را�سد  بن  �سعيد بن حممد  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1246372 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

واليـة مطرح - حمافـظــة م�شقط
هاتـف رقــم : 99318581

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بندر الب�شتان للتجارة واملقاوالت - تو�شية
الب�ستان  بندر  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الوهيبي  يعلـن عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠13275 ، 
وفقا التفـــاق ال�سركـاء املوؤرخ 2٠18/2/28م ، وللم�سفــــي وحــــده حق متثيل ال�سركـــــة فـــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط

هاتـف رقــم : 92228166
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
اأحمد بن حممد بن �شعيد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامري وال�شبيبي للتجارة واخلدمات �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العامري وال�سبيبي  اأحمد بن حممد بن �سعيد العامري  يعلـن 
 ، بالرقـم 1612638  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى   ، �ش.م.م  للتجارة واخلدمات 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 958 ر.ب : 117

هاتـف رقــم : 92898981
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حممد بن نا�شر بن م�شبح امل�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأكادميية العمانية للتاأمني �ش.م.م
يعلـن حممد بن نا�سر بن م�سبح امل�سرفـي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأكادميية العمانية 
للتاأمني �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠47٠25 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2٠18/12/4م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
حمافـظــة م�شقط

هاتـف رقــم : 91409109
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
حممود بن �شعيد بن �شليمان اخلاطري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل وادي غول للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممود بن �سعيد بن �سليمان اخلاطري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة تالل وادي غول 
وفقا   ،  1٠78453 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠18/2/28م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط

هاتـف رقــم : 96664716
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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نوال بنت حممد بن خمي�ش احل�شينية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع دار�شيت ال�شاملة �ش.م.م
تعلـن نوال بنت حممد بن خمي�ش احل�سينية اأنـها تقـوم بت�سفـية �سركـــة م�ساريع دار�سيت 
اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠4٠442 ، وللم�سفـية  ال�ساملة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى 
وحدها حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 431 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 95454727
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 .
يافث بن حمود بن �شليمان امل�شكري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثقة العربية املتحدة �ش.م.م

يعلـن يافث بن حمود بن �سليمان امل�سكري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الثقة العربية املتحدة 

�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠73654 ، 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 : 
هاتـف رقــم : 96178535

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�شعيد بن علي بن هالل ال�شليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جند للخدمات والتوريدات �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة جند للخدمات والتوريدات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1122133 ، 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 : 
الغربة ال�شمالية - واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 1686 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 93939630

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
خالد بن �شعيد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ميجا الهند�شية ملقاوالت الكهرباء وامليكانيكا �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد اجلابري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة ميجا الهند�سية ملقاوالت الكهرباء 
وامليكانيكا �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 122٠383 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠18/7/2م ، 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 العنـــوان 

االآتـي : 
واليـة الدقم - حمافـظــة الو�شطى

هاتـف رقــم : 97200282
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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اإ�شحاق بن خمي�ش بن حمدان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاحل املحيط الهادي �ش.م.م
يعلـن اإ�سحــاق بن خمي�ش بن حمدان الرواحـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �ساحــــل املحيـط 
وللم�سفـي   ،  1122835 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  الهادي 
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 : 

هاتـف رقــم : 92553535
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
يا�شر بن عبداللـه بن حمود الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفجر لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلـــن يا�ســر بن عبداللـــه بن حمـــود الوهيبـــي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة الفجــــر لتقنيـــــة 
املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠55٠19 ، 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 : 
اخلوير - واليـة بو�شر - حمافـظــة م�شقط

�ش.ب : 406 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 99764451

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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ا�شان ا�شوين درم�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شيل للتخزين �ش.م.م

يعلـن ا�سان ا�سوين درم�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأ�سيل للتخزين �ش.م.م ، وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠6328٠ ، 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 : 
هاتـف رقــم : 95700556

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

امل�شفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شيل ل�شناعة احلديد �ش.م.م

يعلـن ا�سان ا�سوين درم�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة االأ�سيل ل�سناعـــة احلديـــد �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠49956 ، وللم�سفـي وحـــده 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 : 
هاتـف رقــم : 95700556

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .

-230-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

�شعود بن علي بن حممد اله�شامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عيون احلمة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �سعود بن علي بن حممد اله�سامي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة عيـــون احلمــة للتجــارة 
 ،  1٠37328 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�سجـــل  اأمانــــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، ت�سامنيــة   - واملقــاوالت 
، وعلـــى اجلميع مراجعة  اأمام الغـري  وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 99382177

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�شليمان بن �شعيد بن حارب احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمدة لبيع احلديد واخلردة - ت�شامنية

يعلـن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة العمدة لبيع احلديد 
واخلردة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1168272 ، 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 : 
هاتـف رقــم : 99440600

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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عمار بن حمد بن حمود العمريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شراع الداخلية للمقاولت والإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن عمار بن حمد بن حمود العمريي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سراع الداخلية للمقاوالت 
واالإن�ساءات �ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1289331 ، وفقا التفاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  ، وللم�سفـي وحده حق متثيل  املوؤرخ 2٠18/12/23م  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
وليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط 

هاتـف رقــم : 96485963
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
حممد بن �شعيد بن عبداللـه ال�شيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوادي الر�شيل للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
الر�سيل  بوادي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  ال�سيابي  عبداللـه  بن  �سعيد  بن  حممد  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 6٠62199 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املــــوؤرخ 2٠18/2/21م ، وللم�سفـي وحــــده حــــق متثيـــــل ال�سركـــــة فــي 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
وليـة ال�شيب - حمافـظــة م�شقط

هاتـف رقــم : 99325423
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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حممد بن علي بن �شعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحاري احلبيبة - تو�شية
 - احلبيبة  �سحاري  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الدرعي  �سعيد  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
تو�سية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1٠82261 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/4/24م ، 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 : 

وليـة اأدم - حمافـظــة الداخلية
�ش.ب : 171 ر.ب : 618

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
حمود بن حممد بن نا�شر العمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نقطة امل�شتقبل للتجارة �ش.م.م

يعلـن حمود بن حممد بن نا�سر العمري اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة نقطة امل�ستقبل للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 11787٠٠ ، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠18/5/13م ، 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 : 

وليـة اإزكي - حمافـظــة الداخلية
هاتـف رقــم : 99463390

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مهنا بن اأحمد بن نا�شر الق�شيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الق�شيمي اجلديدة للتجارة - ت�شامنية
اجلديدة  الق�سيمي  �سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  الق�سيمي  نا�سر  بن  اأحمد  بن  مهنا  يعلـن 
وفقا   ،  124172٠ بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠19/1/17م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
وليـة نزوى - حمافـظــة الداخلية

�ش.ب : 930 ر.ب : 611
هاتـف رقــم : 92199776

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

فوزية بنت نا�شر بن جمعة الفار�شية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رفيف اخلليج العاملية �ش.م.م
تعلــن فوزية بنت نا�سر بن جمعة الفار�سية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركـــة رفيف اخلليج العاملية 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 11765٠5 ، وللم�سفـية وحــدها حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـية  ، وعلـــى اجلميــع مراجعة  الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
هاتف رقم : 94090888

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية
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نائف بن عبداللـه بن خليفة الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نربا�س ال�ضويق املتحدة للتجارة - ت�ضامنية
اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة نربا�س ال�سويق املتحدة  يعلن نائف بن عبداللـه بن خليفة الغافري 
الـتجـاري بالرقـم 1147093 ، وفقا  اأمانــة ال�سجـل  لــدى  ، وامل�سجلــة  للتجــارة - ت�سامنيــة 
الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  وللم�سفـي وحده حق متثيل   ، املوؤرخ 2018/4/3م  ال�سركاء  التفاق 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
هاتـف رقــم : 92881320

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

علي بن خلفان بن مفتاح ال�ضيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة علي ال�ضيابي �س.م.م
 ، اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة علي ال�سيابي �س.م.م  يعلن علي بن خلفان بن مفتاح ال�سيابي 
، وللم�سفـي وحده حق متثيل  بالرقـم 1056402  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  وامل�سجلـة لدى 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 273 ر.ب : 119

هاتـف رقــم : 98084158
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأحمد عالء الدين اأحمد �ضم�س الدين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضهم املتحدة �س.م.م

يعلن اأحمد عالء الدين اأحمد �سم�س الدين اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة ال�سهم املتحدة �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1017947 ، 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 : 
هاتـف رقــم : 99447000

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 حمود بن نا�ضر البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االئتالف الدولية �س.م.م

يعلن حمـمد بـن حمــود بــن نا�ســر البلو�ســي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة االئتــــالف الدوليـــة 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1204784 ، 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 : 
هاتـف رقــم : 99336291

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 البو�ضعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ي�ضنت العاملية لال�ضتثمار - ت�ضامنية
يعلن حممد بن عبداللـه البو�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة ي�سنت العاملية لال�ستثمار - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1007038 ، وللم�سفـي وحده 
، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة  اأمام الغـري  حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتـف رقــم : 99464649
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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 مركز الرتويج التجاري - ت�ضامنية

يعلن حممد بن عبداللـه البو�سعيدي اأنه يقـوم بت�سفـية �سركة مركز الرتويج التجاري - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1028447 ، وفقـــا التفــاق 
اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/6/25م  املوؤرخ  ال�سركاء 
الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
والية ال�ضيب - حمافظة م�ضقط

هاتـف رقــم : 99464649
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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�ضالح بن حممد بن عامر ال�ضنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرا�ضي للخدمات �س.م.م
يعلن �سالح بن حممد بن عامر ال�سنفري اأنه يقــوم بت�سفـية �سركـــة مرا�ســـي للخدمـــات 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1750410 ، وفقـــا التفــاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفـي   ، 2017/12/23م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�س.ب : 75 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 99492775
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

ماجد بن عي�ضى بن علي البلو�ضي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زبيدة عي�ضى علي و�ضريكها �س.م.م
يعلن ماجد بن عي�سى بن علي البلو�سي اأنه يقوم بت�سفـية �سركة زبيدة عي�سى علي و�سريكها 
�س.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـم 1291181 ، وفقـــا التفــاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2019/1/22م ، 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 : 

والية العامرات - حمافظة م�ضقط
�س.ب : 1144 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 99411154

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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اأحمد بن را�ضد بن حممد ال�ضلطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االإتقان لقطع غيار ال�ضيارات �س.م.م
اأنه يقوم بت�سفـية �سركة االإتقــان لقطــع غيــار  يعلن اأحمد بن را�سد بن حممد ال�سلطي 
، وفقــــا  بالرقـــم 1130812  الـتجـــاري  ال�سجــــل  اأمانـــة  لـــدى  ، وامل�سجلــة  ال�سيـــارات �س.م.م 
التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2018/2/7م ، وللم�سفـي وحده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي : 
�س.ب : 75 ر.ب : 134

هاتـف رقــم : 94622262
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

فاطمة بنت عبداجلبار بن حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بيت التوفري املتحدة �س.م.م
تعلن فاطمة بنت عبداجلبار بن حممد اأنها تقوم بت�سفـية �سركة بيت التوفري املتحدة �س.م.م ، 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقم 1320883 ، وللم�سفـية وحدها حق متثيل 
ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـية فـي كافة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية ال�ضويق - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب : 584 ر.ب : 119
هاتـف رقــم : 99441522

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
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عبدالقادر بن علوي اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروابط اخلليجية �ش.م.م  
يعلن عبدالقادر بن علوي اآل اإبراهيم اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الروابط اخلليجية �ش.م.م ,
املــوؤرخ  اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1118151 , وفقا التفــاق ال�سركــاء  وامل�سجلــة لـدى 
2018/3/25م , 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 م�شقط - محافظة م�شقط
هاتف رقم : 99288899

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شيتانا �ش.م.م  

اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع �سيتانا �ش.م.م,  اإبراهيم  اآل  يعلن عبدالقادر بن علوي 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1126748 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/5/14م , 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 م�شقط - محافظة م�شقط
هاتف رقم : 99288899

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عمر بن نا�شر بن �شيف ال�شلماين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل بي�شان للتجارة �ش.م.م  
للتجارة  بي�سان  �سركـــة عامل  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  ال�سلماين  �سيف  نا�سر بن  يعلن عمر بن 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1313295 , 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 : 
�ش.ب : 88 ر.ب : 136

هاتف رقم : 98292949
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عمر بن اأحمد بن محمد ال�شعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع هرمز للتجارة �ش.م.م  
اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ربوع هرمز للتجارة  ال�سعدي  اأحمد بن محمد  يعلن عمر بن 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1072298 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/9/20م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية م�شقط - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 96088889
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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ماجد بن علي بن �شامل العلوي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مهجر الدولية �ش.م.م  
يعلن ماجد بن علي بن �سامل العلوي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مهجر الدولية �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1260187 , 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 : 
هاتف رقم : 97333410

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبدالعزيز بن خلف بن حمود الذهلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تكنولوجيا ال�شمامات �ش.م.م  
يعلن عبدالعزيز بن خلف بن حمود الذهلي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة تكنولوجيا ال�سمامات 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1183106 , 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 : 
غال ال�شناعية - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 99331915
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن محمد بن زاهر العربي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عو�شق اخلليج �ش.م.م  
يعلن اأحمد بن محمد بن زاهر العربي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة عو�سق اخلليج �ش.م.م  , 
وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1102520 , 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 : 
اخلو�ش - والية ال�شيب

هاتف رقم :24614171
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شيف بن حمد بن علي الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القاعدة االأولى للتجارة �ش.م.م  
يعلن �سيف بن حمد بن علي الوهيبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة القاعدة االأولى للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1186685 , 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 : 
�ش.ب : 670 ر.ب : 121
هاتف رقم : 99367803

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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جمعة بن �شامل بن �شعيد ال�شكيلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شكيلي املتحدة �ش.م.م  
يعلن جمعة بن �سامل بن �سعيد ال�سكيلي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ال�سكيلي املتحدة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1726498 , وفقا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 
2018/2/28م , 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 بو�شر - محافظة م�شقط
هاتف رقم : 92774431

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن �شامل بن �شعيد ال�شبلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شا�ش ال�شرق املتميز للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  
املتميز  ال�سرق  اأ�سا�ش  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  ال�سبلي  �سعيد  بن  �سامل  بن  �سعيد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم 1149465 ,

 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 �شحار - محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم : 91442228

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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يو�شف بن عامر بن محمد البادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شم�ش دربات للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  
للتجارة  دربات  �سم�ش  �سركة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  البادي  بن محمد  عامر  بن  يو�سف  يعلن 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1148639 ,  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 �شحم - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 92396002
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

محمد بن عبداللـه بن �شيف ال�شافعي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شطورة الرائعة للتجارة �ش.م.م  
اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة االأ�سطورة الرائعة  يعلن محمد بن عبداللـه بن �سيف ال�سافعي 
وللم�سفـي    , بالرقـم 1203758  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  للتجارة 
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 �شحار - محافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم : 92122287
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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محمد بن اأحمد بن �شالح ال�شبلي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة محمد بن اأحمد بن �شالح ال�شبلي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلــن محمــد بــن اأحمــد بن �سالــح ال�سبلي اأنــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة محمد بــن اأحمــد بن 
�سالح ال�سبلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 
3193853 , 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 �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب : 400 ر.ب : 311
هاتف رقم : 95906321

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عبدالباري بن خمي�ش بن �شالح البلو�شي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركةاحلكمة العاملية �ش.م.م
يعلن عبدالباري بن خمي�ش بن �سالح البلو�سي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة احلكمة العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1048120 , 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 : 
هاتف رقم : 98886191

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شعيد بن �شليمان بن �شويعد املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نهاية ال�شحراء للتجارة �ش.م.م
ال�ســحراء  نهايـــة  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنه  املقبايل  �سويعد  بن  �سليمان  بن  �سعيد  يعلن 
للتجــارة �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1253320 , 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 : 494 ر.ب : 329
هاتف رقم : 98807660

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة ال�شرح احلديثة للتجارة - تو�شية

يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سويعد املقبايل اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة واحة ال�سرح احلديثة 
للتجارة - تو�سيـة , وامل�سجلـة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1159465 , 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 : 494 ر.ب : 329
هاتف رقم : 98807660

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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ب�شرى بنت محمد بن علي العجمية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبق ال�شحاري للتجارة �ش.م.م
ال�سحاري  عبق  �سركـــة  بت�سفـيـة  تقـوم  اأنها  العجمية  علي  بن  محمد  بنت  ب�سرى  تعلن 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1082959 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/18م , وللم�سفـية وحــدها حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 2650 ر.ب : 112
هاتف رقم : 99882258

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

زهية بنت محمد ثروت بن هالل الربوانية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ليمار احلديثة �ش.م.م
تعلن زهية بنت محمد ثروت بن هالل الربوانية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ليمار احلديثة 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1082876 , وللم�سفـية وحــدها حق 
كافـــة  فـي  امل�سفـية  , وعلـــى اجلميــع مراجعة  الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 388 ر.ب : 112
هاتف رقم : 98288444

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية
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علي بن محمد بن عبداللـه اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التي�شري للتجارة العامة �ش.م.م
اأنــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة التي�سيــر للتجــارة  يعلــن علي بــن محمد بن عبداللـه اللواتـي 
,  وفقا التفاق  الـتجاري بالرقـم 1236506  اأمانـة ال�سجـل  , وامل�سجلة لدى  العامة �ش.م.م 
اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2019/1/3م  ال�سركاء 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 719 ر.ب : 116
هاتف رقم : 99348950

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

يون�ش بن خمي�ش بن حمدان التوبي\
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأثري الكون الوطنية للتجارة - تو�شية
يعلن يون�ش بن خمي�ش بن حمدان التوبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأثري الكون الوطنية 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1152944 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/11م , 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 ال�شيب - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 92713874
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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خالد بن محمد بن �شاعد ال�شيابي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شذر الفيحاء للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن خالد بن محمد بن �ساعد ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سذر الفيحاء للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1056248 , 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 �شمائل - محافظة الداخلية

�ش.ب : 342 ر.ب : 620
هاتف رقم : 96561344

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مروج ال�شرق للتجارة - ت�شامنية

يعلن خالد بن محمد بن �ساعد ال�سيابي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة مروج ال�سرق للتجارة - 
, وللم�سفـي وحــده  بالرقـم 1026609  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلة لدى  ت�سامنية 
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 �شمائل - محافظة الداخلية

�ش.ب : 342 ر.ب : 620
هاتف رقم : 96561344

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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زاهر بن �شامل بن �شعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج الغالجي للتجارة واملقاوالت - تو�شية
يعلن زاهر بن �سامل بن �سعيد الرواحي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأبراج الغالجي للتجارة 
وفقا   ,  1062762 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - واملقاوالت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/13م 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 القابل - محافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب :81 ر.ب : 419
هاتف رقم : 99423822

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شعيد بن حمود بن عبداللـه ال�شبيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة محطة االإلكرتونيات الوطنية - تو�شية
يعلن �سعيد بن حمود بن عبداللـه ال�سبيبي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة محطة االإلكرتونيات 
الوطنية - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1012155 , 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 : 
هاتف رقم : 92946723

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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م�شطفى بن حميد بن حمد ال�شرجي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة محمد وم�شطفى للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلن م�سطفى بن حميد بن حمد ال�سرجي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة محمد وم�سطفى 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1039197 , 
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 : 
هاتف رقم : 99060946

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اأحمد بن عامر بن محمد العي�شري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معهد ارن�شت ويونغ للتدريب �ش.م.م 
يعلن اأحمد بن عامر بن محمد العي�سري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة معهد ارن�ست ويونغ 
, وللم�سفـي  بالرقـم 1146698  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  , وامل�سجلة لدى  للتدريب �ش.م.م 
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 : 
القرم - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب : 1750 ر.ب : 112
هاتف رقم : 96782192

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اأحمد بن را�شد بن محمد ال�شلطي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عامل احللوى �ش.م.م 
يعلن اأحمد بن را�سد بن محمد ال�سلطي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة عامل احللوى �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1261872 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/1/24م , 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 : 75 ر.ب : 134
هاتف رقم : 94622262

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

يا�شر بن علي بن �شامل احل�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بناء ال�شماء الرائدة �ش.م.م 
يعلن يا�سر بن علي بن �سامل احل�سني اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة بناء ال�سماء الرائدة �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1269945 , وفقــا التفاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2018/2/28م , 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 مطرح - محافظة م�شقط
هاتف رقم : 99858212

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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فهد بن �شلطان بن عي�شى االإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة �شعيـد وفهـد للتجـارة �ش.م.م 
يعلن فهد بن �سلطان بن عي�سى االإ�سماعيلي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة �سعيد وفهد للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1782169 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/2/28م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
اخلوير ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 97714144
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

خالد بن �شهاب بن محمد علي بدر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شمـة ال�شمـال للتجـارة �ش.م.م 
يعلن خالد بن �سهاب بن محمد علي بدر اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة ن�سمة ال�سمــال للتجــارة 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1237233 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   , 2018/3/5م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية بو�شر - محافظة م�شقط

هاتف رقم : 92228166
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�شامل بن �شعيد بن محمد العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو غالية للتجارة - تو�شية 
اأبو غالية للتجارة -  اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة  يعلن �سامل بن �سعيد بن محمد العرميي 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 4103823 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/10م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
محافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم : 99788472

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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 .
�شمري بن محمد بن علي امل�شكري\

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة م�شاريع اأبو عبدامللك امل�شكري للتجارة واملقاوالت - تو�شية 
اأبو عبدامللك  يعلن �سمري بن محمد بن علي امل�سكري اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة م�ساريع 
امل�سكــري للتجــارة واملقــاوالت - تو�سيــة , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم 
1045478 , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع 

مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية اإبراء - محافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب : 294 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99358054

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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فدى بنت ح�شني بن محمد اللواتية
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو علي اللواتي الع�شرية �ش.م.م
تعلــن فــدى بنــت ح�سيــن بن محمــد اللواتية اأنها تقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأبو علي اللواتي 
الع�سرية �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1154054 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/4م , وللم�سفـية وحــدها حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 1188 ر.ب : 114
هاتف رقم : 71520385

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــية

عمر بن نا�شر بن �شيف ال�شلماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكيومي امللكية لالأثاث والديكور �ش.م.م 
يعلن عمر بن نا�سر بن �سيف ال�سلماين اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الكيومي امللكية لالأثاث 
والديكور �ش.م.م , وامل�سجلــة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجــاري بالرقـــم 1285732 , وللم�سفـي 
وحــده حق متثيــل ال�سركة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
�ش.ب : 437 ر.ب : 133
هاتف رقم : 98292949

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبدالقادر بن علوي اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألفية خلدمات اال�ستثمار �ش.م.م  
يعلن عبدالقادر بن علوي اآل اإبراهيم اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة االألفية خلدمات اال�ستثمار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1191279 ، وفقا التفــاق ال�سركــاء 
اأمــام الغـري ،  املــوؤرخ 2018/3/25م ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم : 99288899
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

طالل بن حممد بن حمود ال�سباحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة جمان املتحدة - ت�سامنية  
اأ�سطــورة جمــان  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنـــه  ال�سباحي  يعلن طالل بن حممد بن حمود 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1154961 ، 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 �سمائل - حمافظة الداخلية

�ش.ب : 620 ر.ب : 24
هاتف رقم : 95338812

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

-257-



اجلريدة الر�سمية العدد )1283(

�شعيد بن علي بن هالل ال�شليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شليمي الدولية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية  
الدولية  ال�سليمي  �سركـــة  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنـــه  ال�سليمي  هالل  بن  علي  بن  �سعيد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1092093 ,   
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 : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب : 792 ر.ب : 130
هاتف رقم : 93939630

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول الدولية املتكاملة �ش.م.م  

يعلن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة احللول الدولية املتكاملة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1109768 , 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 : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب : 1686 ر.ب : 133
هاتف رقم : 93939630

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثقة العقارية �ش.م.م  

يعلن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة الثقة العقارية �ش.م.م ,
, وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  الـتجاري بالرقـم 1109767  اأمانـة ال�سجـل  وامل�سجلــة لـدى 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب : 1686 ر.ب : 133
هاتف رقم : 93939630

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التوليب للتجارة املتميزة �ش.م.م  

يعلن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة التوليب للتجارة املتميزة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1098773 , 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 : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب : 1686 ر.ب : 133
هاتف رقم : 93939630

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر احلوراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  

يعلن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة �سقر احلوراء للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1008143 , 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 : 
الغربة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب : 792 ر.ب : 130
هاتف رقم : 93939630

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

عزان بن �شيف بن ثاين النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عزان �شيف ثاين النبهاين و�شريكته �ش.م.م  
يعلن عزان بن �سيف بن ثاين النبهاين اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة عزان �سيف ثاين النبهاين 
اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1231255 , وللم�سفـي  , وامل�سجلــة لـدى  و�سريكته �ش.م.م 
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 : 99 ر.ب : 104

هاتف رقم : 92844428
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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حمد بن �شلطان بن �شعيد املجعلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شليتيات للتجارة - ت�شامنية  
يعلن حمد بن �سلطان بن �سعيد املجعلي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـــة ال�سليتيات للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 6058140 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيــل  حق  وحــده  وللم�سفـي   , 2018/6/3م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
�ش.ب : 421 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99227736

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حمود بن محمد بن من�شور الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�ش�ش املتحدة �ش.م.م  
يعلن حمود بن محمد بن من�سور الريامي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـة االأ�س�ش املتحدة �ش.م.م ,
, وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  الـتجاري بالرقـم 1629948  اأمانـة ال�سجـل  وامل�سجلــة لـدى 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
غال - والية بو�شر

�ش.ب : 259 ر.ب : 111
هاتف رقم : 99313507

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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�سعيد بن �سويدان بن بخيت البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سيب الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  
يعلن �سعيد بـن �سويــدان بــن بخــيت البــادي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـة احل�سيــب الوطنيـــة 
 ، بالرقـــم 1077560  الـتجــاري  ال�سجـل  اأمانـــة  لـدى  ، وامل�سجلــة  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 
وفقا التفاق ال�سركاء ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/4م ، 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 174 ر.ب :311
هاتف رقم : 95173654

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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

عبدالرحمن بن عبداللـه بن حممد ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي �سحار العاملية �ش.م.م  
�سركـة مرا�سي  بت�سفـيـــة  يقـوم  اأنـــه  ال�سيزاوي  بن عبداللـه بن حممد  يعلن عبدالرحمن 
اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1193599 ،  �سحـــار العامليـــة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لـــدى 
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 : 220 ر.ب : 311
هاتف رقم : 93844495

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سعيد بن عامر بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء زاخر للتجارة - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن عامر بن حممد البادي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـة �سمــاء زاخــر للتجــارة - 
، وللم�سفــي وحـــده  الـتجاري بالرقم 1051010  اأمانــة ال�سجـل  لـــدى  ، وامل�سجلة  ت�سامنية 
حـــق 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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 720 ر.ب : 512
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�سفــي

حممد بن اأحمد بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأجواء ال�سلطنة املتميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن حممد بن اأحمد بن حممد البادي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـــة �سركـة اأجواء ال�سلطنة املتميزة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم 1128690 ، 
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 �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب : 709 ر.ب : 311
هاتف رقم : 96629111

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�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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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلري العقارية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيــون - ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركــــــــة اخليــر العقاريــــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1054040 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب الدكتور �سامل الدرمكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية امل�سرقة للم�ساريع الع�سرية �ش.م.م 
يعلن مكتب الدكتور �سامل الدرمكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة 
الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  الع�سرية  للم�ساريع  امل�سرقة  الروؤية 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 1223076 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستودعات الدقم التجارية �ش.م.م
يعلن مكتـب اأحمــد بن عبداللـه ال�سنفــــري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة م�ستودعـــات الدقــــم التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 1249324 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد العمانية للتنمية العقارية �ش.م.م

يعلن مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�سنفري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتــه امل�سفــي 
ل�سركة الحتاد العمانية للتنمية العقارية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ، بالرقـم 1049903 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة امتداد احلويل املتميزة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة امتداد احلويل املتميزة 
للتجارة واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1097212 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبدالفتاح بن اأحمد بن رباع ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحي والرديني للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالفتــاح بن اأحمــد بن ربـــاع ال�سحــي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة ال�سحــي والردينـي 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1022099 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأرز النقي �ش.م.م
يعلن خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة الأرز النقي �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1197356 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راأ�ش املدينة �ش.م.م

يعلن خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة راأ�ش املدينة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1054826 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�سفــيرقم 74/4 .
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حبيب بن خلفان بن �سعيد الغ�سيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوكب البالتيني �ش.م.م
البالتيني  الكوكب  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الغ�سيني  �سعيد  بن  خلفان  بن  حبيب  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1061253 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقاء البلور �ش.م.م

 ، البلور �ش.م.م  امل�سفــي ل�سركة نقاء  الغ�سيني ب�سفـتــه  يعلن حبيب بن خلفان بن �سعيد 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1061253 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

قا�سم بن حممد بن خ�سيف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غزال اجلزيرة للتجارة �ش.م.م
يعلن قا�سم بن حممد بن خ�سيف البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة غزال اجلزيرة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3196500 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

هالل بن �سامل املنذري 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة هالل بن �سامل املنذري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن هــالل بن �سالـــم املنــذري ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة هالل بن �سالــم املنــذري و�سركاه 
عــن   ،  1315048 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن �سامل احلجري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية 

يعلن حممــــد بن �سعيـــد بن حمـــــد احلجــري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة عبداللـــه بن �سالـــم 
احلجري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 
1371380 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

امل�سفــياملــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
علي بن حممد بن را�سد العوي�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج اإ�سماعية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن علي بن حممد بن را�سد العوي�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأبراج اإ�سماعية للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1096866 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سلطان بن حممد بن �سعيد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة المتياز للتجارة - ت�سامنية 
يعلن �سلطـــان بن حممـــد بن �سعــيد احلجــري ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة مملكــة المتيـــاز 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1151300 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خالد بن جابر بن �سعيد املجيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكون للتجارة - ت�سامنية 
يعلن خالد بن جابر بن �سعيد املجيني ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة ال�سكون للتجارة  - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1439189 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي
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نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة للعناية بال�سيارات �ش.م.م
يعلن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اجلودة للعناية بال�سيارات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1111466 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سروعات التجارية �ش.م.م

التجارية  امل�سروعات  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الوهيبي  �سامل  بن  �سعيد  بن  نا�سر  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1320181 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منازل م�سقط للبناء والتعمري �ش.م.م

للبناء  م�سقط  منازل  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الوهيبي  �سامل  بن  �سعيد  بن  نا�سر  يعلن 
والتعمري �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1090673 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خمي�ش بن حميد بن خويدم احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة اأفالك النور اخلا�سة - ت�سامنية
يعلن خمي�ش بن حميد بن خويـدم احلارثي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركـــة رو�ســـة اأفــــالك النور 
عــن   ، بالرقـم 1212797  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، - ت�سامنية  اخلا�سة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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ح�سن بن قا�سم بن �سديق اآل ها�سم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ال�سهامة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن ح�سن بن قا�سم بن �سديق اآل ها�سم ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة روائع ال�سهامة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1121071 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأولد �سديق احلديثة - ت�سامنية

يعلن ح�سن بن قا�سم بن �سديق اآل ها�سم ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأولد �سديق احلديثة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1046924 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

فهد بن جا�سم بن حممد النعيمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهندا�سي والنعيمي للتجارة - ت�سامنية
يعلن فهـــد بن جا�ســـم بن حممـــد النعيمــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة الهندا�سي والنعيمي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لـدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1084838 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ال�ساحلي والنعيمي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن فهد بن جا�ســم بن حممد النعيمــي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــة ال�ساحلـــي والنعيمــي 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1029327 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

امل�سفــيمــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عادل بن �سامل بن حمدون ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة جنوم �سافان احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن عادل بن �سامل بن حمدون ال�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة جنوم �سافان احلديثة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1176154 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خمي�ش بن مرزوق بن �سالح املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة بات للتجارة - ت�سامنية
يعلن خمي�ش بن مرزوق بن �سالح املقبايل ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة مدينة بات للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 7056494 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خليفة بن علي بن حمد الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سيف بن �سليمان بن �سامل الكثريي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن خليفة بن علي بن حمد الكثريي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة �سيف بن �سليمان بن �سامل 
الكثريي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 
3193349 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سعيد بن حارب احلكماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الرديدة للتجارة - تو�سية
يعلن حممد بن �سعيد بن حارب احلكماين ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة تالل الرديدة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 8064369 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حممد بن عبداللـه بن �سامل املعمري  
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد البنف�سج للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سامل املعمري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأجماد البنف�سج للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1123861 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن م�سبح بن علي الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة اأبراج اجلزيرة املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن عبداللـه بن م�سبح بن علي الكندي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأبراج اجلزيرة املميزة 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1151497 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن خمي�ش بن اأحمد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا �سنا�ش املميزة للتجارة واملقاولت - تو�سية
اأحمد املزروعي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة مزايا �سنا�ش املميزة  اأحمد بن خمي�ش بن  يعلن 
للتجارة واملقاولت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1149377 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمد بن عامر بن �سعيد الرواحي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سهيب الرواحي للتجارة - تو�سية
الرواحي  �سهيب  اأبو  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الرواحي  �سعيد  بن  عامر  بن  حمد  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1131238 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حممد اأمني در حممد قا�سم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع كا�سف واأ�سلم و�سركاه �ش.م.م
يعلن حممد اأمني در حممد قا�سم البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع كا�سف واأ�سلم 
و�سركاه �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1196297 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

بدر بن �سامل بن من�سور العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فنجاء للريا�سة �ش.م.م
يعلن بدر بن �سامل بن من�سور العامري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة فنجاء للريا�سة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1695541 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

ن�سراء بنت �سامل بن عبداللـه احل�سنية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظبية جعالن للتجارة - ت�سامنية
ل�سركـة ظبيـــة جعــالن  امل�سفــيـة  ب�سفـتــها  بن عبداللـه احل�سنية  �سامل  بنت  ن�سراء  تعلن 
للتجــارة - ت�سامنيـة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 4123913 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

اأحمد بن فا�سل الهديفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ش العربية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن اأحمـــد بن فا�ســـل الهديفي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة النبـــرا�ش العربيــــة لال�ستثمار 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1009186 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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زكريا بن يحيى بن �سامل ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بوابة مراك�ش - تو�سية
يعلن زكريا بن يحيى بن �سامل ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع بوابة مراك�ش - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1003017 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب العا�سمة للتجارة �ش.م.م

يعلن زكريا بن يحيى بن �سامل ال�سيابي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة رحاب العا�سمة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1012494 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمفوظ �سالح حممد بت�سو ال�سباغ
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرجان لالإن�ساءات �ش.م.م
يعلن حمفوظ �سالـح حممـد بت�ســو ال�سبــاغ ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــة املرجـــان لالإن�ســـاءات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1073956 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد �سالح حممد بت�سو ال�سباغ
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج املرجان لالت�سالت والتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن حممد �سالح حممد بت�سو ال�سباغ ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأبراج املرجان لالت�سالت 
والتكنولوجيا �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1079729  ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الهدابي للتجارة - ت�سامنية
يعلن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأبناء الهدابي للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1712810 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يامن الهدابي للتجارة - ت�سامنية

يعلن يعقوب بن ال�ســون بن �سعيــد الهدابــي  ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــة اأبو يامــن الهدابـــي 
عــن   ،  1655183 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مهلهل للتجارة - ت�سامنية

يعلن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأبو مهلهــل للتجــارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1654144 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املدار املتحدة �ش.م.م

يعلن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع املدار املتحدة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1704923 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤ الوادي الكبري �ش.م.م

يعلن يعقوب بن ال�سون بن �سعيد الهدابي ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركـــة لوؤلـــوؤ الــوادي الكبيــــر 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1655881 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن را�سد بن �سعيد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمول للم�ساريع املتحدة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن را�ســـد بن �سعيــد احلديــدي ب�سفـتــــه امل�سفـــــي ل�سركــــة الرمـــــول للم�ساريـــع 
املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1063303 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

يعقوب بن خمي�ش بن �سامل اخلنب�سي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان ال�سحراء العاملية �ش.م.م
يعلـــن يعقــوب بن خميــ�ش بن �سالــم اخلنب�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــة فر�ســان ال�سحـــراء 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1055328 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سلمان بن اإبراهيم بن عبدالرحمن البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة العامرة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سلمـــان بن اإبراهيـــم بن عبدالرحمـــن البلو�ســـي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة النه�ســة 
العامرة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1675508 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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يحيـي بن �سامل بن خلفان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املد العاتي لالإن�ساء واخلدمات - تو�سية
يعلن يحيـي بن �سامل بن خلفان ال�سيابـــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة املد العاتـــي لالإن�ساء 
، عــن  بالرقـم 1781618  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  ، وامل�سجلــــة  واخلدمات - تو�سية 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

نعيمة بنت مبارك بن حميد العمرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج �سمكت للتجارة �ش.م.م
تعلن نعيمة بنت مبارك بن حميد العمرية ب�سفـتــها امل�سفــيـة ل�سركـة خليج �سمكت للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1843508 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية

حممد بن �سامل بن �سحلوب الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نخيل ال�سويحرة للمقاولت - ت�سامنية
يعلن حممد بن �سامل بن �سحلوب الرا�سدي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة نخيل ال�سويحرة 
للمقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1043930 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمد بن حممد بن �سعيد الراجحي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العدوي والراجحي للتجارة - ت�سامنية
يعلن حمــــد بن حممد بن �سعــيد الراجحــي ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركـــة العـــدوي والراجحي 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــم 5077826 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإبراهيم بن عبداللـه بن مراد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبراهيم بن عبداللـه بن مراد البلو�سي 
و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن مراد البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اإبراهيم بن عبداللـه 
بن مراد البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل 
الـتجــــاري بالرقـم 1123744 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة 

وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اآفاق لوى املتكاملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن اإبراهيم بن عبداللـه بن مراد البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اآفاق لوى املتكاملة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1124788 ، 
عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

تركي بن ح�سن بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو منرية الوطنية - تو�سية
اأبو منرية  يعلن تركــي بن ح�ســن بن �سعيـــد البلو�ســي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــة م�ساريع 
الوطنية - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1173868 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن �سعيد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي النه�سة التجارية - ت�سامنية
يعلن �سعيد بن حمد بن �سعيد ال�سكيلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة روابي النه�سة التجارية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 7054378 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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حممد بن اأحمد بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز كهنات للتجارة - ت�سامنية
يعلن حممد بن اأحمد بن �سيف املعمري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة كنوز كهنات للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1097146 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

م�سعل بن عبداللـه بن �سعيد الكلباين 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ش خدل �ش.م.م
يعلن م�سعل بن عبداللـه بن �سعيد الكلباين  ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة جرنا�ش خدل �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1234996 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

حمد بن �سعيد بن عامر ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلان للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن حمد بن �سعيد بن عامر ال�سبلي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اخلان للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3005453 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اأحمد بن عبداللـه بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهب �سحار الوطنية - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن عبداللـه بن علي العجمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة �سهب �سحار الوطنية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1131803 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

امل�سفــيالتجارية رقم 74/4 .
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املعت�سم بن �سعيد بن عبيد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة املعت�سم بن �سعيد بن عبيد العربي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلــن املعت�ســم بن �سعيـد بن عبيد العربي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة املعت�ســـم بن �سعيـد بن 
عبيد العبـــري و�سريكه للتجـــارة واملقـــاولت - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجــل 
الـتجــــاري بالرقـم 1146054 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة 

وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

حم�سن بن حممد بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار ال�سرقية املميزة للتجارة - تو�سية
يعلن حم�سن بن حممد بن علي العجمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اإعمار ال�سرقية املميزة 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1270751 ، عــن انتهــاء 
اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع �سم�ش املحيطات املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية 
يعلن حم�سن بن حممد بن علي العجمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع �سم�ش املحيطات 
املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سيــة ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجل الـتجــــاري بالرقــــم 
1077510 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

بدرية بنت �سعيد بن جمعة الربامية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة القد�ش للتجارة - ت�سامنية
القد�ش  جوهرة  ل�سركـة  امل�سفــيـة  ب�سفـتــها  الربامية  جمعة  بن  �سعيد  بنت  بدرية  تعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقــــم 3244253 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــية
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عمر بن �سامل الها�سمي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ي�سار �ش.م.م
يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة ي�سار �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة 
ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1188316 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معادن اجلنوب �ش.م.م

يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة معادن اجلنوب �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1088951 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى 
املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم  الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

. 74/4
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال للخدمات الهند�سية �ش.م.م

يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة الرمال للخدمات الهند�سية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1772376 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال للعقارات �ش.م.م

يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة رمال للعقارات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 
وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  1026683 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى 
املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم  الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام 

. 74/4
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العار�سي خلدمات الطاقة �ش.م.م

يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة العار�سي خلدمات الطاقة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1102072 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمويل للم�ساريع الدولية - تو�سية

يعلن عمر بن �سامل الها�سمي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة التمويل للم�ساريع الدولية - تو�سية ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1767801 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد خلدمات الأ�سول �ش.م.م

 ، �ش.م.م  الأ�سول  اأوتاد خلدمات  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الها�سمي  �سامل  بن  يعلن عمر 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1009864 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

حممد بن �سيف احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الغيل للتجارة واملقاولت - تو�سية
يعلن حممد بن �سيف احلرا�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة مرتفعات الغيل للتجارة واملقاولت - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 3192245 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 
الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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هالل بن خلفان بن �سعيد الفوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة احلديقة الذهبية للمواد الغذائية الدولية �ش.م.م

يعلن هالل بن خلفان بن �سعيد الفوري ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة احلديقة الذهبية للمواد 
الغذائية الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1178422 ، عــن 
انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي

خمي�ش بن خلفان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار العذيبة احلديثة �ش.م.م
يعلن خمي�ش بن خلفان الوهيبي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة اأنوار العذيبة احلديثة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1187220 ، عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة 
وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�سفــي

عبداللـه بن علي بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد وعبداللـه اأبناء علي بن حممد العجمي للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن علي بن حممد العجمـي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــة حممـــد وعبداللـه اأبناء 
علي بن حممد العجمي للتجــارة - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــــاري 
وفقـــا  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  الت�سفيـــة  اأعــمـال  انتهــاء  عــن   ،  3076644 بالرقـم 

لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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اأمين بن حممد بن رحيم داد حممد البلو�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء الذكي - تو�سية

يعلن اأمين بن حممد بن رحيم داد حممد البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة البناء الذكي - 

تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1270123 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنقاء الربونزية للتجارة - تو�سية

العنقـــاء  ل�سركـــة  امل�سفــي  البلو�سي ب�سفـتــه  داد حممد  اأمين بن حممــد بن رحيـــم  يعلن 

الربونزية للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1268684 ، 

عــن انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( 

مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�ش الأزرق الدولية - تو�سية

يعلن اأمين بن حممد بن رحيم داد حممد البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركة املا�ش الأزرق 

الدولية - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1255778 ، عــن انتهــاء 

اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج �سداب �ش.م.م

�سداب  تاج  ل�سركة  امل�سفــي  البلو�سي ب�سفـتــه  داد حممد  اأمين بن حممد بن رحيم  يعلن 

�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1260196 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

عي�سى بن حممد بن املر الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر احلمرية للتجارة - ت�سامنية

يعلن عي�سى بن حممد بن املر الوهيبي ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــــــة ج�سر احلمرية للتجارة - 

ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــدى اأمانة ال�سجل الـتجــــاري بالرقـم 1521063 ، عــن انتهــاء اأعــمـال 

الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى الكندي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلن عي�ســـى بن حممد بن املر الوهيبـــي ب�سفـتــه امل�سفـي ل�سركـــة عي�ســـى الكنـدي و�سركـــاه 

عــن   ،  1100556 بالرقـم  الـتجــــاري  ال�سجل  اأمانة  لـــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهــاء اأعــمـال الت�سفيـــة وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة وفقـــا لأحكــــــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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