
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1289(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                                  وزارة النقــــل واالت�ســــاالت
�ســادر فـــــي 2019/4/15 باإ�سدار لئحة خطوط  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/54 

حتميــل ال�سفــن .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
       وزارة العـــــدل

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2019/2/63 باإعــالن تاأ�سيــ�س �سركة مدنية للمحاماة .

                        وزارة القـــوى العاملـــة
اإعالن ب�ساأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .

                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
الإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

                          البنـك املركـزي العمانـي
اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2019/3/31م .

رقم 
ال�سفحة

الأحـــد 15 �سعبــــــــــــان 1440هـ                                                    املـوافـــق 21 ابريــــــــــــــل 2019م
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريـــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد اأيه اأم اأيه العاملي للتدريب �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد اخلليج للم�ساريع املتكاملة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رايدر ليفيت بكنال ليمتد �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جالل الدولية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساوثي للمقاولت واخلدمات امليكانيكية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العذيبة لالأغذية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى البحار للخدمات الهند�سية وامل�ساريع �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية لالأمالك العقارية �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�ساهيل اخلليج �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي ار ايه �سريف�سز )م�سقط( �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الكويت العقارية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع الثالثي للم�ساريع املتميزة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإمناء خلدمات التعليم والتدريب - ت�سامنية .  

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريوز الدولية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة احلكمة الوطنية �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهم الأمارة للتجارة - ت�سامنية . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موؤ�س�سة قرطاج الع�سرية �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنقاء املتميزة للتجارة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع للخدمات الفنية املتعددة �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربج الأزرق املتحدة �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج اخلليج املتكاملة للتجارة واملقاولت �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البابطني لبالنك وخور�سيد لالت�سالت �س.م.م . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سة م�سقط العاملية �س.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوبرا لالأعمال الدولية �س.م.م . 



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�س بن عبيد بن جميع اليحيائي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اأدم للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سن ال�ساهق ملقاولت البناء �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سباب الداخلية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفطيم لالآليات واملاكينات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املكارم الدولية �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيندران للديكور والتجارة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات �سربتات خلدمات النفط - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني ال�سيب للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبوري و�سريكه لالأعمال �س.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاول للخدمات الوطنية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمنية ال�سعيدة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن بن �سهيل بن اأحمد احل�سري و�سركاه 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب ال�سمال للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد وعلي اأبناء �سعيد بن �سامل البو�سعيدي 

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا اجلازر للتجارة - ت�سامنية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع نزوى الذهبية للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مرتفعات معمد التجارية - ت�سامنية  .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني املر�سد للتجارة �س.م.م  .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برواز لل�سفر وال�سياحة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النا�سع �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليا�سم املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء علــي بــن جمعـــة الزدجالـــي للتجـــارة 
واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل املا�سية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة التعاون �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر العطاء للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر الد�سر للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الدولية لال�ستثمار �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء هرمز احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربميي للمنتجات الأ�سمنتية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة لل�سناعة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثناء الدولية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز درة اجلواهر �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نادية وهاربر لال�ست�سارات الهند�سية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املقاولون العاملية احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤ�س�سة العامة لالإن�ساءات �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير للديكور وامل�ساريع الالمعة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأعمدة الثالثة للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأعمدة املتميزة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل الروي�سي التجارية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق الداخلية الوطنية - ت�سامنية .
العامليـــة لالأ�سطــــح اخلارجيـــة  ال�سبـــكة  ل�سركـــة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

والتجارة �س.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�س و�سعيد اأبناء علي العلوي للتجارة - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�س و�سعيد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روزنة اخلليج للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليفة وهالل املقبايل للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط املحيط ال�سمايل للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع �سحم املتحدة للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سنا�س احلديثة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن اإبراهيم بن �سعيد الذهلي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريز للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدرة العاملية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلربة للخدمات العقارية �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برادات الفرات �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلوين العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للتوزيع �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة المتياز العاملية لل�سفر وال�سياحة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فتون للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن م�سلم بن �سامل و�سركاه - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النبات الوطنية للتجارة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير املثمر - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلذور املتحدة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سعيد و�سريكته للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكالة املتحدة للتجارة وال�سحن �س.م.م .
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1289(

وزارة النقــــل واالت�صــــاالت

قـــرار وزاري

رقـــم 2019/54

ب�إ�ســدار الئحــة خطــوط حتميــل ال�سفــن
 

ا�ستنادا اإلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35 , 
ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  الإقليمية  املياه  فــي  البحريـــة  املالحـــة  قانـــون تنظيـــم  واإلــى 

رقم 81/98 , 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/36 بان�سمام ال�سلطنة اإلى بع�ض الربوتوكولت املتعلقة 

باملالحة البحرية , 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تقـــــرر 

املــادة االأولــى

يعمل فـي �ساأن خطوط حتميل ال�سفن ، باأحكام الالئحة املرفقة .

املــ�دة الث�نيــة

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

املــ�دة الث�لثــة

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

�سدر فــي :  9  من �صعبــــــــــــــان 1440هـ
املوافـــــق : 15 من ابريــــــــــــــل 2019م

د . اأحمد بن حممد بن �س�مل الفطي�سي
وزيــــــــــــــــر النقـــــــــــــــــــــــــــل والت�ســــــــــــــــــــالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1289(

الئحــة خطــوط حتميــل ال�ســفن

املــادة ) 1 (

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

1 - ال�سلطة البحرية : 

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية فـي وزارة النقل والت�سالت .

2 - املنظمة :

املنظمة البحرية الدولية .

3 - االتف�قية :

االتفاقيــة الدوليـة خلطـوط التحميـل لعــام 1966م , وبروتوكــول عــام 1988م املتعلــق 
باالتفاقية الدولية خلطوط التحميل لعام 1966م .

4 - ال�سفـينة : 

للعمــل  معــدة  اأو   , تعمل  الدفع  ذاتيــة  البحرية  للمالحة  �ساحلة  عائمة  من�ساأة  كل 
ال�سفـينــة الالزمــة  , وتعترب ملحقات  الهدف من هذه املالحــة  اأيا كان   , البحار  فـي 

ل�ستغاللها جزءا منها .

5 - �سفـينة ال�سيد :

املائية احلية مهما كانت  اأو ت�سنيع الرثوات  التي ت�ستخدم لأغرا�ض �سيد  ال�سفـينة 
و�سيلة ت�سيريها اأو الغر�ض منها .

6 - ال�ســه�دة : 

ال�سهادة الدولية خلطوط التحميل .

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على ال�سفن العمانية , التي تقوم برحالت دولية , عدا الآتي :
1 - ال�سفن الع�سكرية .
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2 - ال�سفن التي يقل طولها عن )24( اأربعة وع�سرين مرتا .

3 - ال�سفن التي تقل حمولتها عن )150( مائة وخم�سني طنا .

4 - �سفن ال�سيد .

5 - اليخوت التي تعمل فـي اأن�سطة غري جتارية .

املــادة ) 3 (

يجب اأن تكون عالمات خطوط حتميل ال�سفن من حلقة قطرها اخلارجي )300( ملم , 
, وعر�سه )25( ملم , وحافته  اأفقي طوله )450( ملم  وات�ساعها )25( ملم يقطعها خط 
اأن ير�سم مركز احللقة فـي مركز ال�سفـينة ، وعلى  العليا متر فـي مركز احللقة ، ويجب 
خلط  العليا  احلافة  اأ�سفل  راأ�سيا  واملقي�ص   ، املعني  ال�سيفـي  الطفو  حلد  م�ساوية  م�سافة 
ال�سطح ، وتطلى احللقة واخلطوط واالأحرف باللون االأبي�ص على خلفـية داكنة اأو باالأ�سود 

على خلفـية فاحتة كما تثبت ب�سكل دائم على جوانب ال�سفـينة .

املــادة ) 4 (

ال�سهادة  اإ�سدار   , اأو من تفو�سه   , البحرية  ال�سلطة  , تتولى  اأحكام التفاقية  مع مراعاة 
ح�ســـب املـــدة التـــي حتددهـــا ، ومبـــا ال تزيـــد علـــى )5( خمـــ�ص �سنوات ، كما تتولى اإيقافها 

اأو اإلغاءها اأو االإعفاء منها ، وفـي جميع االأحوال يجب عليها اإبالغ املنظمة بذلك .

املــادة ) 5 (

يلتــزم مــالك ال�سفـينــة بو�ســع عالمــة خطـوط حتميـل لل�سفـينـة وفقا للنظم املعمول بها 
لدى ال�سلطة البحرية . 

املــادة ) 6 (

ال يجوز الأي �سفـينة القيام برحلــة دوليــة ، مــا لــم حتــدد عليهــا عالمــة خــط التحميــل ، 
وحتتفظ بال�سهادة .

ويجوز منح موافقة موؤقتة لل�سفـينة ، لالإبحار بغر�ص التجربة ، قبل احل�سول على ال�سهادة ، 
�سريطة قيام ال�سلطة البحرية باإبالغ املنظمة بذلك .
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املــادة ) 7 (

يجوز لل�سلطة البحرية منح االإعفاءات املن�سو�ص عليها مبوجب االتفاقية ، على اأن يتم 

اإبالغ املنظمة بتفا�سيل هذه الإعفاءات .

املــادة ) 8 (

يجب على مالك ال�سفـينة احل�سول على موافقة ال�سلطة البحرية قبل اإجــراء اأي تعديـــل 

اأو اإ�سافة على ا�ستعمال ال�سفـينة ، من �ساأنه التاأثري على خطوط التحميل .

املــادة ) 9 (

يجوز لل�سلطة البحرية املوافقـــة علـــى تعديـــل اأو اإ�سافـــة اأي تركيبـــات اأو مـــواد اأو معـــدات 

اأو اأجهزة اأخرى لل�سفـينة حتى واإن كانت غري متطابقة مع ال�سروط التي تتطلبها االتفاقية ، 

على اأن يتم جتربتها والتاأكد من اأن لها فعالية مماثلة ملا تتطلبه االتفاقية ، �سريطة موافاة 

املنظمة بتلك التعديالت اأو الإ�سافات , مرفقا بها تقرير مف�سل باأي جتارب اأجريت ب�ساأنها .

املــادة ) 10 (

تلتزم ال�سلطة البحرية - اأو من تفو�سه - مبعاينة وتفتي�ص وحتديد عالمات خطوط حتميل 

ال�سفـينة ، وفـي جميع االأحوال تكون ال�سلطة البحرية م�سوؤولة عن اإمتام وكفاءة املعاينة 

والتفتي�ض , وحتديد العالمات .

املــادة ) 11 (

يلتزم مالك ال�سفـينة اأو جمهزها بتزويد الربان مبعلومات كافـية عن الب�سائع املراد �سحنها 

فـي ال�سفـينة ، لتمكينه من تنظيم �سحنها ، واإجراء عمليات االتــزان الالزمـــة لل�سفـينـــة ، 

على اأن يتم اإر�سال ن�سخة من تلك املعلومات اإلى ال�سلطة البحرية .

املــادة ) 12 (

يجب على ال�سلطة البحرية قبول ال�سهادة ال�سادرة وفقا الأحكام االتفاقية من دولة طرف 

فـيها ، ومعاملتها بحجية ال�سهادة نف�سها ال�سادرة عنها .
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املــادة ) 13 (

تلتزم وزارة النقل واالت�ساالت بالتحقيق فـي حوادث ال�سفن املتعلقة بخطوط التحميل ، 
واإر�سال نتائج التحقيق اإلى املنظمة . 

املــادة ) 14 (

ت�سدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 15 (

اإداريــة على  اأحكـــام هـــذه الالئحـــة غرامــة  عـــند خمالفـــة  ال�سفـينـــة  تفـــر�ض علـــى مالك 
النحو الآتي :

1 - )2000( األفـــا ريــال عماين عند خمالفة اأحكام اأي من املواد )5 , 6 , 8( من هذه 
الالئحة . 

2 - )1000( األف ريال عماين عند خمالفة اأحكام املادة )11( من هذه الالئحة . 
ويجوز لل�سلطة البحرية منع ال�سفـينة من االإبحار حتى يتم ت�سحيح املخالفات .
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وزارة العــدل
قــرار جلنــة قبــول املحامـــني

رقـــــم 2019/2/63
باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيـــة للمحامـــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 ،
واإلــى القــرار الــوزاري رقم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمة لتاأ�سيـ�س ال�سركــات 

املدنيــة للمحامــاة ،
واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2019/2 بتاريخ 2019/3/19م ،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة ،

تـقـــرر 

املــادة الأولـــى

املوافقــة على تاأ�سيـــ�س �سركــة / �سعود الزدجايل ومختــــار الربيكـي للمحامـاة وال�ست�سارات 
القانونية ) �سركـــــة مدنيـــــة للمحامـــــاة ( .

1- مختـــار بــــن �سنــــني بـــن جمعـــة الربيكــي                                 جن�سيته : عماين

2 - �سعود بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل                                جن�سيته : عماين

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

�شـدر فـي : 12/ 7 / 1440هـ 
املـوافــــق : 19/ 3 / 2019م

عي�شى بن حمد بن محمد العزري
                                                                                  وكيـــــــــل وزارة العــــــــــــدل

                                                                                   رئيــــــ�س جلنـــــــة قبــــــــول املحاميـــــــــن
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عقــد تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامـــاة

اإنه فــي يوم اجلمعة 25 من جمادى الأولى 1439هـ املوافق 1من فرباير 2019م اتفق املحامون 
لهــا �سخ�سيــة  تكــون   ، �سركــة مدنيــة للمحامـاة  تاأ�سيــ�س  اأدناه علــى  املذكورون  "ال�سركاء" 
 96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام  وفقا  م�ستقلة  معنوية 
واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة . 

ا�شـــــم ال�شركــــــة 

املــادة ) 1 (

يكـــــون ا�ســــــم ال�سركــــة : �سعود الزدجايل ومختار الربيكي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
) �سركة مدنية للمحاماة ( .

مركــز ال�شركــة الرئي�شــي 

املــادة ) 2 (

يكـون مركـــز ال�سركــــــة الرئي�ســـــي فـي محافظة م�سقط )�سلطنة عمان( ، ويجـــوز لل�سركــــة 
اأن تن�سئ فروعــــا اأخرى داخل ال�سلطنــة وخارجهــا ، وذلك وفق ما يقــرره ال�سركاء .

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم ومحال اإقامتهم

املــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني :

  محل الإقامةاجلن�شيةال�شــــــــــمم

الغربة / م�سقطعماينمختار بن �سنني بن جمعة الربيكي1

احليل اجلنوبية / م�سقطعماين�سعود بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل2
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غـــر�ض ال�شركــــة 

املــادة ) 4 (

القيام باأعمال املحامــاة وال�ست�ســارات القانونيــة ، واأعمال الوكــالة عـن الآخرين فـــي الدعــاوى 
وا�سرتداد حقــوق موكليهــم  الكفيلــة بحفــظ  الأخــرى  القانونيــة  وال�ست�ســارات  والأعمال 
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية ، والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�سة 
بامللكية الفكرية وال�سناعية وحمايتها وت�سجيلها ، وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة 
من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام 
واللجان الإدارية ذات الخت�سا�ص الق�سائي ، وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع 
عنهم فـي الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم ، واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها ، 

و�سياغة العقود وتعديلها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها .
مـــدة ال�شركــــة

املــادة ) 5 (

تبــداأ ال�سركــة اأعمالهــا فـــي 2019/2/3م وملـدة غري محددة ، حيث تتجدد تلقائيا وت�ستمر 
اإلى اأن يتم حلها اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك .

راأ�ض مــال ال�شركـــة

املــادة ) 6 (

راأ�ص مــال ال�سركــة )25.000( خم�ســة وع�ســرون األــف ريـــال عمانـــي ، مق�سم اإلـــى )25.000( 
للح�سة  واحد  عماين  ريال   )1( وقدرها  ا�سمية  بقيمـــة  ح�ســـة  األــــف  وع�سريــن  خمــ�سة 

الواحدة ، وفقا للآتي :

الن�شبة عدد احل�ش�ض ا�شم ال�شريك م

٪50 12.500 1  مختار بـــن �سنيـن بـــن جمعــــة الربيكــــــي

٪50 12.500 2   �سعود بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل
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كيفـية توزيــع الأربــاح واخل�شائــر 

املــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة بنهاية ال�سنة 
املالية ، وذلك بعد اخت�سام ما ن�سبته )10٪( من اإجمايل الدخل لتعزيز راأ�س مال املكتب ، 

وبعد تاأمني م�ساريف املكتب لل�سنة القادمة . 
مديــر ال�شركـــة

املــادة ) 8 (

تتم اإدارة ال�سركة من قبل ال�سركاء اأدناه ويتولى كل منهم مهامه كالآتي :
مختار الربيكي : 

1 - عمل لئحة داخلية لنظام العمل بال�سركة .
2 - متابعة الق�سايا واملذكرات اخلا�سة ب�ساأنها وتقدمي ال�ست�سارات القانونية وعمل 

العقود اخلا�سة باملوكلني .
اأوامر  واعتماد  واإ�سدار  والواردات  وال�سادرات  ال�سداد  اإي�سالت  وتدوين  ت�سجيل   -  3

ال�سراء اخلا�سة بال�سركة ون�سبة الو�سطاء ووكالء العمولة لل�سركة .
4 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفي ال�سركة من املحامني وامل�ست�سارين وتنظيم 
�ســوؤون العمــل اخلا�سة بهم ح�ســب مقت�ســيات العمــل وبــما ل يتعــار�س مــع م�سالح 

ال�سركة .
5 - متابعة كل املهام الوظيفية اخلا�سة بال�سريك الآخر فـي حالة تغيبه عن العمل .

�سعود الزدجايل :

العامــــة والتوا�ســـل معهــــم والعنايـــــة بذلـــــك  ال�سركــــات والعالقــــات  1- متابعـــة عقــــود 
مـــن اأجـــل ا�ستمرار هذه العالقات . 

2 - متابعة الأعمال القانونية والإدارية اخلا�سة باملوكلني باجلهات الإدارية وتخلي�سها 
حتى و�سولها اإلى املحكمة .

3 - متابعة كل املهام الوظيفية اخلا�سة بال�سريك الآخر فـي حالة غيابه عن العمل .
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مهام وظيفية م�شرتكة لل�شركاء

املــادة ) 9 (

1 - متثيل ال�سركة اأمام اجلهات احلكومية واخلا�سة واملوكلني .
، وحتديد غر�س  بها  املتعلقة  والربامج  ال�سركة  لأن�سطة  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم   -  2

وهدف ال�سراكة فـي حدود خطة خم�سية قادمة .
املاليــة وامللفــات اخلا�ســة  امل�ستندات والعقود والإي�ســالت  3 - الطــالع علــى جميــع 
بال�سركة ، ومبا ل يتعار�س مع م�سلحة العمل ، على اأن تكون ملدة اأ�سبوع بعد عقد 

كل اجتماع يخ�س ال�سركاء واملن�سو�س عليها بالعقد .
4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة .

الإدارية  الوظائف  ذات  املوظفني  اأعمال  ومتابعة  واإنهاء خدمات  وتعيني  اختيار   -  5
بال�سركة .

6 - ي�ساأل املدراء وال�سركاء ب�سفة �سخ�سية اجتاه ال�سركة اأو الغري عن اأي خطاأ يرتتب 
عليه مخالفة الأنظمة والقوانني واللوائح اأو اأي بند من عقد ال�سركة اأو لئحة 

نظام العمل بال�سركة .
والتي  ال�سركة  با�سم  بها  قاموا  التي  املدراء  باأعمال  الغري  اجتاه  ال�سركة  تلتزم   -  7

تدخل �سمن �سالحياتهم . 
حقــوق وواجبــات ال�شركـــاء 

املــادة ) 10 (

 ، بها  املتعلقة  والقرارات  املحاماة  لقانون  وفقا  املحاماة  مهنة  ال�سركاء  ميار�س   -  1
ويلتزمون باأ�سول املهنة .

2 - ل يجــــوز لل�سريــــك دون موافقــــة باقــــي ال�سركـــــاء اأن ميـــار�س حل�سابــــه اخلــــا�س 
اأو حل�ساب الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها .
3 - فـي حالــة ان�سحـــاب اأي �سريك خالل ال�سنة الأولى ل يجوز له املطالبة بح�سته 
من مال ال�سركة اإل بعد انتهاء ال�سنة املالية ، وتنتهي ال�سنة املالية فـي نهاية كل 

عام ق�سائي اآخر فـي �سبتمرب من كل �سنة .
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4 - احل�س�س اخلا�سة بال�سركاء ل ميكن اأن تورث للخلف العام اأو اخلا�س وفـي حالة 
وفاة اأحد ال�سركاء اأو احلجر عليه لإع�ساره ، حتت�سب ن�سبته فـي اآخر ال�سنة املالية 

وتوزع على ورثته اأو الو�سي اأو القيم عليه .
5 - كل قرارات ال�سركاء بتعديل عقد ال�سركة اأو اإدخال �سريك جديد اأو زيادة راأ�س مال 

ال�سركة اأو تعديل ح�سة ال�سريك يجب اأن تتم باإجماع ال�سركاء .
6 - يعقد اجتماع دوري بني ال�سركاء وممن يختارونهم من املدراء كل اأربعة اأ�سهر ، 
ملناق�سة الأو�ساع املتعلقة بال�سركة ماليا واإداريا واملتعلقة باأعمال كل طرف فيهم ، 

ول ميكن عقد اجتماع فـي حالة تخلف اأي من ال�سركاء عن احل�سور .
فـي  املن�سو�س عليه  اأي وقت - غري  فـي  اإ�سافـي  �سريك طلب عقد اجتماع  7 - لأي 
البند ال�سابق - فـي حالة ما ا�ستجد اأمر طارئ ول ميكن حله اإل باجتماع الأطراف 

وعلى األ تتجاوز الجتماعات الطارئة مرتني �سنويا .

قيــود علـــى ال�شركــاء

املــادة ) 11 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم - بدون موافقة ال�سركاء الآخرين - باأي من الأعمال الآتية :
1 - اقرتا�س اأموال من ال�سركة اأو با�سمها اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة 

منه .

اأو ديون م�ستحقة  اأي مطالبات  اأو يعفي من  اأو ي�سوي  اأو يرهن  اأو يحول  يتنازل    -2
لل�سركة .

3 -  اأن يقبل لنف�سه اأي هبة اأو م�ساعدة اأو هدية نقدية اأو عينية من قبل املتعاملني 
مع ال�سركة .

�سنــــد  اأو  الغيـــر  اأو  ال�سركـــة  اأي تنازل ل�سالــح مديني  اأو ي�سلم  اأو ينفذ  اأن يعقد    -  4
اعرتاف بحكم اأو �سمان اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء 

يتعلق باأي جزء من اأ�سول ال�سركة اأو اأموالها .
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كيفـية حــل ال�شركــة وت�شفـيتهــا 

املــادة ) 12 (

اأ - تنق�ســــي ال�سركــــة باأحــــد الأ�سبـــاب الآتية : 
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها .

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني .
3 - مخالفــة اأحـــد ال�سركـــاء بنــود العقـد اأو القوانني واللوائح والأنظمة املعمول بها 

فـي ال�سلطنة وترتب على ذلك الأمر اإحداث �سرر بال�سركة .
4 -  اإدانـة اأحـد ال�سركاء بجناية اأو جنحة مخلة بال�سرف والأمانة بحكم نهائي بات ، 

اأو ترتب على اتهام اأحدهم حب�سه ملدة تزيد على )50( خم�سني يوما .
5 -  اإجماع ال�سركاء على حلها .

باملـــــــادة )2(  املن�ســــــو�س عليـــــــه  الأدنــــى  عـــــن احلــــــد  ال�سركــــاء  عـــــدد  نقـــ�س  اإذا   -  6
مـن القرار الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل )6( اأ�سهر من تاريخ النق�س .

7 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها .
8 - عــدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها ، اأو توقف ال�سركة 

عن ممار�سة ن�ساطها ملدة تزيد على )6( اأ�سهر لأي �سبب كان .
9 - اأي اأ�سباب اأخرى ين�س عليها القرار الوزاري رقم 99/70 ب�ساأن ال�سروط والإجراءات 

الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة .
تدخل ال�سركـة مبجـرد انق�سائهـا فـي دور الت�سفـية ، وحتتفظ بال�سخ�سية العتباريـة  ب - 
بالقـــــدر الــــالزم للت�سفـية ، وي�ســـاف اإلــى ا�ســم ال�سركـــة خـــالل مـــدة الت�سفـية عبـــــارة 

) حتت الت�سفـية ( .

ج - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 .

د - يجب على اأحد املدراء اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب 
انق�ساء ال�سركة ، وذلك خالل مدة ل تزيد على )2( اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب .

اإذا تقـرر - لأي �سبـب - اإنهـاء اأعمال ال�سركـة وت�سفـيـة اأعمالهـا ، فاإنه يتعني اإنهاء كافة  هـ - 
 ، اإنهائهـا  ال�سركـاء علـى كيفـية  بـني  ، والتفـــاق  فـيهـــا  العمـــل  التـــي يجـــري  الق�سايــا 

وميكن ا�ستخدام اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء .
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القانـون الواجـب التطبيـق

املــادة ) 13 (

فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة وجميع القوانني والقرارات 
الوزارية ذات ال�سلة واملعمول بها فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 14 (

فـي حالة حدوث اأي خالف بني ال�سركاء ي�سعى ال�سركاء اإلى حله وديــا ، فـاإذا لـم يتـم االتـفاق 
الودية للطرف  الت�سوية  اإ�سعار  اإر�سال  تاريخ  بينهم يجوز الأي منهم خالل )30( يوما من 
االآخر اأن يطلب تعيني محكم ، وفقا الأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47 واأي تعديالت 
اإجراءاتها   باتخاذ  قائما  املعنية  اجلهات  حق  يبقى  اأن  على   ، التحكيم  مبو�سوع  متعلقة 
القانونية اإذا ما كان اخلالف ناجتا عن ارتكاب جرمية متعلقة باأعمال ال�سركة وم�ساحلها .

 توقيـــع ال�شركــــاء

1 - �سعود بن عبداللـه بن �سليمان الزدجايل                            التوقيع

2 - مختــار بــن �سنيــــن بــــن جمعــــة الربيكــي                            التوقيع
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وزارة القـــوى العاملـــة

اإعـــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�ستنادا اإلى القرار الـوزاري رقم 2018/500 ب�ساأن نظام ت�سكيـل 

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

اأن عمال �سركة ) ناجارجونــا للإن�ســاءات العامليــة ( تقدموا اإلى املديرية الـعامة للرعاية 

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

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

امل�سكلة بالـــوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خلل )30( ثلثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعلن .
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh

¿Ó````````YEG
 ΩÉµ`MC’ É`≤ah á`dƒÑ≤ŸG á`jQÉéàdG äÉ`eÓ©dG π`«é°ùJ äÉ`Ñ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
 QOÉ°üdG á`«Hô©dG è`«∏ÿG ∫hó`d ¿hÉ`©àdG ¢ù`∏› ∫hó`d á`jQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ`¶f) ¿ƒ`fÉb

. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH

93969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 (Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG) äÉHhô°ûe (hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG) äÉHhô°ûe (áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG) äÉHhô°ûe
 Ö«∏◊G  ™e  áJÓcƒ°ûdG  äÉHhô°ûeh  ∂©µdG  ájô£©dG  äƒjõdG  GóY  (äÉ````¡µæe)  äÉ````Hhô°ûe
 hÉ```cÉµdG äÉ```éàæe Ö«∏◊G ™```e hÉ``cÉµdG äÉ``Hhô°ûeh hÉcÉµdG áJ’ƒcƒ°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
 äÉHhô°ûeh á°üªfi ÒZ Iƒ¡bh á«YÉæ£°U’G Iƒ```¡≤dG Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûeh
 äGô°†ëà°ùªc É¡eGóîà°S’) Iƒ¡≤dG πFGóH ( äÉ¡µæe) Iƒ```¡≤dG äÉ¡µæe Ö«∏◊G ™e Iƒ¡≤dG
 óª› …OÉHRh ≈``∏fi Ò¨°U ∂©ch äÉjƒ∏Mh πHGƒJh Iƒ¡≤dG É``¡°SÉ°SCG äÉ```Hhô°ûe (á``«JÉÑf
 è∏Kh ¢TÉ©àfÓd è∏K (π£HQ πeGƒY) áXƒÑdG (äÉjƒ∏M) á¡cÉØdG »∏L ( äÉjƒ∏◊G äÉé∏ãe)
 äÉ«∏fih „OƒH iƒ∏M áXƒÑ∏d ≥«MÉ°ùe ôFÉ£a äÉjƒ∏M á¡cÉa »∏L »YÉæ£°UG hCG »©«ÑW
 óª› …OÉHRh Iƒ¡≤∏d πFGóÑc ΩGóîà°SÓd á«JÉÑf äGô°†ëà°ùeh iƒ∏M äÉjƒ∏Mh á«©«ÑW

. äÉjƒ∏M äÉé∏ãe
 

 Ω.Ω.¢T ÍdG IQÉéàd IOƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 642 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/3/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

108532 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ

 á«æWƒdG π≤æ∏d ájDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1944 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/3/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   1 4/18/19   10:51 AM
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112031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. áaÉ«°†dG äƒ«H

 
 IQÉéà∏d á©jô°ûdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 115 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

112518 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ äÉ©ª›
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ÊGó¨dG ∑hÈe ôHÉ°U ⁄É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 921 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   2 4/16/19   1:29 PM

-27-
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115572 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äÉeƒ∏©ŸG º¶fh ‹B’G Ö°SÉ◊Gh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«H

 
 IQÉéà∏d ‹ƒ©ŸG ±Gƒf á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 974 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/12/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116540 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. (∞«∏¨J) á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸG
 

 áãjó◊G §≤°ùe QóæH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 327 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   3 4/16/19   1:29 PM
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122350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d AÉ≤∏ÑdG IôgƒL á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h 211 : Ü.Q 2030 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/9/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123566 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸG äGQÉ°ûà°S’G
 

 IQÉª©∏d …óY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2839 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   4 4/16/19   1:29 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123647 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 , äGhóædGh äGô“DƒŸG º«¶æJ , »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ á£°ûfCG , ‹õæŸG çÉKCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
  , äÉfÉLô¡ŸG IQGOEGh º«¶æJ , É¡JÉ≤ë∏eh IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , ™FÉ°†ÑdG ≥jƒ°ùJh èjhôJ
 , á``«°VÉjôdG äÉ```«dÉ©ØdG º```«¶æJ , äÓ```ØM º````«¶æJ , á```«¡«`aÎdG çGó```MCÓd ô```cGòàdG ™```«H á```£°ûfCG
 Ò``LCÉàH á```°UÉN iôNCG á£°ûfCG , ôjƒ°üàdG πeÉ©eh äÉgƒjOƒà°SG á`````£°ûfCG , »```ÑàµŸG çÉ``KC’G Ò``````LCÉJ
 , »````dõæŸG çÉ```KCÓd á```°ü°üîŸG ô```LÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG , iôNC’G á«dõæŸGh á«°üî°ûdG ™∏°ùdG

 . á«æØdG ¥ôØdG ΩGó≤à°SG , çÉKC’Gh äÉÑ°SÉæŸG ΩRGƒd ÒLCÉJ , OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 312 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d ájô°ü©dG ºë°U Éª°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. çÉKC’G ™«H , á«ë°U OGƒe ™«H , AÉæÑdG OGƒe ™«H

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG AGô°†ÿG ¥GQhC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U
 

 ∫ÉªYCÓd Oƒ°SC’G ¢SÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 559 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IQòdG ™«H , IQòdG ≥FÉbQ , ∂©ch IQòdG ≥FÉbQ πãe áØ«`ØÿG äÉéàæŸG ™æ°U

 
 á∏eÉ°ûdG ≈£°SƒdG QOGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , »∏YƒH »æH ¿Ó©L áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125160 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. QƒªàdG OGÒà°SG
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd óéædG ¥QÉ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 314 : Ü.Q 268 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125193 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d ôîa »∏Y : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125368 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµeh á«MÉ«°ùdG ä’ƒ÷G »∏¨°ûe á£°ûfCG
 

 IQÉéà∏d »°û«bôdG ¿ÉØ∏N øH ∞∏N øH óªM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125746 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ïjôŸG áª‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 467 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/1/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dGh äÉjÉÑ©dGh π«°ûdG ™«Hh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
 

 IQÉéà∏d IOÉ©°ùdG ádÉ°UCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. º«ª°üàdG

 
 IóëàŸG ∑QóŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 340 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125893 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ±ÉL π«°ùZ
 

 IQÉéà∏d ¢†«HC’G ó«cQhC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1598 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   10 4/16/19   1:29 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe

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

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

125917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ∏◊G

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG »Hô©dG õ©dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126035 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi

 
 º«°ùædG äƒ°U ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126054 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£eh »gÉ≤e
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 170 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126065 : 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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 518 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. »∏NGódG QƒµjódG º«ª°üJ
 

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »ÑgòdG OÉ°ü◊G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126187 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG

 
 Ω.Ω.¢T á«Ñ£dG É«Lƒdƒæµà∏d QƒëŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 395 : Ü.Q 118 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG ™«H , á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG

 
 á«YGóHEG äÉ¡Lh : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   14 4/16/19   1:29 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126326 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T á«dÉ©dG ¢VQÉ©dG äÉflÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 507 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126350 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G ™«Hh áYÉæ°U
 

 IQƒ£àŸG ÒÿG ¢VÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 5 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126374 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ ÖJÉµe

 
 Ω.Ω.¢T äGQÉ«°ùdG ÒLCÉàd á©WÉ°ùdG áaÉ«°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áaÉ«°Vh äƒ«H
 

 áãjó◊G »ehõîŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   16 4/16/19   1:29 PM

-41-



(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126384 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ‹õæŸG çÉKCÓd áFõéàdÉH ™«ÑdG

 
 √O’hCGh »°UhôÿG »∏Y øH ¿Éª«∏°S ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 612 : Ü.Q 438 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126388 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG Iôµª°Sh ìÓ°UEG , äÉÑcôŸG ∞«¶æJh äƒjõdG πjóÑJ
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , áÑjò©dG 130 : Ü.Q 1194 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«bGôdG ájô°ü©dG äÉYGóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 955 : Ü.Q 786 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. í°ùŸG äÉeóN AÉæãà°SÉH RÉ¨dGh §ØædG êGôîà°SÉH á∏°üàŸG äÉeóÿG
 

 Ω.Ω.¢T ábÉ£dG äÉeóÿ á«ŸÉ©dG QGóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 629 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. QƒªàdG áÄÑ©J

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á«°ùª°ûdG áØ°UÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 1752 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126551 : 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≤ŸGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
 

 IQÉéà∏d ídGƒŸG ™«HÉæj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126552 : 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

 
 IQÉéà∏d Éë«`ØdG ÚMÉjQ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡YGƒfCÉH äÉYÉ°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG πeC’G êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126679 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG áãjó◊G ∂°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG
 

 Ω.Ω.¢T á«ë°üdG ájÉYô∏d áãjó◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi 112 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126745 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGôH

 
 IQÉéà∏d Ú≤«`ØdG ™WGƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉLƒ°ùæŸGh ¢ùHÓŸG ´GƒfCG ™«ªL π«°ùZ , ¢ùHÓŸG »c
 

 IQÉéà∏d ó°ùdG ∫ÓWCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 183 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126763 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IQÉéà∏d …ô¡ŸG π«¡°S øH á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126780 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd ™«ÑdG
 

 á«æWƒdG á«°†ØdG áeÉ°ùàH’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126784 : 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

 
 IQÉéà∏d AÉcôH º«©f : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 547 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126807 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. äÉµ∏àªŸGh äGQÉ≤©dG ÒLCÉJ
 

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«ŸÉ©dG AGôK : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 255 : Ü.Q 100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126815 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGOGÈdG

 
 á«°†ØdG çGÎdG »M ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGOGÈdG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , Ö«°ùdG áj’h 111 : Ü.Q 254 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126829 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÜÉ©dC’G ™«H

 
 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ¿É°ù«H : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 2340 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126832 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J
 

 Ω.Ω.¢T á«dhódG ∫ƒ∏ë∏d á«ªbôdG ¿hõe á∏°ù∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 123 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£J

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126892 : 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 IQÉéà∏d ¥ƒ°ûÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. á«àæª°SC’G äÉéàæŸG

 
 ´.´.Ω.¢T ¿ÉªY âæª°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 560 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. á«àæª°SC’G äÉéàæŸG
 

 ´.´.Ω.¢T ¿ÉªY âæª°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 560 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a
. á«àæª°SC’G äÉéàæŸG

 
 ´.´.Ω.¢T ¿ÉªY âæª°SCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 560 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126935 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

 Ö```«côJ  ,  ∞```JÉ¡dGh  AÉ``Hô¡µdGh  √É«ŸG  äÉ£fih  äÉµÑ°T  áfÉ«°Uh  ìÓ°UEGh  AÉ°ûfEG  ä’hÉ≤e
 AÉæÑdG  ä’hÉ≤e ,  á«°ùª°ûdG  ábÉ£dGh QGòfE’G  º¶fh á«FÉHô¡µdG  ∫ÉªYC’G  ójó“h ìÓ°UEGh

. AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG º¶f ìÓ°UEGh Ö«côJ , ó««°ûàdGh
 

 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿ÉLQÉj : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   29 4/16/19   1:29 PM

-54-



(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126936 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ¿ÉLQÉj : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

126938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e ™«H
 

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d AGô°†ÿG »`aCG ∫ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat65.indd   30 4/16/19   1:29 PM

-55-



(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 º«¶æJ  ,  äGô“DƒŸG  IQGOEGh  º«¶æJ  ,  á«≤«°SƒŸG  äÓØ◊G  áeÉbEGh  º«¶æJ  ,  äÓØ◊G  º«¶æJ
 äGÒ```eÉc ô```«LCÉJ  ,  »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  ,  äGhóædG  IQGOEGh  º«¶æJ ,  äÉYÉªàL’G IQGOEGh

. ∫Éª÷G äÉ≤HÉ°ùe º«¶æJ , áªLÎdG , ƒjó«`ØdG
 

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 2412 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOC’Gh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG πÑ≤à°ùŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 
 IóëàŸG ™jQÉ°ûª∏d IOÉ©°ùdG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1868 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 

127027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓª∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
 

 Ω.Ω.¢T ¥ƒØàdG è¡f : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 1081 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 π≤æd á``jƒ÷G •ƒ``£ÿG äÉeóN ,  ™``FÉ°†ÑdGh ÜÉ``côdG  π``≤æd á``jƒ÷G •ƒ``£ÿG äÉ``eóN
 ™FÉ°†ÑdG π«°UƒJ , GƒL ™FÉ°†ÑdG π≤f , ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG π≤f , ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG
 äÉeóN , (∞∏à∏d á∏HÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG øë°T) øë°ûdG , IOÈŸG ™FÉ°†ÑdG π≤f , ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG
, á«FGò¨dG äÉéàæŸG áÄÑ©J , áÄÑ©àdG äÉeóN , ΩÉ©£∏d OÈŸG π≤ædG , ΩÉ©£dG π≤f , ΩÉ©£dG π≤f
 π≤ædG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJh π«°UƒJ , ∑Ó¡à°SÓd ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG π«°UƒJ , ΩÉ©£dG ∞«∏¨J
 ádhÉæe , ÜÉcôdG ™FÉ°†H øë°T äÉeóN , ÜÉcôdG á©àeCG ádhÉæe , ™FÉ°†ÑdGh ÜÉcô∏d …ƒ÷G
 øjõîJ É¡«a ÉÃ , øjõîàdG äÉeóN , äÉÑcôŸG AGƒjEG äÉeóN , ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe , á©àeC’G
 äÉÑcôŸG  AGƒjEG  øcÉeCGh  äÉÑcôŸG  ÒLCÉJ  É¡«a  ÉÃ  ,  ÒLCÉàdG  äÉeóN  ,  ™FÉ°†ÑdGh  äÉÑcôŸG
 ájOÉ©dG äGQÉ«°ùdÉH π≤ædGh ≥FÉ°ùdG ™e äÉÑcôŸG É¡«a ÉÃ , π≤ædG äÉeóN , äÉÑcôŸG ∞bGƒeh
 á©àeC’Gh ÜÉcôdGh äÉÑcôŸG π≤f , øcÉeC’Gh ájójó◊G ∂µ°ùdGh äÓaÉ◊Gh IôLC’G äGQÉ«°Sh
, äGRƒé◊G äÉeóN ÒaƒJ É¡«a ÉÃ , ôØ°ùdG äÉeóN , äÉÑcôŸG ô£bh ™``FÉ°†ÑdGh çÉ``KC’Gh
 ,  ôØ``°ùdG  •É``‰CG  áaÉµH  á≤∏©àŸG  á«MÉ«°ùdG  äÉeƒ∏©ŸGh  ôØ°ùdG  äÉeƒ∏©eh  ôØ°ùdG  äÉÑ«JôJ
 äGQÉ£ŸG »`a ÜÉcôdG  ôØ°S äGAGôLEG  AÉ¡fEÉH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG É¡«a ÉÃ ,  äGQÉ£ŸG äÉeóN
 π«ªëàH á≤∏©àŸG äÉeóÿGh ÚdÉª◊G ÒaƒJh ÜÉcôdG ™FÉ°†Hh á©àeCG äGAGôLEG ¢ü«∏îJh
 äGQÉ°ùe  áÑbGôe  É¡«a  ÉÃ  ,  ájƒ÷G  áMÓŸG  ácôM  áÑbGôe  äÉeóN  ,  ™FÉ°†ÑdG  ≠jôØJh
 ,  äGôFÉ£∏d  •ƒÑ¡dGh  ´ÓbE’G  äGAGôLEG  º«ª°üJh  IQOÉ¨ŸGh  áeOÉ≤dG  äGôFÉ£∏d  äÓMôdG
 äÉYOƒà°ùŸG ÒLCÉJ É¡«a ÉÃ , ¿RÉîŸG ÒaƒJ , äGôFÉ£dG øjõîJ ôFÉ¶M äÓ«¡°ùJ Ö«JôJ
 äÉeóÿG √òg áaÉµH ≥∏©àj Éª«a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ , äÉæë°ûdG øjõîJh øjõîàdG äÉMÉ°ùeh

 . á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG √òg øY äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ ∂dP »`a ÉÃ

 ¿GÒ£∏d OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ójó÷G QÉ£ŸG ≥jôW , 35566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2019/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      óàª«d õ°ùaÒ°S »H …CG ójÓc  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ´QÉ°T , ∫ÉªYCÓd ËôdG â«H õcôe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , 138# Öàµe  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ôjƒÿG , áaÉ≤ãdG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
 π```≤æd  á````jƒ÷G  •ƒ``£ÿG  äÉeóN  ,  ™FÉ°†ÑdGh  ÜÉ``côdG  π``≤æd  ájƒ÷G  •ƒ£ÿG  äÉeóN
 ™FÉ°†ÑdG π«°UƒJ , GƒL ™FÉ°†ÑdG π≤f , ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG π≤f , ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG
 äÉeóN , (∞∏à∏d á∏HÉ≤dG ™FÉ°†ÑdG øë°T) øë°ûdG , IOÈŸG ™FÉ°†ÑdG π≤f , ∞∏à∏d á∏HÉ≤dG
, á«FGò¨dG äÉéàæŸG áÄÑ©J , áÄÑ©àdG äÉeóN , ΩÉ©£∏d OÈŸG π≤ædG , ΩÉ©£dG π≤f , ΩÉ©£dG π≤f
 π≤ædG , ™FÉ°†ÑdG øjõîJh π«°UƒJ , ∑Ó¡à°SÓd ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG π«°UƒJ , ΩÉ©£dG ∞«∏¨J
 ádhÉæe , ÜÉcôdG ™FÉ°†H øë°T äÉeóN , ÜÉcôdG á©àeCG ádhÉæe , ™FÉ°†ÑdGh ÜÉcô∏d …ƒ÷G
 øjõîJ É¡«a ÉÃ , øjõîàdG äÉeóN , äÉÑcôŸG AGƒjEG äÉeóN , ™FÉ°†ÑdG ádhÉæe , á©àeC’G
 äÉÑcôŸG  AGƒjEG  øcÉeCGh  äÉÑcôŸG  ÒLCÉJ  É¡«a  ÉÃ  ,  ÒLCÉàdG  äÉeóN  ,  ™FÉ°†ÑdGh  äÉÑcôŸG
 ájOÉ©dG äGQÉ«°ùdÉH π≤ædGh ≥FÉ°ùdG ™e äÉÑcôŸG É¡«a ÉÃ , π≤ædG äÉeóN , äÉÑcôŸG ∞bGƒeh
 á©àeC’Gh ÜÉcôdGh äÉÑcôŸG π≤f , øcÉeC’Gh ájójó◊G ∂µ°ùdGh äÓaÉ◊Gh IôLC’G äGQÉ«°Sh
, äGRƒé◊G äÉeóN ÒaƒJ É¡«a ÉÃ , ôØ°ùdG äÉeóN , äÉÑcôŸG ô`£bh ™``FÉ°†ÑdGh çÉ``KC’Gh
 ,  ôØ°ùdG  •É‰CG  áaÉµH  á≤∏©àŸG  á«MÉ«°ùdG  äÉeƒ∏©ŸGh  ôØ°ùdG  äÉeƒ∏©eh  ôØ°ùdG  äÉÑ«JôJ
 äGQÉ£ŸG »`a ÜÉcôdG  ôØ°S äGAGôLEG  AÉ¡fEÉH  á≤∏©àŸG  äÉeóÿG É¡«a ÉÃ ,  äGQÉ£ŸG äÉeóN
 π«ªëàH á≤∏©àŸG äÉeóÿGh ÚdÉª◊G ÒaƒJh ÜÉcôdG ™FÉ°†Hh á©àeCG äGAGôLEG ¢ü«∏îJh
 äGQÉ°ùe  áÑbGôe  É¡«a  ÉÃ  ,  ájƒ÷G  áMÓŸG  ácôM  áÑbGôe  äÉeóN  ,  ™FÉ°†ÑdG  ≠jôØJh
 ,  äGôFÉ£∏d  •ƒÑ¡dGh  ´ÓbE’G  äGAGôLEG  º«ª°üJh  IQOÉ¨ŸGh  áeOÉ≤dG  äGôFÉ£∏d  äÓMôdG
 äÉYOƒà°ùŸG ÒLCÉJ É¡«a ÉÃ , ¿RÉîŸG ÒaƒJ , äGôFÉ£dG øjõîJ ôFÉ¶M äÓ«¡°ùJ Ö«JôJ
 äÉeóÿG √òg áaÉµH ≥∏©àj Éª«a äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ , äÉæë°ûdG øjõîJh øjõîàdG äÉMÉ°ùeh

 . á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ÈY äÉeóÿG √òg øY äÉeƒ∏©ŸG ÒaƒJ ∂dP »`a ÉÃ

 ¿GÒ£∏d OÉ–’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , ójó÷G QÉ£ŸG ≥jôW , 35566 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
      óàª«d õ°ùaÒ°S »H …CG ójÓc  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ´QÉ°T , ∫ÉªYCÓd ËôdG â«H õcôe , ¢SOÉ°ùdG ≥HÉ£dG , 138# Öàµe  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ôjƒÿG , áaÉ≤ãdG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122523 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
 äÉ°SóY , (ájô°üH) …ô°üÑdG Ëƒ≤àdG äÉ°SóY , á≤°UÓdG äÉ°Só©∏d á«YhCG , á≤°U’ äÉ°SóY
, ájô°üH ™∏°S , äÉjô°üH êÉLR , ájô°üH äGhOCGh Iõ¡LCG , ájô°üH äÉ°SóY , (ájô°üH) á«Ä«°T

 äÉ°SóY , äGQÉ¶f , äGQÉ¶æ∏d ôWCG , äGQÉ¶æ∏d •ƒ«N , äGQÉ¶æ∏d π°SÓ°S , äGQÉ¶æ∏d Ö∏Y
 äÉæjƒ©∏d  ôWCG  ,  (äGQÉ¶f)  äÉæjƒ©∏d  Ö∏Y  ,  á«æ«Y  äÉ°SóY  ≈∏Y  …ƒà–  äGhOCG  ,  á«æ«Y
 . á«°ùª°T äGQÉ¶f , (ájô°üH) (äGQÉ¶f) äÉæjƒY , (äGQÉ¶f) äÉæjƒ©∏d äÉ°SóY , (äGQÉ¶f)

 IQÉéà∏d á«ÑgòdG ’Éc á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á````«Hô©dG á````µ∏ªŸG ,  31991 : Ü.Q ,  ø```WÉÑdG ô```ØM ,  2188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á```jOƒ©°ùdG

2018/10/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 :  Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

125258 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 , »```ÑàµŸG •É``°ûædG π``«©ØJ , ∫É``ªYC’G ¬```«LƒJ , ∫É``ªYC’G IQGOEG , ¿Ó``YE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 É¡àæjÉ©e øe øFÉHõdG áeÉY Úµªàd ∂dPh Ò¨dG ídÉ°üd ™∏°ùdG øe á∏«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
 äÉeóÿG √òg Ëó≤J øµÁ , (π≤ædG áeóN ≈∏Y ∂dP …ƒ£æj ’h) áLÉ◊G óæY É¡FGô°Th
 Ö∏£dG äÉLƒdÉàc ∫ÓN øe hCG á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæe hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÓfi ∫ÓN øe
 á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG ∫ÓN øe ∫É```ãŸG π«``Ñ°S ≈∏Y á``«fhÎµdE’G π``FÉ°SƒdG È`Y hCG …ó``jÈdG

 . ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¥ƒ°ùàdG èeGôH hCG

  ∂fEG Î°SGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 :  Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125259 : 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
 á``ÑbGôŸGh  IQÉ``°TE’Gh  ¢SÉ``«≤dGh  ¿Rƒ```dG  äGhOCGh  á``jô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ``¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
, ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

 . ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

  ∂fEG Î°SGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 146 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d ºgƒcQÉ°ûeh ÊGhÈdGh »ª«ªàdG  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 136 :  Ü.Q 109 : Ü.¢U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

118423 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

 , áØØéŸG ∫ƒ≤ÑdG , á÷É©ŸG Ωƒë∏dG äÉéàæe , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
 , ÜÉ°ûYC’G øe Ö«∏M , ÊGƒ«M Ö«∏M , ¿ƒàjõdG ¿ƒé©e , èdÉ©e ¿ƒàjR , º◊ ¥ôe , äÉHQƒ°T
 , áXƒØfi , áØØ› äGhGô°†Nh ¬cGƒa , πcCÓd á◊É°üdG äƒjõdG , IóHR , Ö«∏◊G äÉéàæe
 áØØ› ¬cGƒah Iô°†fi äGô°ùµe , ºWÉªW ¿ƒé©e , áë∏‡ hCG áæNóe , Iƒ¡£e , Ióª›
 QhòH áæ«éY) á«æ«ëW , ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHRh ¥óæÑdG øe äÉægO , áØ«ØN äÉÑLh É¡fƒc

 . ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ¥ƒë°ùe ¢†«Hh ¢†«H , (º°ùª°ùdG

 √hCG »°S OR ±EG ±EG …O ¢ûJEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 17843 : Ü.¢U , Iô◊G »∏Y πÑL á≤£æe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG

2018/4/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112: Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125418 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 É¡«a ÉÃ , ÉWÉ£ÑdG äÉéàæe , Iƒ¡£eh áØØ› , Ióª›h , áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa
, (áÑc) â«chôc , É≤Ñ°ùe Iƒ``¡£e É```WÉ£H , É```WÉ£ÑdG øe á```Ø«ØN äÉ```ÑLh , É```WÉ£H ≥```FÉbQ
 øe  ôFÉ£a  ,  ÉWÉ£ÑdG  íFGô°T  ,  Ióª›  ÉWÉ£H  ,  É≤Ñ°ùe  á«∏≤e  ÉWÉ£H  ,  á«∏≤e  ÉWÉ£H
, Iô°†ëŸG äGô°†ëà°ùŸGh ¥ÉÑWC’G , (ÉWÉ£ÑdG øe É°SÉ°SCG ∞dCÉàj ≥ÑW) »à°ShôdGh ÉWÉ£ÑdG
 ájƒ°ûædG á«FGò¨dG OGƒŸGh äGhGô°†ÿG É¡°SÉ°SCG , IóªéŸG hCG áXƒØëŸG , áLRÉ£dG , Iƒ¡£ŸG

 . ÉWÉ£ÑdGh

 Òàæª«dBG Úc »°S ΩEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ùfôa : á`````````````````````````«°ùæ÷G

É°ùfôa , ¢ù«fQÉg 62440 , ‹ÉjÎ°SófG ¿hR : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

126530 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒLÉ°Sh Écƒ«HÉJ , RQCG , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh hÉcÉµdG , …É°ûdG , Iƒ¡≤dG 
 π°ùY , ôµ°S , πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe , äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸG , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG
, (π``HGƒàdG) äÉ``°ü∏°üdG , π``î`dG , ∫Oô`N , í``∏e , õ``ÑÿG ¥ƒ``ë°ùe , Iô```«ªN , Oƒ```°SC’G π°ù©dG
 äÉHhô°ûe ,  Iƒ¡≤dG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  Iƒ¡≤dG  øe áYƒæ°üŸG  äÉHhô°ûŸG  ,  è∏K ,  äGQÉ¡ÑdG
 äÉé∏ãÃ Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Ö«∏◊ÉH Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG

 . Iƒ¡≤dG äÉ¡µæeh , Iƒ¡≤dG , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG IOQÉH äÉHhô°ûe , (ƒJÉZƒaCG) Ëôc ¢ùjB’G

ÜQƒc (õ«JôHhôH ) âjÎ°S ƒdOƒ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 3175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112: Ü.Q 3806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126704 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉeóN  ,  á«aÉ≤ãdGh  á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  ,  ¬«aÎdG  ,  ÖjQóàdG  Ëó≤J  ,  º«∏©àdG  äÉeóN
 ìô°ùŸG  ≥aGôe  ÒaƒJ  ,  ΩÓaC’G  ¢VôY  ,  ΩÓaC’G  ìQÉ°ùe  äÉeóN  ,  ΩÓaC’G  äÉgƒjOƒà°SG
 õéMh ¢Vhô©∏d óYÉ≤e õéM , ΩÓaC’G ó«YGƒe ∫hóL äÉeƒ∏©e ÒaƒJ äÉeóN , Éªæ«°ùdGh
, ìô°ùŸG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ìô°ùŸG ¢Vhô©d õé◊Gh ôcGòàdG õéM äÉeóN , ìô°ùŸG ôcGòJ
 äÉ«Mô°ùŸG  hCG  ¢Vhô©dG  hCG  ΩÓaC’G  ¢VôY  ,  ¬«aÎdG  ¢VGôZC’  ΩÓaC’G  äÉÑ°SÉæe  º«¶æJ
 hCG  ≈≤«°SƒŸG hCG  äÉ«Mô°ùŸG hCG  ¢Vhô©dG hCG  ΩÓaCÓd ≥aGôe ÒaƒJ , á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG hCG
 ÈY  á«≤«°Sƒeh  á«fƒjõØ∏Jh  á«FÉªæ«°S  á«¡«aôJ  äÉgƒjó«a  ÒaƒJ  ,  »ª«∏©àdG  ÖjQóàdG
 áeÉbEGh º«¶æJ , ΩÓaC’G ¢VôY , á°UÉÿG á«FÉªæ«°ùdG äGôKDƒŸG êÉàfEG , »∏YÉØJ Öjh ™bƒe
 ™jRƒJ  äÓØM º«¶æJ  ,  ¬«aÎdG  ¢VGôZC’ ¢VQÉ©ŸG  áeÉbEGh  º«¶æJ  ,  á«¡«aÎdG  á£°ûfC’G
, ΩÓaC’G äÉfÉLô¡e áeÉbEGh º«¶æJ , ΩÓaC’G äÉfÉLô¡e áeÉbEG , ¬«aÎdG ¢VGôZC’ õFGƒ÷G
 ÒaƒJ  ,  á«∏°ùàdG  ≥aGôe ÒaƒJ  ,  á«∏°ùàdG  äÉYÉb  äÉeóN ,  á«∏°ùàdG  äGó©eh ä’BG  ÒLCÉJ
 äÉeóÿGh  (ófÉHOhÈdG)  ¢†jô©dG  ¥É£ædGh  ¿ƒjõØ∏àdG  äÉeóN  ÈY  ¬«aÎdG  äÉeƒ∏©e

 . âfÎfE’Gh á«µ∏°SÓdG

 »`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 …O Èeƒc Gó«æ«aCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ƒµ«°ùµe , ¿ÉcGƒ°ûà«e , É«∏jQƒe …O OGOƒ«°S ’ ¿EG , ¢SÉjQÉe

2019/3/6 : 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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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126705 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
 äÉeóN , á«``aÉ≤ãdGh á`«°VÉjôdG á```£°ûfC’G ,  ¬``«aÎdG ,  ÖjQóàdG Ëó≤J ,  º«∏©àdG äÉeóN
 ìô°ùŸG  ≥aGôe ÒaƒJ ,  ΩÓ``aC’G  ¢VôY ,  ΩÓ```aC’G  ìQÉ°ùe äÉeóN ,  ΩÓ``aC’G  äÉgƒjOƒà°SG
 õéMh ¢Vhô©∏d óYÉ≤e õéM , ΩÓaC’G ó«YGƒe ∫hóL äÉeƒ∏©e ÒaƒJ äÉeóN , Éªæ«°ùdGh
, ìô°ùŸG ôcGòJ ä’Éch äÉeóN , ìô°ùŸG ¢Vhô©d õé◊Gh ôcGòàdG õéM äÉeóN , ìô°ùŸG ôcGòJ
 äÉ«Mô°ùŸG  hCG  ¢Vhô©dG  hCG  ΩÓaC’G  ¢VôY  ,  ¬«aÎdG  ¢VGôZC’  ΩÓaC’G  äÉÑ°SÉæe  º«¶æJ
 hCG  ≈≤«°SƒŸG hCG  äÉ«Mô°ùŸG hCG  ¢Vhô©dG hCG  ΩÓaCÓd ≥aGôe ÒaƒJ , á«≤«°SƒŸG ¢Vhô©dG hCG
 ÈY  á«≤«°Sƒeh  á«fƒjõØ∏Jh  á«FÉªæ«°S  á«¡«aôJ  äÉgƒjó«a  ÒaƒJ  ,  »ª«∏©àdG  ÖjQóàdG
 áeÉbEGh º«¶æJ , ΩÓaC’G ¢VôY , á°UÉÿG á«FÉªæ«°ùdG äGôKDƒŸG êÉàfEG , »∏YÉØJ Öjh ™bƒe
 ™jRƒJ  äÓØM º«¶æJ  ,  ¬«aÎdG  ¢VGôZC’ ¢VQÉ©ŸG  áeÉbEGh  º«¶æJ  ,  á«¡«aÎdG  á£°ûfC’G
, ΩÓaC’G äÉfÉLô¡e áeÉbEGh º«¶æJ , ΩÓaC’G äÉfÉLô¡e áeÉbEG , ¬«aÎdG ¢VGôZC’ õFGƒ÷G
 ÒaƒJ  ,  á«∏°ùàdG  ≥aGôe ÒaƒJ  ,  á«∏°ùàdG  äÉYÉb  äÉeóN ,  á«∏°ùàdG  äGó©eh ä’BG  ÒLCÉJ
 äÉeóÿGh  (ófÉHOhÈdG)  ¢†jô©dG  ¥É£ædGh  ¿ƒjõØ∏àdG  äÉeóN  ÈY  ¬«aÎdG  äÉeƒ∏©e

 . âfÎfE’Gh á«µ∏°SÓdG

 »`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 …O Èeƒc Gó«æ«aCG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ƒµ«°ùµe , ¿ÉcGƒ°ûà«e , É«∏jQƒe …O OGOƒ«°S ’ ¿EG , ¢SÉjQÉe

2019/3/6 : 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

126985 : 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 …òdG ¥ƒë°ùŸG hCG ìGƒdCG πµ°T IòîàŸG

alama55.indd   7 4/18/19   11:48 AM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 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

2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¢SÉª°S  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

122037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

 hCG  ΩÉÿG , ≠ÑàdG , á«fhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCGh á«fhÎµdE’G ôFÉé°ù∏d á«µ∏°ùdG äGôîÑŸG
 äÉæ«cÉe ≠ÑJ , ™«aôdG QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdG , QÉé«°ùdG ∂dP »`a ÉÃ , ≠ÑàdG äÉéàæe , ™æ°üŸG
 ≠ÑàdG èjõe øe áYƒæ°üŸG ôFÉé°ùdG , •ƒ©°ùdG ≠ÑJ , ≠°†ŸG ≠ÑJ , ¿ƒ«∏¨dG ≠ÑJ , ájhó«dG ∞∏dG
 ÉÃ , ÚæNóŸG äÉeõ∏à°ùe , (á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d) ≠ÑàdG πFGóH , •ƒ©°ùdG , πØfô≤dGh
 , ôFÉé°ùdG ¢†aÉæeh Ö∏Y , ≠ÑàdG Ö∏Y , ôFÉé°ùdG ôJÓa , ôFÉé°ùdG Ö«HÉfCGh ¥Qh ∂dP »`a
 äÉéàæe , ≠ÑàdG OGƒYCG , ÜÉ≤ãdG OGƒYCG , äÉMGó≤dG , ôFÉé°ùdG ∞∏d Ö«÷G äGhOCG , ÚjÓ¨dG
 πLCG øe ≠ÑàdG hCG ôFÉé°ùdG Úî°ùJ ájÉ¨d É¡©£bh á«fhÎµdEG Iõ¡LCG , É¡æ«î°ùJ ºàj »àdG ≠ÑàdG
 ôFÉé°ùdG »`a áeóîà°ùŸG πFÉ°ùdG ÚJƒµ«ædG π«dÉfi , ¥É°ûæà°SÓd ÚJƒµ«ædG PGPQ ¥ÓWEG
 á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG , ÊhÎµdE’G ÚNóàdG Iõ¡LCG , á«fhÎµdE’G
 øª°†àJh  ÚJƒµ«ædG  ¥É°ûæà°S’  á«fhÎµdE’G  Iõ¡LC’G  ,  ájó«∏≤àdG  ôFÉé°ùdG  øY  πFGóÑc
 äÉeõ∏à°ùe ,  ≠ÑàdG  πFGóHh ≠ÑàdG  äÉéàæe ,  ÚæNóª∏d …ƒªØdG  ÒîÑàdG  Iõ¡LCGh  ,  PGPôdG
 »`a  ,  áæª°†àŸG  É≤HÉ°S  IQƒcòŸG  äÉéàæª∏d  ΩRGƒdh  ™£b  ,  á«fhÎµdE’G  ôFÉé°ù∏d  ÚæNóŸG
  áæî°ùŸG ≠ÑàdG OGƒYCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH QÉé«°ùdGh áæî°ùŸG ôFÉé°ùdG AÉØWE’ Iõ¡LC’Gh 34 áÄØdG

 . øë°ûdG IOÉYE’ á∏HÉ≤dG á«fhÎµdE’G ôFÉé°ùdG Ö∏Y

 BG ¢SG ¢ùàcOhôH ¢ùjQƒe Ö«∏«a : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , πJÉ°T ƒ«f 2000,3 OhÉæj Ô«L iGƒc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/18 : 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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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122283 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 »`a IóYÉ°ùŸG ÒaƒJ äÉeóN , Gójó– , RÉ«àe’G íæe äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
 äÉ©éàæŸGh  äÉfÉ◊G , á«∏«∏dG …OGƒædG , ºYÉ£ŸG , ¥OÉæØdG π«¨°ûJh ¢ù«°SCÉJ »`a ∫ÉªYC’G IQGOEG
 ÊÉÑe , ácÎ°ûŸG äÉ«µ∏ŸG , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe , ábÉ«∏dGh á«gÉaôdG ≥aGôeh , á«ë°üdG
 IQGOEG  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  ∑Î°ûŸG  âbƒdG  äÉ©éàæeh  ,  äGô“DƒŸG  ó≤Y  õcGôe  ,  ≥≤°ûdG
 äÉ©éàæŸGh , äÉfÉ◊G , á«∏«∏dG …OGƒædG , ºYÉ£ŸG , ¥OÉæØdG π«¨°ûJh IQGOEG , Gójó– , ∫ÉªYC’G
 ÊÉÑe , ácÎ°ûŸG äÉ«µ∏ŸG , áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe , ábÉ«∏dGh á«gÉaôdG ≥aGôeh , á«ë°üdG
  äÉ©éàæŸÉH  ¬«aÎdG  …OGƒf  ,  âbƒdÉH  ácQÉ°ûŸG  äÉ©éàæe ,  äGô“DƒŸG  ó≤Y õcGôe ,  ≥≤°ûdG
 ≥Mh  ,  á°UÉÿG  áeÉbE’G  …OGƒfh  ,  áª°ù≤ŸG  ÒZ  á©ØæŸG  ≥FÉKh  …OGƒfh  ,  äGRÉLE’G  …OGƒf
 ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN  ,  øjôNBÓd  πLC’G  á∏jƒW  QÉéjE’G  ™jQÉ°ûeh  ,  …OGƒædG  ∫Éª©à°SG
 ™«ÑdG äÉeóN , ôLÉàŸG äÉeóNh , äGQÉ``còàdG , É``jGó¡dG ™`«H ∫É``fi , Gó``jó– , áFõéàdÉH
 ≥aGôŸG  ÒaƒJ  äÉeóN  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉLƒdÉàc  äÉeóN  ,  âfÎfE’G  ÈY  áFõéàdÉH
 äÉeóN , ∫ÉªYC’G IQGOEG ∫ƒM äGQÉ°ûà°S’G Ëó≤J äÉeóN , ÖJÉµŸG ä’BGh äGó©Ÿ áeóîà°ùŸG
 ó≤Y ≥aGôe ÒaƒJ , πª©dG äÉYÉªàL’ §«£îàdG äÉeóN , ∫ÉªYC’G ¿hDƒ°T Ò«°ùJh ‹ƒJ
 ÖJÉµŸG äÉeGóîà°S’ äÉMÉ°ùŸG QÉéÄà°SGh ÒLCÉJ , IQGOE’G , ∫ÉªYC’G äÉYÉªàL’ äGô“DƒŸG
 äÉeóN , äÉeóN hCG ™FÉ°†ÑH É¡∏jóÑJ øµÁ »àdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb QGó°UEG , áFõéàdÉH ™«Ñ∏dh
 ∫ÓN øe äÓ£©dG  äÉeóNh äÉ©éàæŸG  ,  ¥OÉæØ∏d  èjhÎdG  ,  ¥OÉæØdÉH  ≥∏©àj  ÉŸ  AÉæàb’G

 . õFGƒ÷ÉH õ«ØëàdG èeGôH

 »°S ∫G ∫G , »H …G ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒJGÒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  06902 â«µ«àfƒc ,  OQƒØeÉà°S  ,  âæjƒHQÉà°S  ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/9/26 : 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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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 áeÉbE’G , »gÉ≤ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN , º©£e , ¥OÉæØdG äÉeóN
 äÓØ◊G ≥aGôe ÒaƒJ , ¢VQÉ©ŸGh äGô“DƒŸGh äÉYÉªàLÓd áeÉ©dG ≥aGôŸG ÒaƒJ ™éàæŸÉH
 á«bóæØdG  áeÉbE’G  øcÉeC’ õé◊G  äÉeóNh ,  á°UÉÿG äÉÑ°SÉæª∏d  á«YÉªàL’G äÉÑ°SÉæŸGh

. øjôNBÓd

 »°S ∫G ∫G , »H …G ∫Éfƒ«°TÉfÎfG ¿ƒJGÒ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ,  06902 â«µ«àfƒc ,  OQƒØeÉà°S  ,  âæjƒHQÉà°S  ¿h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2018/9/26 : 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

122800 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 2 áÄØdG »`a

 äÉ``fÉgódG äÉ``fƒ∏e , ¿É``gódG hCG ÆÉ``Ñ°üdG ∞``Øfl , ô``µ∏dG , ¢û``«fQƒdG , AÓ``£dG , äÉ``fÉgódG
 »`a  áeóîà°ùŸG  á«dhC’G  OGƒŸG  ,  Ö°ûÿG  ï°ùØJh  CGó°ü∏d  IOÉ°†ŸG  OGƒŸG  ,  ôµ∏dGh  ¢û«fQƒdGh

 . Ö°ûÿG ¿ÉgO , ≈dhC’G AÓ£dG á≤ÑW

 »`a.»H ∫Éfƒ«°TÉfÎfG õ¨æ«Jƒc πHƒf hõcG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , º«¡fQG ΩG »H 6824 , 76 ≠jhÈ«∏a : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/11 : 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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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122956 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
 ,  Í÷G É¡°SÉ°SCG  äÉéàæe  ,  øgó∏d  á∏HÉ≤dG  áæÑ÷G  ,  ájôW áæÑL ,  áÁôµdG  áæÑL ,  ÍL
 äÉéàæe  øe  áYƒæ°üŸG  äÉjƒ∏◊G  ™æ°üd  áeóîà°ùŸG  OGƒŸG  ,  äÉjƒ∏◊G  ,  ¿ÉÑdC’G  äÉéàæe

 . ¿ÉÑdC’G

 »°S ∫G ∫G RófGôH âjôL ∫Éàææ«àfƒcÎfG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,07936 , »``````°SÒLƒ`````«f , ô````aƒfÉg â```°ùjG , ƒ```«æaG â``°ùjQƒØjO 100 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/10/18 : 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

123129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a

. ÉgQÉ«Z ™£bh äÉÑcôŸG

 »°S ∫G ∫G RQƒJƒe ∫GÒæ«L : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 3000- 48265 , ¿É````¨«°ûà«e , â```jhÎjO , ô````àæ°S ¢ù``fÉ°ù«æjQ 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alama55.indd   11 4/18/19   11:48 AM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 øe  èjõe  øe  áfƒµŸG  IÒÑ°üàdG  ìGƒdCG  ,  ÜƒÑ◊G  øe  É«FóÑe  áfƒµŸG  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG
 QhòH (äÉÑLh) É°ûædG , õcôŸG ÜGô°ûdG (äÉjƒ∏◊G) , áØØéŸG á¡cÉØdGh äGô°ùµŸGh ÜƒÑ◊G
 äÉÑLƒdG , ’ƒfGô÷G øe áfƒµŸG IÒÑ°üàdG ìGƒdCG , äÉ°ûeô≤ŸG , õ«cƒµdG , á÷É©ŸG ÜƒÑ◊G
, õ∏aGƒdG Gójó– , Ió``ªéŸG äÉ```éàæŸG , õ```gÉ÷G õ```«ÑÿG èjõe , RQC’G øe á``fƒµŸG á```Ø«ØÿG
 , ¿É````aƒ°ûdG ø``e ¿ƒ``µàJ »àdGh É≤``Ñ°ùe Iô°†ëŸG äÉÑLƒdG , »```°ùfôØdG â``°SƒàdG , ∂``«µfÉÑdG

. äÉ«dƒ≤ÑdGh RQC’G , IQòdG , ÜƒÑ◊G , Ió«°ü©dG

 ÊÉÑeƒc ¢ùJhG ôµjƒc …P : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  3716  -  60661  …ƒæ«dG  ,  ƒZÉµ«°T  ,  âjÎ°S  hôfƒe  â°ùjh  555  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/10/31 : 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

123642 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

, ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG ÒZ iô`NC’G äÉ``Hhô°ûŸGh ájRÉ¨dGh á``«fó©ŸG √É```«ŸG
 ô``«Z á```jRÉ¨dG  äÉ``Hhô°ûŸG  ,  äÉ```Hhô°ûŸG  π``ª©d iô``NC’G  äGô``°†ëà°ùŸGh Iõ```côŸG  äÉ```Hhô°ûŸG

. á«dƒëµdG

 ∂fG , ƒµ«°ùÑ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 10577 ∑Qƒjƒ«f áj’h , õ«°ûJÒH áæjóe , OhQ π«g ¿ƒ°SQófG 700 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2018/11/11 : 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

alama55.indd   12 4/18/19   11:48 AM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
  . ÜƒÑ◊G ≈∏Y áªFÉ≤dG áØ«ØÿG áª©WC’G , É«JQƒàdG ≥FÉbQ

 ∂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

2019/1/31 : 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

125763 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 21 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ¢Tôa

 »æÑeƒc ∞«dƒª∏H - â«÷ƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG ,  10022 ∑Qƒjƒ«f ,  ∑Qƒjƒ«f ,  ƒ«æ«aG ∑QÉH 300 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

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

alama55.indd   13 4/18/19   11:48 AM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126751 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, AGô°†ÿG á£∏°ùdG , äÉ≤∏M πµ°T ≈∏Y á«∏≤e ÉWÉ£H á°ûeô≤ŸG h á«∏≤ŸG ÉWÉ£ÑdG , êÉLO ™£b

 , óªéŸG …OÉHõdG Í∏dGh è∏ãŸG Ö«∏◊Gh Ëôc ¢ùjB’G AÉæãà°SÉH ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«∏◊G
, Oó≤e º◊ , ¢†«H , äÉ«Hôe , ΩÓ¡dG , ábƒØîŸG áÁôµdG , »YÉæ°üdG ìÉØàdG , π°üÑdG äÉ≤∏M
 Ωƒë∏dG øe ≈dhC’G áLQódÉH ¿ƒµàJ »àdG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG èdÉ©ŸG π°üÑdG , äÓ∏fl , ÍL
 É¡©«H ≥Ñ°S Ée πc , ∂ª°ùdG ôLôHh êÉLódGh …ô≤ÑdG ºë∏dG ôFÉ£a , øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh

 . ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG »`a

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

, äGhGô°†ÿG ôLÒH ôFÉ£°T , êÉLódGôFÉ£°T , ∂ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ºë∏dG íFGô°T ôFÉ£°T
 ôZÈdG , áaƒØ∏ŸG ôFÉ£°ûdG , ôFÉ£°ûdG , ƒàjQƒÑdG , áæNÉ°S äÉ°ûjhóæ°S , QÉ£aE’G ôFÉ£°T
 ,  (∂«µfÉH)  IÓfi  ôFÉ£a  ,  íFGô°ûd  ™£≤ŸG  »°ùfôØdG  õÑÿG  ,  õÑÿG  ∞FÉØd  πNGO  »àdG
 πHGƒJ , õ«fƒjÉŸG , Ö°ûJÉµdG , ∫OôÿG , ôFÉ£°ûdG πHGƒJh äÓ∏îŸG πHGƒJ :Gójó– , πHGƒàdG
 äÉjƒ∏◊G , ôFÉ£ØdG , á«∏≤ŸG äÉfhódG äÉæé©e , áaô≤dG ∞FÉØdh , ¿Éaƒ°ûdG ≥«bO , á£∏°ùdG
 áYƒª› ∂dP »`a ÉÃ , óªéŸG Ö«∏◊G hCG  Ëôc ¢ùjB’G øe ∫hC’G ΩÉ≤ŸG »`a ¿ƒµàJ »àdG
 ≈∏ëŸG ∂©µdG , á¡µæŸG Iƒ¡≤dG ÜGô°T , Gójó– , AÓª©∏d IQÉàîŸG É«∏©dG á≤Ñ£dG øe áYƒæàe
, á÷É©ŸGh Iô°†ëŸGh , á¡µæŸG äGô°ùµŸGh , »ª£ÿG øe É«∏©dG äÉ≤Ñ£dG , ∂©µdG , ¢ûeô≤ŸG
 »`a É¡©«H ≥Ñ°S Ée πc , óªéŸG Í∏dGh óªéŸG Ö«∏◊G , áXƒÑdG :Gójó– , Ö«∏M äÉéàæe

 . ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126753 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äGQÉHh »gÉ≤ŸG äÉeóN , áàbDƒŸG áMGôdG πFÉ°Sh äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN
 , á«LQÉÿG ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG äÉÑ∏W äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò°†– äÉeóN , Iƒ¡≤dG
, á©jô°ùdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN

 äGQÉ```ÑdGh º``YÉ£ŸG äÉeóN , á```Ø«ØÿG äÉÑLƒdG äGQÉH , á``«JGòdG á``eóÿG ºYÉ£e äÉeóN
 äÉeóN , IõgÉ÷G äÉÑLƒdG Ëó≤J äÉeóN , á«LQÉÿG äÉÑ∏£dGh ∑É°ûcC’G ∂dP »`a ÉÃ

 . ™bƒŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd äÉÑLƒdG hCG á«FGò¨dG OGƒŸG Ò°†–

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alama55.indd   15 4/18/19   11:48 AM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
, äGhGô°†ÿG ôLÒH ôFÉ£°T , êÉLódGôFÉ£°T , ∂ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ºë∏dG íFGô°T ôFÉ£°T
 ôZÈdG , áaƒØ∏ŸG ôFÉ£°ûdG , ôFÉ£°ûdG , ƒàjQƒÑdG , áæNÉ°S äÉ°ûjhóæ°S , QÉ£aE’G ôFÉ£°T
 ,  (∂«µfÉH)  IÓfi  ôFÉ£a  ,  íFGô°ûd  ™£≤ŸG  »°ùfôØdG  õÑÿG  ,  õÑÿG  ∞FÉØd  πNGO  »àdG
 πHGƒJ , õ«fƒjÉŸG , Ö°ûJÉµdG , ∫OôÿG , ôFÉ£°ûdG πHGƒJh äÓ∏îŸG πHGƒJ :Gójó– , πHGƒàdG
 äÉjƒ∏◊G , ôFÉ£ØdG , á«∏≤ŸG äÉfhódG äÉæé©e , áaô≤dG ∞FÉØdh , ¿Éaƒ°ûdG ≥«bO , á£∏°ùdG
 áYƒª› ∂dP »`a ÉÃ , óªéŸG Ö«∏◊G hCG  Ëôc ¢ùjB’G øe ∫hC’G ΩÉ≤ŸG »`a ¿ƒµàJ »àdG
 ≈∏ëŸG ∂©µdG , á¡µæŸG Iƒ¡≤dG ÜGô°T :Gójó– , AÓª©∏d IQÉàîŸG É«∏©dG á≤Ñ£dG øe áYƒæàe
  á÷É©ŸGh Iô°†ëŸGh , á¡µæŸG äGô°ùµŸGh , »ª£ÿG øe É«∏©dG äÉ≤Ñ£dG , ∂©µdG , ¢ûeô≤ŸG
 »`a ´ÉÑe ≥Ñ°S Ée πc , óªéŸG Í∏dGh óªéŸG Ö«∏◊G , áXƒÑdG :Gójó– , Ö«∏M äÉéàæe

 . ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126755 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 äGQÉHh »gÉ≤ŸG äÉeóN , áàbDƒŸG áMGôdG πFÉ°Sh äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN
 , á«LQÉÿG ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG äÉÑ∏W äÉeóN , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ò°†– äÉeóN , Iƒ¡≤dG
, á©jô°ùdG áeóÿG ºYÉ£e äÉeóN , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£e äÉeóN , ºYÉ£ŸG äÉeóN

 äGQÉÑdGh  ºYÉ£ŸG  äÉeóN  ,  áØ«ØÿG  äÉÑLƒdG  äGQÉH  ,  á«JGòdG  áeóÿG  ºYÉ£e  äÉeóN
 äÉeóN , IõgÉ÷G äÉÑLƒdG Ëó≤J äÉeóN , á«LQÉÿG äÉÑ∏£dGh ∑É°ûcC’G ∂dP »`a ÉÃ

 . ™bƒŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd äÉÑLƒdG hCG á«FGò¨dG OGƒŸG Ò°†–
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG 
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126758 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a

, AGô°†ÿG á£∏°ùdG , äÉ≤∏M πµ°T ≈∏Y á«∏≤e ÉWÉ£H , á°ûeô≤ŸGh á«∏≤ŸG ÉWÉ£ÑdG , êÉLO ™£b
 , óªéŸG …OÉHõdG Í∏dGh è∏ãŸG Ö«∏◊Gh Ëôc ¢ùjB’G AÉæãà°SÉH ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«∏◊G
 Oó≤e º◊ , ¢†«H , äÉ«Hôe , ΩÓ¡dG , ábƒØîŸG áÁôµdG , »YÉæ°üdG ìÉØàdG , π°üÑdG äÉ≤∏M
 Ωƒë∏dG øe ≈dhC’G áLQódÉH ¿ƒµàJ »àdG IõgÉ÷G äÉÑLƒdG èdÉ©ŸG π°üÑdG , äÓ∏fl , ÍL
 É¡©«H ≥Ñ°S Ée πc , ∂ª°ùdG ôLôHh êÉLódGh …ô≤ÑdG ºë∏dG ôFÉ£a , øLGhódGh ∑Éª°SC’Gh

 . ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG »`a

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alama55.indd   17 4/18/19   11:48 AM

-74-



(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126759 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
, äGhGô°†ÿG ôLÒH ôFÉ£°T , êÉLódGôFÉ£°T , ∂ª°ùdG äÉ°ûjhóæ°S , ºë∏dG íFGô°T ôFÉ£°T
 ôZÈdG , áaƒØ∏ŸG ôFÉ£°ûdG , ôFÉ£°ûdG , ƒàjQƒÑdG , áæNÉ°S äÉ°ûjhóæ°S , QÉ£aE’G ôFÉ£°T
 ,  (∂«µfÉH)  IÓfi  ôFÉ£a  ,  íFGô°ûd  ™£≤ŸG  »°ùfôØdG  õÑÿG  ,  õÑÿG  ∞FÉØd  πNGO  »àdG
 πHGƒJ , õ«fƒjÉŸG , Ö°ûJÉµdG , ∫OôÿG , ôFÉ£°ûdG πHGƒJh äÓ∏îŸG πHGƒJ :Gójó– , πHGƒàdG
 äÉjƒ∏◊G , ôFÉ£ØdG , á«∏≤ŸG äÉfhódG äÉæé©e , áaô≤dG ∞FÉØdh , ¿Éaƒ°ûdG ≥«bO , á£∏°ùdG
 áYƒª› ∂dP »`a ÉÃ , óªéŸG Ö«∏◊G hCG  Ëôc ¢ùjB’G øe ∫hC’G ΩÉ≤ŸG »`a ¿ƒµàJ »àdG
 ≈∏ëŸG ∂©µdG , á¡µædG Iƒ¡≤dG ÜGô°T :Gójó– , AÓª©∏d IQÉàîŸG É«∏©dG á≤Ñ£dG øe áYƒæàe
  á÷É©ŸGh Iô°†ëŸGh , á¡µæŸG äGô°ùµŸGh , »ª£ÿG øe É«∏©dG äÉ≤Ñ£dG , ∂©µdG , ¢ûeô≤ŸG
 »`a ´ÉÑe ≥Ñ°S Ée πc , óªéŸG Í∏dGh óªéŸG Ö«∏◊G , áXƒÑdG :Gójó– , Ö«∏M äÉéàæe

 . ÊÉÑŸG êQÉN hCG »`a ∑Ó¡à°SÓd ºYÉ£ŸG

 ø°ûjQƒHQƒc ≠æ«c ôLÒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 33126 GójQƒ∏a , »eÉ«e , ∞jGQO ¿ƒZ’ ƒ∏H 5505 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2019/3/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ºgDhÉcô°Th ÉHÉ°S : π``````````«cƒdG º`````````°SG 

¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2027 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

 , ôµ°ùdG øe äÉjƒ∏◊G , áJ’ƒcƒ°ûdG øe äÉjƒ∏◊G , áJ’ƒcƒ°ûdG , á«Ñ£dG ÒZ äÉjƒ∏◊G
. âjƒµ°ùÑdGh ∂©µdG , ΩÉ©£dG ó©H äÉjƒ∏◊G , Ëôc ¢ùjB’G , IóªéŸG äÉjƒ∏◊G

 
 óàª«d ¬«c ƒj …QƒHOÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ƒj ∫EG 2 30 »H , ΩÉ¡¨æe ÒH , πjÉØfQƒH , Úd πjÉØfQƒH 12 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ∏ªŸG                                   
2019/3/13 : 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

alama55.indd   18 4/18/19   11:48 AM

-75-



(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101064 : 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.¢T ájQÉ≤©dG Qƒ°ùædG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 34888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

101065 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 . ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

 Ω.Ω.P.¢T ájQÉ≤©dG Qƒ°ùædG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 34888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101066 : 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.¢T ájQÉ≤©dG Qƒ°ùædG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 34888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

101067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 . ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

 Ω.Ω.P.¢T ájQÉ≤©dG Qƒ°ùædG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 34888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
101068 : 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.¢T ájQÉ≤©dG Qƒ°ùædG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 34888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

           

101069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 . ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN

 Ω.Ω.P.¢T ájQÉ≤©dG Qƒ°ùædG ∫ÓJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »ÑXƒHCG , 34888 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119046 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
. ≠ÑàdG äÉéàæeh ôFÉé°ùdG

 Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d á«fGóMƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 29011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

119047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ábÉ£dG äÉHhô°ûe

 Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d á«fGóMƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 29011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
       131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a
 . óFGƒŸGh ¢TGôØdG á«£ZCG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ è«°ùædG äÉéàæeh äÉLƒ°ùæŸG

 Ú°ùM »∏Y ΩÓµdG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

 
119545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 18 áÄØdG »`a
 IOQGƒdG ÒZ OGƒŸG √òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G ó«∏≤Jh áZƒHóŸG Oƒ∏÷G
 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ≤◊Gh  ≥jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  ΩÉÿG  äÉfGƒ«◊G  Oƒ∏L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

 . êhô°ùdGh äÉfGƒ«◊G º≤WCGh •É«°ùdG , »°ü©dGh »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

 Ú°ùM »∏Y ΩÓµdG ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
      131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ä’Éch , áFõéàdÉH ™«ÑdG òaÉæeh ájQÉéàdG äÓëŸG , ¥ƒ°ùàdG , ™«ÑdG òaÉæe , ¥ƒ°ùàdG õcGôe
 äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch , π«ãªàdG ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
, ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , ™∏°ùdG ¢VôY , á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájQÉéàdG

 ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ,  á«FÉYO  hCG  ájQÉŒ  äÉjÉ¨d  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  äÉæ«©dG  ™jRƒJ
 hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG äÉeóN , á«≤jƒ°ùJ äÉ°SGQO , ¥ƒ°ùàdG çƒëH , ájQÉéàdG
 äÉjÎ°ûŸG äÉeóN , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , äÉ©«ÑŸG èjhôJ

. 35 áÄØdÉH IOQGƒdG äÉeóÿG áaÉch

 QOÉ≤dGóÑY ¿ÉehÎjG π«H’Éa ΩÉeƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 20521 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121034 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121035 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
 . ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121257 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121258 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121259 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

121260 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a

. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

 Ω.Ω.P πjQÉHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
121411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ƒ÷G äÉØ£∏e , ƒÑeÉ°ûdG , ¿ƒHÉ°üdG , Qƒ£©dG

 »FÉ«°V ¥hQÉa º«MôdGóÑY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , G2L J30539 RGƒ÷G ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

122926 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 7 áÄØdG »`a

 á«dBG  äÉfQÉb , ( ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY ) øFÉµeh äÉcôfi , á«dBG  OóYh ä’BG
 QGój Ée GóY ) á«YGQR äGó©e , ( ájÈdG äÉÑcôª∏d É¡æe ¿Éc Ée GóY ) ácô◊G π≤f ô°UÉæYh

 . ¢†«ÑdG ¢ù«≤ØJ Iõ¡LCG , ( ó«dÉH

 óàª«d »æÑeƒc ófCG ¢ùHQƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , 400 - 001 …ÉÑeƒe , äQƒa , êQÉe …Q â«‚QÉ°T , „ó∏H ¢ùHQƒa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG

2018/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
122927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 8 áÄØdG »`a
 áë∏°SCG , ( ≥YÓŸGh ÚcÉµ°ùdGh ∑ƒ°ûdG ) ™£≤dG äGhOCG , ( ó«dÉH QGóJ ) ájhój äGhOCGh OóY 

 . ábÓM äGhOCG , AÉ°†«H

 óàª«d »æÑeƒc ófCG ¢ùHQƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

  , 400 - 001 …ÉÑeƒe , äQƒa , êQÉe …Q â«‚QÉ°T , „ó∏H ¢ùHQƒa : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG

2018/10/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

123611 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a

. ≠ÑàdG äÉéàæeh ôFÉé°ùdG

 Ω.Ω.P áeÉ©dG IQÉéà∏d á«fGóMƒdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 29011 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124074 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

124075 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124076 : 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

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

124077 : 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 

 Ω.Ω.P πjQÉHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 27401 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/11/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
83574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (âcQÉe ôHƒ°S) É¡©«Hh ™∏°ùdG ¢VôY

 Ω.Ω.¢T ô°†NC’G ¥ƒ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ádÓ°U 620 : Ü.Q 596 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/10/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

92505 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. ( »ÑW ™ª›) á°ü°üîàŸG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »©aÉ°ûdG ∞«°S øH ¬`∏dGóÑY øH óªMCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉë°U áj’h 311 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/1/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
98465 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. …hÉ°ûeh á«HôYh ájóæg ä’ƒcCÉe

 Ω.Ω.¢T á©Ñ°ùdG QÉëÑdG º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , ÒÑµdG …OGƒdG , …hQ 116 : Ü.Q 111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

109964 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. Ωƒ«æŸCG á°TQh

 á«æeÉ°†J - IQÉéà∏d »HGƒ©dG OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 317 : Ü.Q 113 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112621 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. á«µæH äÉeóN

 ∫hC’G »ÑXƒHCG ∂æH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 100 : Ü.Q 303 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/9/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

113667 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ƒ«ædG äÉMƒd ™«ªŒh Ö«côJ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d »ÑgòdG Qƒ°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
113790 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »°ù«FôdG óªëe º«gGôHEG óªM º°SÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/10/23 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

115969 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e
 

 IQÉéà∏d …OGƒdG ∫É«eCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 196 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
117077 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áYƒæàŸG á«dõæŸG ÊGhC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117162 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ÉØWC’G ΩRGƒdh äGhOCGh ¢ùHÓe ™«H

 IóëàŸG ¢VƒÿG QÉªYEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118503 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ∫ÉªYCÓd á«dhódG ∞°ûàµŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3581 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119306 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

 OGƒe á«°SÉWô≤dG á«aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG ÖàµdG ó«∏Œ OGƒe äÉYƒÑ£ŸG iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG
. ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓÑdG OGƒŸG ≥°ü∏dG

 Ω.Ω.¢T ( Iô◊G á≤£æŸG) á«é«∏ÿG á«æ≤àdG äÉYÉæ°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   6 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh π≤ædGh IQÉéà∏d QÉë°U á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

122319 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á©Ñ£eh áÑàµe

 á«ŸÉ©dG ™«aôdG iƒà°ùŸG áÑàµe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/9/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124195 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. òaGƒfh ÜGƒHCG øe ïHÉ£ŸGh ºYÉ£ŸGh ¥OÉæØdG äGó©e

 áãjó◊G óéŸG QGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 987 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124493 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ÊÉÑŸG ∞«¶æJ

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d è«∏ÿG ™Hôe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
124537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ∫É°ùŸG RÉ¨dG áÄÑ©J

 Ω.Ω.¢T ¥ƒØàdGh ´GóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124555 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

 IQÉéà∏d »`aô£ŸG ⁄É°S óªMCG º∏°ùe ¿RÉe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   9 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ÉWÉ£ÑdG ≥FÉbQh , ºWÉª£dG ¿ƒé©e

 áeÉ©dG IQÉéà∏d á````eÉ¡J º``‚ á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á`````dÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

125325 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á«æWƒdG ±hô©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 46 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   10 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125729 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. äGó©ŸGh ™FÉ°†Ñ∏d äÉæMÉ°ûdÉH …ÈdG π≤ædGh »côª÷G ¢ü«∏îàdG ÖJÉµe

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ™jô°ùdG è«∏ÿG §N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , ô°TƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126008 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñàµe äGhOCG ™«H

 Iõ«ªàŸG ¥Éà°SôdG äGÒN : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 280 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   11 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126079 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’G ™«H

 Iõ«ªàŸG ø°üZ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a

. ¿ÉÑ∏dG âjRh AÉe êÉàfE’ á«aô◊G äÉéàæŸG ™æ°U

 äÉeóÿGh IQÉéà∏d áãjó◊G ï°SGôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   12 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126237 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ¢Uƒ¨dG ≈∏Y ÖjQóàdG

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d ΩÓ°ùdG ∫ÓX : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , ºë°U 319 : Ü.Q 93 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

126363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

 IQÉéà∏d QÉæØdG ÜhQO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëe , á©æ°üŸG 130 : Ü.Q 451 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   13 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 áYóÑŸG …OÉjCÓd Ëôe ΩCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 28 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdG ä’Éch á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ºgDhÉcô°Th Qó«M AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   14 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126405 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G áfÉ«°Uh ìÓ°UEG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ºgDhÉcô°Th Qó«M AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/2/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

. IôLDƒŸG hCG ácƒ∏ªŸG äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG

 Ω.Ω.¢T …QÉ≤©dG ôjƒ£à∏d QhÉ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 236 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   15 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126582 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á«Hô©dG AÉ«ahC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U , ábÉW : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126686 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¡ÑdGh π°ù©dG äÉéàæe ™«H

 IóëàŸG ô°SÉ«dG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1261 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   16 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126688 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T ájQÉéàdG ∫ÉªYCÓd áeÉ¡J ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe ,  ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126690 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÓØë∏d ºF’ƒdG OGóYEG º©£e

 IQÉéà∏d áãjó◊G ôaƒ∏«ædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   17 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126772 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. á«Ñ°ûÿG òaGƒædGh ÜGƒHC’G ™æ°U

 »YÉæ°üdG QÉªãà°SÓd ájDhôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126775 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. äÉjƒ∏◊G

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 103 : Ü.Q 218 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   18 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
. IÉeÉëe Öàµe

 
 á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ûà°S’Gh IÉeÉëª∏d »∏gòdG ó«©°S : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 318 : Ü.Q 6 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
          

126785 : 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 , »°SÉ°SCG πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d »Hô¨dG QÉë°U π¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   19 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126845 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T AÉª°ùdG ¿GƒdCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 176 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d ábô°ûŸG IQó°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉëe , ádÓ°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   20 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«Ø°üJ

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1033 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

 

126924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°ü°üîàdG á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

 Ω.Ω.¢T ⁄C’G êÓ©d »°ü°üîàdG õcôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   21 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126970 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 äGôeÉ©dG IôgƒL ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127014 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«fóeh ájQÉª©e á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG

 á°Sóæ¡∏d áMÉ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 388 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   22 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127042 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

. QƒîÑdGh

 á«æjôëÑdG ∫Gƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëe , QÉë°U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127076 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

 IQÉéà∏d ÊÉª©ædG ¢ù«b ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alama47.indd   23 4/18/19   1:32 PM
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(1289) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
 . (ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG) äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG äÉÑLh Ëó≤J äÉeóN

 á«ªæà∏d áãjó◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :
)بالألـف(

2019/3/31م
ريال عماين 

)بالألـف(

2018/3/31م
ريال عماين 

)بالألـف(
الذهـب والف�سة 

املوجودات الأجنبية :
اأ - اأر�سدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �سندوق النقد الدويل 
ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�ستحقات من احلكومة
امل�ستحقات من البنوك املحلية

ح�سة ال�سلطنة لدى �سندوق النقد الدويل
املوجودات الثابتة ) �سافـي (

املوجودات الأخرى

2٫829٫702
104٫226

3٫421٫935

446

6٫355٫863
397٫540

122
238٫976
43٫229
75٫703

464

6٫964٫092
14٫620

542
260٫334
43٫285

118٫348

========7.401.685========7.111.878املجمـــــوع
املطلوبات )اخل�صوم( :

النقد امل�سدر
امل�ستحقات للحكومة

امل�ستحقات للبنوك املحلية :
اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�سالمية
املطلوبات الأخرى

ح�ساب �سندوق النقد الدويل بالريال العماين 
القيمة ال�سافية :

اأ - راأ�س املال
ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

2٫111٫697
234٫244

1٫000٫000
373٫762
106٫636

1٫635٫024
1٫289٫270

2٫345٫941
122٫245
239٫000

1٫480٫398

1٫626٫941
1٫545٫289

2٫402٫059
128٫025
260٫357

1٫439٫014

=========7.401.685=========7.111.878املجمـــــوع

البنك املركزي العماين

البنك املركزي العماين
اإعـــــــالن

ا�ستنـادا اإلـى املـادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�سرفــي ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2000/114 ، 
يعلــــن البنــــك املركــــزي العمانــــي اأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2019/3/31م 

كانت كما يلي  :
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مكتب رجب الكثريي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معهد اأيه اأم اأيه العاملي للتدريب �ش.م.م
�سركـــة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الكثريي  يعلـن مكتب رجب 
معهد اأيه اأم اأيه العاملي للتدريب �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 
1213781 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/5/17م , 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 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رواد اخلليج للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتــب اخلبــراء العامليون لتدقيق احل�سابــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديــة اأنـــه يقــــوم 
بت�سفـية �سركـــة رواد اخلليج للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــل 
الـتجـاري بالرقـم 1120694 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/11/7م , 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 بو�شر - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237

مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم : 22
هاتـف رقــم : 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم : 24595912

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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مكتب فاطمة املعمرية للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رايدر ليفيت بكنال ليمتد �ش.م.م
يعلـن مكتب فاطمة املعمرية للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة 
الـتجـاري بالرقـم  ال�سجــــل  اأمانــــة  لـــدى  , وامل�سجلـة  رايـــدر ليفيـــت بكنـــال ليمتـــد �ش.م.م 
1040743 , 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 ال�شمالية - بناية الرمي

�ش.ب : 306 ر.ب : 103
هاتـف رقــم : 22506500 فاك�ش رقم : 22506505

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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 العامري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جالل الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب حمد العامري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـــه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة 
اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1092029 ,  جـــالل الدوليــــة �ش.م.م , وامل�سجلـــة لـــدى 
, 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 : 2841 ر.ب : 130

هاتـف رقــم : 96606244 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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�شركة بيه كي اف �ش.م.م
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاوثي للمقاوالت واخلدمات امليكانيكية �ش.م.م
تعلـن �سركة بيه كي اف �ش.م.م اأنـــها تقــــوم بت�سفـية �سركـــة �ساوثي للمقاوالت واخلدمات 
اأمانــــة ال�سجــــــل الـتجــــاري بالرقــــم 1078989 , وفقا  لـــدى  امليكانيكية �ش.م.م , وامل�سجلـة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/10/3م , 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 : 
و�دي عدي - جممع بيت حطاط �أ - جناج رقم : 108اأ

�ش.ب : 1171 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24563196 فاك�ش رقم : 24563194

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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العذيبة لالأغذية �ش.م.م

اأنهـــا تقـــوم بت�سفـيـة �سركــة العذيبة لالأغذية �ش.م.م ,  تعلن �سركـــة بيـــه كـــي اف �ش.م.م 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1036583 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2017/12/31م , وللم�سفـــية وحدها حــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـية فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

و�دي عدي - جممع بيت حطاط �أ - جناج رقم : 108اأ
�ش.ب : 1171 ر.ب : 112

هاتـف رقــم : 24563196 فاك�ش رقم : 24563194
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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�شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدى البحار للخدمات الهند�شية وامل�شاريع �ش.م.م
تعلـن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـــها تقــــوم بت�سفـية �سركـــة �سدى 
البحار للخدمات الهند�سية وامل�ساريع �ش.م.م , وامل�سجلـة لـــدى اأمانــــة ال�سجــــــل الـتجــــاري 
بالرقــــم 1219834 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/5م , 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 : 
�ش.ب : 2123 ر.ب : 122

هاتـف رقــم : 22060040 فاك�ش رقم : 22060043
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

مكتب كرو ماك والغزايل �ش.م.م - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية لالأمالك العقارية �ش.م.م
يعلن مكتب كرو ماك والغزايل �ش.م.م - حما�سبون قانونيون - اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة 
بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  العقارية  لالأمالك  العربية 
, وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيـــل  املــوؤرخ 2018/12/9م  ال�سركــاء  , وفقــا التفــاق   1061295
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
اخلوير - مقابل م�شقط جراند مول - مبنى The Office - الطابق اخلام�ش 

�ش.ب : 971  ر.ب : 131
هاتف رقم : 24036300 - فاك�ش رقم : 24587588

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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 املكتب االأهلي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ت�شاهيل اخلليج �ش.م.م
يعلن املكتب االأهلي لتدقيق احل�سابات اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة ت�ساهيل اخلليج �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1076456 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2019/3/1م , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم : 506
�ش.ب : 375  ر.ب : 131

هاتف رقم : 24795882 - 24795884 فاك�ش رقم : 24795880
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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 التميمي والربواين للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اي ار ايه �شريف�شز )م�شقط( �ش.م.م
بت�سفـيــــة  يقــــوم  اأنه  القانونيــــة  واال�ست�سارات  للمحاماة  والربواين  التميمي  يعلن مكتب 
�سركــة اي ار ايه �سريف�سز )م�سقط( �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانــــــة ال�سجــــــل الـتجـــــاري 
بالرقــــم 1314029 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/3/28م , وللم�سفـــي وحـــده حــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
الغربة اجلنوبية - �شارع رقم : 3701 - جممع رقم : 237

 بناية االأ�شالة - مكتب رقم : 409 
�ش.ب : 109  ر.ب : 136

هاتف رقم : 24218554 فاك�ش رقم : 24218553
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج الكويت العقارية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه باعمر اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة اأبراج الكويت العقارية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لـدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1011867 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
 ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  ، وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2018/3/19م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتـف رقــم : 99631168 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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 عو�ش بن حارث التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإبداع الثالثي للم�شاريع املتميزة - ت�شامنية  
يعلن يا�سر بن عو�ش بن حارث التوبي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة االإبداع الثالثي للم�ساريع 
املتميزة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1197775 ، وفقــا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/20م ، 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 منح - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 152 ر.ب : 619
هاتف رقم : 99896123 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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اأ�شامة بن حممد بن نا�شر الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإمناء خلدمات التعليم والتدريب - ت�شامنية  
خلدمات  االإمناء  �سركـــة  بت�سفـيـة  يقـوم  اأنـــه  الريامي  نا�سر  بن  حممد  بن  اأ�سامة  يعلن 
التعليم والتدريب - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1296567 ، 
وفقــا التفــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2018/12/29م ، وللم�سفــــي وحــــده حـــق متثيـــــل ال�سركــــــة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري ، وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
والية اإزكي - حمافظة الداخلية 

�ش.ب : 2872 ر.ب : 111
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

�شليمان بن �شعيد بن �شيف العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفريوز الدولية �ش.م.م  
يعلن �سليمان بن �سعيد بن �سيف العزري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة الفريوز الدولية �ش.م.م  ،
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1103150 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
وعلـــى   ، الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  وحــده حق متثيــل  وللم�سفـي   ، 2019/4/2م 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب : 114 ر.ب : 614 
هاتف رقم : 94441595 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة 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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وائل بن حممد بن حمد احلكماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة احلكمة الوطنية �ش.م.م 
يعلن وائل بن حممد بن حمد احلكماين اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركـــة منارة احلكمة الوطنية 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1317280 , وفقا التفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  ال�سركـــة فـي  , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل  املوؤرخ 2019/3/18م 
وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية جعالن بني بو ح�شن - حمافظة جنوب ال�شرقية

هاتف رقم : 92828168 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

عو�ش بن حممد بن �شامل ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهم االأمارة للتجارة - ت�شامنية 
يعلن عو�ش بن حممد بن �سامل ال�ساعدي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة �سهم االأمارة للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1039054 , 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 جعالن بني بو علي - حمافظة جنوب ال�شرقية

�ش.ب : 287 ر.ب : 416
هاتف رقم : 98860868 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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علي بن �شامل بن حمد الفزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موؤ�ش�شة قرطاج الع�شرية �ش.م.م 
يعلن علي بن �سامل بن حمد الفزاري اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة موؤ�س�سة قرطاج الع�سرية 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1028192 , 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 : 95123737 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

جنالء بنت زهري بن علي اجلمالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العنقاء املتميزة للتجارة �ش.م.م 
تعلن جنالء بنت زهري بن علي اجلمالية اأنها تقـوم بت�سفـية �سركة العنقاء املتميزة للتجارة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1134645 , 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 : 63 ر.ب : 134

هاتف رقم : 99385650 
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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عبدالعزيز بن نا�شر بن �شعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإبداع للخدمات الفنية املتعددة �ش.م.م 
يعلن عبدالعزيز بن نا�سر بن �سعيد الريامي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة االإبداع للخدمات 
 ,  1144381 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , �ش.م.م  املتعددة  الفنيــــة 
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 : 
امل�شفاة العلوية - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 1526 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99476070 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

هالل بن حمد بن �شيف املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربج االأزرق املتحدة �ش.م.م 
يعلن هـــالل بـــن حمـــد بن �سيـــف املعولــي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة الربج االأزرق املتحدة 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1193576 , 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 : 1242 ر.ب : 133
هاتف رقم : 99040406 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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خليفة بن �شليمان بن �شامل ال�شعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج اخلليج املتكاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن خليفة بن �سليمان بن �سامل ال�سعدي اأنـــه يقـوم بت�سفـيـة �سركة اأمواج اخلليج املتكاملة 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1105705 , 
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 : 92593296 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

حممد اأ�شرف نياز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البابطني لبالنك وخور�شيد لالت�شاالت �ش.م.م 

يعلن حممد اأ�سرف نياز اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة البابطني لبالنك وخور�سيد لالت�ساالت 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1769162 , 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 : 154 ر.ب : 112 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي
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عبداملجيد هارون اأحمد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شة م�شقط العاملية �ش.م.م 
يعلن عبداملجيــــد هـــارون اأحمـــد اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركة مل�ســـة م�سقــط العاملية �ش.م.م , 
وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1086408 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2018/9/27م , وللم�سفـي وحــده حق متثيــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـري , وعلـــى 
اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

�ش.ب : 285 ر.ب : 114 
هاتف رقم : 99334464

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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

�شامية بنت عامر بن �شعد املب�شلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأوبرا لالأعمال الدولية �ش.م.م 
تعلن �سامية بنت عامر بن �سعد املب�سلية اأنها تقـوم بت�سفـية �سركة االأوبرا لالأعمال الدولية 
�ش.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1287571 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2019/2/24م , 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 : 
حمافظة م�شقط

�ش.ب : 929 ر.ب : 111
هاتف رقم : 91226199 

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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خمي�ش بن عبيد بن جميع اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة خمي�ش بن عبيد بن جميع اليحيائي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن خمي�ش بن عبيد بن جميع اليحيائي اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة خميــ�ش بن عبيــد بــن 
جميع اليحيائي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري 
بالرقــــم 8042802 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/12/23م , وللم�سفـــي وحـــده حــق 
كافـــة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميــع مراجعة   , الغـري  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل 

االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :
حمافظة الظاهرة 

هاتف رقم : 96502001
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�شفــي

علي بن حمد بن �شعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرتفعات اأدم للتجارة - ت�شامنية
يعلن علي بن حمد بن �سعيد املحروقي اأنه يقـوم بت�سفـيــة �سركــة مرتفعـــات اأدم للتجارة -

التفــاق  وفقــا   ,  5113156 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلــة   , ت�سامنية 
الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  حــق متثيـــل  وحـــده  وللم�سفـــي   , 2017/12/25م  املــوؤرخ  ال�سركــاء 
اأمــام الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان االآتـي :
املوالح - والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب : 154  ر.ب : 618
هاتف رقم : 99356590

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 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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ن�صر بن عامر بن �صوين احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احل�صن ال�صاهق ملقاوالت البناء �س.م.م
يعلن ن�سر بن عامر بن �سوين احلو�سني اأنه يقـوم بت�سفـيـة �سركــة احل�سن ال�ساهق ملقاوالت 
البناء �س.م.م , وامل�سجلــة لـــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1006411 , وفقــا التفــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/1/13م , وللم�سفـــي وحـــده حــق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـري , وعلـــى اجلميــع مراجعة امل�سفـي فـي كافـــة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
حمافظة م�صقط

�س.ب : 371  ر.ب : 114
هاتف رقم : 99318386

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اأحمد بن حامد بن حممد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صباب الداخلية �س.م.م
يعلـن اأحمد بن حامد بن حممد النبهاين اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سباب الداخلية �س.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1230821 , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثـــيل 
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 : 1127 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 99352319

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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عبداحلفيظ بن عبدالواحد بن عبدالر�صول البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفطيم لالآليات واملاكينات �س.م.م
يعلـن عبداحلفيظ بن عبدالواحد بن عبدالر�سول البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة الفطيم 
  , اأمانـة ال�سجـل الـتجــــاري بالرقــــم 1093582  لالآليات واملاكينات �س.م.م , وامل�سجلـة لدى 
وللم�سفـي وحـــده حـــق متثـــيل 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 : 55 ر.ب : 136

هاتـف رقــم : 91466662
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

غالب بن عبداللـه بن حممد ال�صر�صاحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املكارم الدولية �س.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة املكارم الدولية  يعلـن غالب بن عبداللـه بن حممد ال�سر�ساحي 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1281269 , وللم�سفـي وحـــده حـــق 
متثـــيل 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 : 1697 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 97763992

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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�صيف بن اأحمد بن �صامل الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جيندران للديكور والتجارة �س.م.م
يعلـن �سيف بن اأحمد بن �سامل الرواحي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة جيندران للديكور والتجارة 
�س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1298125 , وللم�سفـي وحـــده حـــق 
متثـــيل 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 : 1912 ر.ب : 111
هاتـف رقــم : 79186530

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

�صعود بن جمعة بن خمي�س املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات �صربتات خلدمات النفط - تو�صية
يعلـن �سعود بن جمعة بن خمي�س املخيني اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة خريات �سربتات خلدمات 
النفـــط - تو�سيـــة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1298582 , وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثـــيل ال�سركـة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
اخلوير اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 92381019
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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خليل بن حممد بن بخ�س البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاهني ال�صيب للتجارة - تو�صية
يعلـن خليل بن حممد بن بخ�س البلو�سي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة �ساهني ال�سيب للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1370634 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء 
اأمام الغـري ,  , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثـــيل ال�سركـة فـي الت�سفـية  املــوؤرخ 2019/3/25م 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتـف رقــم : 96244274
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي

اأحمد بن حممد بن غلوم العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلبوري و�صريكه لالأعمال �س.م.م
و�سريكـــه  اجلبـــوري  �سركة  بت�سفـية  يقـوم  اأنـه  العجمي  غلوم  بن  حممد  بن  اأحمد  يعلـن 
لالأعمال �س.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1329929 , وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثـــيل 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 : 404 ر.ب : 321

هاتـف رقــم : 99891115
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�صفــي
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املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاول للخدمات الوطنية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنه يقــــوم بت�سفـيــــة �سركــة املعاول للخدمات 
, وفقــا  بالرقــــم 1149807  الـتجـــــاري  ال�سجــــــل  اأمانــــــة  لـــدى  , وامل�سجلــة  الوطنية �ش.م.م 
ال�سركـــــة فـي  , وللم�سفــــي وحــــده حـــــق متثيـــــل  املــــوؤرخ 2018/12/26م  ال�سركــــاء  لتفــاق 
تتعلق  التي  الأمور  كافـــة  فـي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعـــة   , الغـيـــر  اأمــام  الت�سفـيــة 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير - بناية �سماء حفيت 

�ش.ب : 338  ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتف رقم : 24484107 فاك�ش رقم : 24484726

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

عبداللـه بن خلفان بن �سيف احلديدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمنية ال�سعيدة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن خلفان بن �سيف احلديدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة الأمنية ال�سعيدة 
اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   , بالرقـم 1012411  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�سفــي
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ح�ضن بن �ضهيل بن اأحمد احل�ضري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة ح�ضن بن �ضهيل بن اأحمد احل�ضري و�ضركاه للتجارة - ت�ضامنية

يعلــن ح�سن بن �سهيل بن اأحمد احل�سري ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة ح�سن بن �سهيل بن اأحمد 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم  ، وامل�سجلة لــدى  احل�سري و�سركاه للتجارة - ت�سامنية 
2013894 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة 

امل�ضفــي)27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�ضعيد بن اأحمد بن حمود املحروقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضهول الراكي للتجارة - تو�ضية 

يعلــن �سعيد بن اأحمد بن حمود املحروقي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة �سهول الراكي للتجارة -
تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1076117 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ه�ضاب ال�ضمال للتجارة - تو�ضية 

يعلــن �سعيد بن اأحمد بن حمود املحروقي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة ه�ساب ال�سمال للتجارة -
تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1076109 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

حممد بن �ضعيد بن �ضامل البو�ضعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة حممد وعلي اأبناء �ضعيد بن �ضامل البو�ضعيدي للتجارة - ت�ضامنية 

يعلــن حممد بن �سعيد بن �سامل البو�سعيدي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة حممد وعلي اأبناء 
�سعيد بن �سامل البو�سعيدي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري 
وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  5029430 بالرقـم 

لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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وليد بن جمعة بن مبارك العرميي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج جر�ش للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية 
اأبراج جر�ش للتجارة  يعلــن وليد بن جمعة بن مبارك العرميي ب�سفـته امل�سفـــي ل�سركــة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 4002440 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

امل�ضفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
�ضلطان بن حممد بن �ضلطان الكا�ضبي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة زوايا اجلازر للتجارة - ت�ضامنية 

يعلــن �سلطــان بــن حممد بــــن �سلطــان الكا�سبـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة زوايـــا اجلـــازر 
عــــن   ،  1188531 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

�ضامل بن �ضعيد بن �ضامل احلوقاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية
 ل�ضركة ينابيع نزوى الذهبية للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية 

يعلــن �سامل بن �سعيد بن �سامل احلوقاين ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة ينابيع نزوى الذهبية 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 5122104 ،
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

امل�ضفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
حارث بن دروي�ش بن �ضامل العزري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة م�ضاريع مرتفعات معمد التجارية - ت�ضامنية 
يعلــن حارث بن دروي�ش بن �سالــم العــزري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة م�ساريـــع مرتفعـــات 
معمد التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1108630 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

امل�ضفــيقانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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�ضالم بن �ضعود بن نا�ضر اجلابري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ب�ضاتني املر�ضد للتجارة �ش.م.م 
يعلــن �سالم بن �سعود بن نا�سر اجلابري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة ب�ساتني املر�سد للتجارة 
اأعمــال  اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1166854 ، عــــن انتهـــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

حممد بن �ضليمان بن حممد الطائي 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برواز لل�ضفر وال�ضياحة �ش.م.م
يعلــن حممــــد بن �سليمـــان بن حممـــد الطائـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــــة بـــرواز لل�سفــــر 
وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1064726 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع النا�ضع �ش.م.م

يعلــن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة م�ساريـــــع النا�سع 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1063686 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

نا�ضر بن �ضعيد بن �ضامل الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امليا�ضم املتحدة �ش.م.م
يعلــن نا�سر بن �سعيد بن �سامل الوهيبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة امليا�سم املتحدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1087317 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

امل�ضفــيرقم 74/4 .
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حممد بن علي بن جمعة الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة اأبناء علي بن جمعة الزدجايل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن حممد بن علي بن جمعة الزدجايل ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة اأبــناء علـــي بن جمعـــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  واملقاولت  للتجارة  الزدجايل 
لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  1090119

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املعامل املا�ضية �ش.م.م

يعلــن حممد بن علي بن جمعة الزدجايل ب�سفـتـــه امل�سفـي ل�سركــة املعامل املا�سية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1767836 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي

بدر بن حمود بن �ضيف ال�ضرجي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة قمة التعاون �ش.م.م
 ، يعلــن بدر بن حمود بن �سيف ال�سرجي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة قمــــة التعاون �ش.م.م 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1159266 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بدر العطاء للتجارة �ش.م.م

يعلــن بدر بن حمود بن �سيف ال�سرجي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة بدر العطاء للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1159264 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن حمد الندابي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مناظر الد�ضر للتجارة �ش.م.م
يعلــن اأحمد بن عبداللـه بن حمد الندابي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة مناظر الد�سر للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1025448 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

عبدالبا�ضط بن عبدال�ضمد بن رم�ضان الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة طيف الدولية لال�ضتثمار �ش.م.م
يعلــن عبدالبا�ســط بن عبدال�سمـــد بن رم�ســان الزدجالـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة طيف 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1021618 ،  الدولية لال�ستثمار �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

املكتب االإقليمي - حما�ضبون قانونيون 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضماء هرمز احلديثة �ش.م.م
يعلــن املكتـــب الإقليمـــي - حما�سبــون قانونيــون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة �سمـــاء هرمـــز 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1181133 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

مكتب مهند العامري - حمامون وم�ضت�ضارون فـي القانون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الربميي للمنتجات االأ�ضمنتية �ش.م.م
يعلــن مكتب مهند العامري - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون - ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة 
الـتجاري بالرقـم  ال�سجـــل  اأمانـــة  لــدى  ، وامل�سجلة  الربميي للمنتجات الأ�سمنتية �ش.م.م 
لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  8044505

املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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�ضندوق تنمية م�ضروعات ال�ضباب �ش.م.ع.م
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القمة لل�ضناعة �ش.م.م
يعلــن �سندوق تنمية م�سروعات ال�سباب �ش.م.ع.م ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة القمة لل�سناعة 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1708848 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

عبدال�ضمد بن رم�ضان بن عثمان الزدجايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ثناء الدولية �ش.م.م
يعلــن عبدال�سمـــد بن رم�ســان بن عثمان الزدجالـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة ثناء الدولية 
اأعمــال  اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1002453 ، عــــن انتهـــاء  �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

مرمي بنت خلفان بن �ضامل ال�ضيابية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مركز درة اجلواهر �ش.م.م
تعلــن مرمي بنت خلفان بن �سامل ال�سيابية ب�سفـتـــها امل�سفـــية ل�سركـــــة مركز درة اجلواهر 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1065314 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــية

نادية بنت مقبول بن ح�ضني اللواتية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نادية وهاربر لال�ضت�ضارات الهند�ضية �ش.م.م
وهاربــــر  ناديــــــة  ل�سركـــــة  امل�سفـــية  ب�سفـتـــها  اللواتية  بن ح�سني  بنت مقبول  نادية  تعلــن 
لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1281490 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــية
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فهد بن حممد بن عبدالنبي مكي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املقاولون العاملية احلديثة �ش.م.م
يعلــن فهــــد بن حممـــد بـن عبدالنبــي مكــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة املقاولــــون العامليــــة 
احلديثة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1130148 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املوؤ�ض�ضة العامة لالإن�ضاءات �ش.م.م

يعلــن فهـــــد بن حممــــد بـن عبدالنبـــــي مكــــــي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة املوؤ�س�ســة العامـــــة 
لالإن�ساءات �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1509080 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

خالد بن علي بن �ضيف العامري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التطوير للديكور وامل�ضاريع الالمعة - تو�ضية
يعلــن خالد بن علي بن �سيف العامري ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة التطوير للديكور وامل�ساريع 
الالمعة - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1180284 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

عبدالرحيم بن اأحمد بن �ضليمان احلرا�ضي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأعمدة الثالثة للتجارة �ش.م.م
يعلــن عبدالرحيم بن اأحمد بن �سليمان احلرا�سي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركـــــة الأعمدة الثالثة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1164672 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

امل�ضفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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عبداحلميد بن اأحمد بن �ضليمان احلرا�ضي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأعمدة املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلــن عبداحلميد بن اأحمد بن �سليمان احلرا�سي ب�سفـتـــه امل�سفي ل�سركة الأعمدة املتميزة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1172817 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

مكتب �ضامل اخل�ضيبي لتدقيق احل�ضابات
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضامل الروي�ضي التجارية �ش.م.م
يعلــن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة �سامل الروي�سي 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1706659 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

وائل بن علي بن نا�ضر العوفـي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضروق الداخلية الوطنية - ت�ضامنية
يعلــن وائل بن علي بن نا�سر العوفـي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة �سروق الداخلية الوطنية - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1174518 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

حممد بن �ضامل الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة ال�ضبكة العاملية لالأ�ضطح اخلارجية والتجارة �ش.م.م

يعلـــن حممــد بن �سالـــــم الوهيبـــي ب�سفـتـــه امل�سفـــــي ل�سركـــــة ال�سبكــــــة العامليـــة لالأ�سطـــح 
اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1055172 ،  اخلارجية والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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�ضعيد بن علي بن حممد العلوي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة خمي�ش و�ضعيد اأبناء علي العلوي للتجارة - ت�ضامنية

يعلــن �سعيد بن علي بن حممد العلوي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة خمي�ش و�سعيد اأبناء علي 
العلوي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 7044372 ، 
عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خمي�ش و�ضعيد للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلــن �سعيد بن علي بن حممد العلوي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة خميــ�ش و�سعيـــد للتجـــارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 7047339 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

هالل بن �ضامل بن را�ضد الزعابي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روزنة اخلليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن هالل بن �سامل بن را�سد الزعابي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة روزنة اخلليج للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1035515 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

خليفة بن �ضلطان بن علي املقبايل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خليفة وهالل املقبايل للتجارة �ش.م.م
يعلــن خليفة بن �سلطان بن علي املقبايل ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركــة خليفة وهالل املقبايل 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 8061173 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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را�ضد بن �ضليمان بن �ضامل احلو�ضني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط املحيط ال�شمايل للتجارة �ش.م.م
يعلــن را�شد بن �شليمان بن �شالـم احلو�شنــي ب�شفـتــــه امل�شفـــي ل�شركـــــة خطـــوط املحيــــط 
ال�سمايل للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1278544 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

�ضامل بن خدوم الرو�ضدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة روائع �ضحم املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلــن �سامل بن خدوم الرو�سدي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة روائع �سحــم املتحدة للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1146287 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

جمعان بن �ضاملني بن �ضامل الري�ضي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رذاذ �ضنا�ش احلديثة - تو�ضية
يعلــن جمعان بن �ساملني بن �سامل الري�سي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـة رذاذ �سنا�ش احلديثة - 
تو�سية ،  وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1117804 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

اأحمد بن اإبراهيم بن �ضعيد الذهلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 
ل�ضركة اأحمد بن اإبراهيم بن �ضعيد الذهلي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

يعلــن اأحمد بن اإبراهيــم بن �سعيد الذهلــي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة اأحمـــد بن اإبراهيـــم 
بن �سعيد الذهلي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري 
وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ،  3307204 بالرقـم 

امل�ضفــيلأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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حممد بن �ضليمان بن حممد الطائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأريز للتجارة �ش.م.م
يعلــن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة اأريز للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1063090 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضدرة العاملية �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة ال�سدرة العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1844857 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلربة للخدمات العقارية �ش.م.م

يعلــن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة اخلربة للخدمات 
العقارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1063686 ، عــــن انتهـــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة برادات الفرات �ش.م.م

يعلــن حممـــد بن �سليمــان بن حممــد الطائــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركـــــة بــرادات الفـــرات 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1611291 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تلوين العاملية �ش.م.م

يعلــن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة تلوين العاملية �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1844849 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدولية للتوزيع �ش.م.م

يعلن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة الدولية للتوزيع �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1010902 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االمتياز العاملية لل�ضفر وال�ضياحة �ش.م.م

العاملية  المتياز  ل�سركـــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــــه  الطائي  �سليمان بن حممد  بن  يعلــن حممد 
لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1002726 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة فتون للتجارة �ش.م.م

يعلــن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركة فتون للتجارة �ش.م.م ، 
وامل�سجلة لــدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقـم 1027180 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال الت�سفيــة 
وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات التجارية 

رقم 74/4 .
امل�ضفــي
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نا�ضر بن م�ضلم بن �ضامل الرقادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نا�ضر بن م�ضلم بن �ضامل و�ضركاه - تو�ضية
يعلــن نا�ســر بن م�سلـــم بن �سالــم الرقادي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة نا�ســر بن م�سلـــم بن 
�سامل و�سركاه - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 6008593 ، عــــن 
مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهـــاء 

قانــون ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

اأكرم بن خليفة بن حمد الهنائي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع النبات الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلــن اأكرم بن خليفة بن حمد الهنائي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة م�ساريع النبات الوطنية 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقــــم 1036641 ، عــــن انتهـــــاء 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

منذر بن حممد بن من�ضور امليمني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التطوير املثمر - ت�ضامنية
يعلــن منــذر بن حممــد بن من�سـور امليمنـي ب�سفـتـــه امل�سفــــي ل�سركـــــة التطويــــر املثمــر - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1016781 ، عــــن انتهـــاء اأعمــال 
الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .
امل�ضفــي

عبداللـه بن �ضامل بن عبداللـه الوهيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع اجلذور املتحدة �ش.م.م
يعلــن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الوهيبي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة م�ساريع اجلذور 
، عــــن انتهـــاء  اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1694391  املتحدة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى 
قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

امل�ضفــيال�سركات التجارية رقم 74/4 .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1289(

خالد بن �سعيد بن �سيف احلارثي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سعيد و�سريكته للتجارة - تو�سية

يعلــن خالد بن �سعيد بن �سيف احلارثي ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة خالد بن �سعيد و�سريكته 

للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لــدى اأمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1324497 ، عــــن انتهـــاء 

قانــون  مــن   )27( املــادة  لأحكــام  وفقا  لل�سركـــة  القانوين  الكيان  وزوال  الت�سفيــة  اأعمــال 

ال�سركات التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي

�سميح علي عبداللطيف 

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوكالة املتحدة للتجارة وال�سحن �ش.م.م

يعلــن �سميح علي عبداللطيف ب�سفـتـــه امل�سفـــي ل�سركـــــة الوكالة املتحدة للتجارة وال�سحن 

اأعمــال  انتهـــاء  عــــن   ، بالرقـم 1590707  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م 

الت�سفيــة وزوال الكيان القانوين لل�سركـــة وفقا لأحكــام املــادة )27( مــن قانــون ال�سركات 

التجارية رقم 74/4 .

امل�سفــي
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