
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1313(                                                                        ال�سنـــة الثامنـــــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
اأوامــــــــــــــــــــر حمليـــــــــــــــــــة
وقـــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــة

                              ديـوان البـالط ال�سلطانـي 
اأماكـن  حتديـد  ب�سـاأن   2019/9/30 فـــي  �ســادر  اأمــــــــــــــر حملــــــــــــــي رقــــــــــــــم 2019/2 
ال�سيــــــارات  ن�ســــاط تنظيــــــف وتلميـــــع  مزاولــــــة 

فـي وليـــة �سحــار .
                                         وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية

�ســادر فـــي 2019/10/6 بحظــــر ر�ســـــو القـــوارب  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/310 
واإنزال االأ�سماك وحتميلها فـــي املنطقـــة االقت�ساديـــة 

اخلا�ســـة بالدقــم .
                  وزارة ال�سـيـاحـــــــة

�ســادر فـــي 2019/9/29 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام  قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/56 
الالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياحـة .

             وزارة ال�سحــــــة
�ســادر فـــي 2019/10/2 ب�سـاأن حتديــد قيــم واأثـمـان  قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2019/184 
تركيب و�سيانة نظام ال�سفاء واالأنظمة املرتبطة به .
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 
                                           وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية

ملخــ�ص نظـام املوؤ�س�سـة الوقفـيـة لدعـم التعليـم - �سـراج .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                             وزارة القـــــوى العاملــــــة
اإعـــــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عمالــية .

                                 وزارة التجـــارة وال�سناعـــة 
اإعالن ب�ســـاأن ت�سجيــــــل مناذج �سناعيــــة .

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
ا�ستـــــدراك .

                          البنـك املركـزي العمانـي
اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 2019/9/30م .

اإعالن ب�ساأن القيمة االإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر �سبتمرب 2019م .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز م�سقط للجمباز واالأن�سطة والريا�سة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة م�ساريع �سالح الزدجايل الوطنية �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواري املا�سية للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنفال املتحدة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابحات للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثبات العاملية �ص.م.م . 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالكرو ال�سرق االأو�سط �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة العمانية للتنمية العقارية �ص.م.م .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإيران وعمان لال�ستثمار وال�سناعة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك ال�ساحل �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلوى الدولية �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري و�سياء للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول االبتكار للتجارة واملقاوالت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد ال�سمال للتجارة واملقاوالت �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقنية العاملية للتطور واملقاوالت �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سينوبك الهند�سية م�سقط �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد خمي�ص واأوالده - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق العامرات �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية احلقيقية املتكاملة للتجارة واملقاوالت - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمر امل�ستنري للتجارة �ص.م.م .

البلو�سي  علي  بن  حممــد  بن  �سليمــان  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
و�سركاءه للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفا�سل والتكامل للتكنولوجيا �ص.م.م .   
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الناعم للت�سميم والتكنولوجيــــا �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منبع النهر الذهبي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن �سليمان النهدي و�سركاه - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البابطني لبالنك وخور�سيد لالت�ساالت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  كنوز االأر�ص �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت التوفري املتحدة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار�سيت ال�ساملة �ص.م.م . 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة الر�سيل للتجارة واملقاوالت �ص.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفي�سل لالأقم�سة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توريدات املعدات العلمية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة من�سوجات الف�سول �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سطفى �سلطان خلدمات املعلومات �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة االأحالم �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأب واالأبناء التجارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبز الطازج �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوردة احلمراء العاملية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأ�سامة املتحدة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كا�سب و�سركاه - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور لالأمن وال�سالمة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع �سمائل �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليادين املتحدة للتعمري �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي م�سكن للتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحاور املتحدة للتجارة �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج العلياء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال احلجريات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .
للمقاوالت  الرحبي  جمعة  بن  خليل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

والت�سييد - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بريق النور ال�ساملة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطول اخلليج �ص.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد واأثيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقومي العربية للتجارة �ص.م.م .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقومي اخلليجية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر تركيا للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سا�سي للم�ساريع التجارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات الطرق �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بلوغ االأمل للمقاوالت والتعمري - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج القاهرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمان لتكنولوجيا املعلومات �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�سالة للم�ساريع �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإجنازات التجارية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة �سم�ص املعارف لتحفيظ القراآن الكرمي . 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبق املودة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عزان بن ثاين النبهاين و�سريكته �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة الوطنية �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  �سيدلية العائلة �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد امل�سرتك للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة �سحم املتميزة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  هالل ورا�سد للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�ســد بن علـي بن حممــد احلجــري و�سريكـــه 

للتجارة - ت�سامنية .
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وقــــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1313(

ديـوان البـالط ال�سلطانـي
�أمـــر حملـــي

رقـــم 2019/2
ب�سـاأن حتديـد اأماكـن مزاولـة ن�سـاط

 تنظيــف وتلميــع ال�سيـــارات فـي واليـــة �سحــار

ا�ستنادا اإلى القانون اخلا�ص بتنظيم بلدية �سحار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/9 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

يقت�صر الرتخي�ص مبزاولة ن�صاط تنظيـف وتلميع ال�صيارات فـي والية �صحار فـي املواقــع 
الآتية :

اأ - حمطات الوقود .
ب - املناطق ال�صناعية مبا فيها املباين التجارية املتواجدة فـي هذه املناطق .

املــادة الثانيــــة 
ي�صتمر العمل بالرتاخي�ص ال�صادرة ملزاولة ن�صاط تنظيف وتلميع ال�صيارات فـي غري املواقع 
الواردة فـي املــادة االأولى من هــذا االأمر اإلى حــني انتهائهــا ، على اأال تزيــد على �صنــة واحــدة 

من تاريخ العمل بهذا االأمر .
املــادة الثالثـــــة

تفـــر�ص غرامــــة اإداريـــة قدرهـــا )100( مائة ريال عماين على كــل من يخالف هـذا االأمـر ، 
مع اإلزام املخالف باإزالة اأ�صباب املخالفة .

املــادة الرابعـــة 
يلغى كل ما يخالف هـذا االأمر ، اأو يتعار�ص مع اأحكامه .

املــادة اخلام�سـة
ين�صر هذا االأمر فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�سدر فـي :   1  مـن �سفـــــــــــــر 1441هـ
املوافــــق : 30 مـن �سبتمبــــــر 2019م 

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي
وزيـــــــــــــر ديـــــــوان البــــــــــــالط ال�صلطانــــــــــي
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وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية 
قرار وزاري

 رقم 2019/310
بحظر ر�سو القوارب واإنزال الأ�سماك وحتميلها 
فـــي املنطقـــة القت�ساديـــة اخلا�ســـة بالدقــم 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم 
واإ�سدار نظامها ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/68 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية ، 
واعتماد هيكلها التنظيمي ،

واإلى نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79 ، 
واإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ،

واإلى الالئحــة التنفـيذيــة لقانــون ال�سيــد البحــري وحمايــة الثــروة املائيــة احلية ال�سادرة 
بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،

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

املــادة الأولــى
يحظر ر�سو القوارب ، واإنزال االأ�سماك ، وحتميلها على ال�سيارات املخ�س�سة لنقلها فـي جميع 
ال�سواحل البحرية املطلة على حدود املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ، واملح�سورة بني 
قرية نفون �سماال ، وقرية راأ�س مركز جنوبا ، وفقا للملحق املرفق ، وذلك حلني زوال �سبب 

احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن . 
املــادة الثانيـــة

ي�ستثنى من احلظر املن�سو�س عليه فـي املادة االأولى من هذا القرار ، ال�سيادون ، والناقلون 
من ا�ستخدام موقع اإنزال االأ�سماك فـي ال�ساحل املطل على قرية اخللف ، وقرية راأ�س مركز 

ب�سكل موؤقت ، حتى يتم االنتهاء من اإن�ساء ميناء ال�سيد البحري فـي الدقم .
املــادة الثالثـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعـد انق�ســاء )14( اأربعـــة ع�ســـر يومـــا 
من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 7 /  2  /1441هـ
املوافـــــق : 6 /  10 / 2019م

 د. حمد بن �سعيد بن �سليمان العوفـي
 وزيـــــر الزراعــــــة والثــــــــروة ال�سمكيـــــــــــة
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وزارة ال�سـيـاحـــــــة 

قــرار وزاري

رقم 2019/56

بتعديل بعـ�ض اأحكام الالئحة التنفـيذيــة لقانــون ال�سياحـة

ا�ستنــادا اإلى قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/33 , 

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/39 , 

واإلى موافقة وزارة املالية , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة , امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التالـي لتاريــخ ن�سره , فيما عدا 

املادة )49( فتبطق اأحكامها بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .

�سـدر فـي :29 من حمـــــــــــــرم 1441هـ
املـوافــــق : 29من �سبتمبـــــــــر 2019م

اأحمد بن نا�سر بن حمد املحرزي
                                                                               وزيــــــــــــــر ال�ســــيـــــاحـــــــــــــة
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تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة

املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ض البند )10( من املادة )1( من الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها , 

الن�ض الآتي :
" 10 - املطاعم واملقاهي امل�سنفة :

مطاعم ومقاه مرخ�سة من قبل اجلهة املعنية وحا�سلة على الت�سنيف ال�سياحي 
وفق ا�سرتاطات نظام الت�سنيف بالوزارة " .

املــادة الثانيــــة

املوافقــات  وفئـــات  اأنــواع   "  )1( رقــم  امللحق  فـي  الوارد  املطاعم(  )ت�سنيف  ببند  ي�ستبدل 
لقانون  التنفـيذية  بالالئحة  املرفق   " ومدتها  وجتديدها  اإ�سدارها  ور�سوم  والرتاخي�ض 

ال�سياحة امل�سار اإليها , البند الآتي :

الر�سم بالريال العمايناملـــدةالنـــوع

200�سنةت�سنيف املطاعم واملقاهي

املــادة الثالثــــة

ت�ستبدل بن�سو�ض املواد )37 , 49 , 50 , 84 , 114 , 115 , 116 , 117( من الالئحة التنفـيذية 
لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها , الن�سو�ض الآتية : 

املــادة ) 37 (

يجب اأن يك�ن لكل من�شاأة فندقية اأو �شياحية مدير م�ش�ؤول عن اإدارتها , وفقا لل�شروط 
وامل�ؤهالت التي حتددها ال�زارة .

املــادة ) 49 (

يجب على املطاعم واملقاهي التقدم بطلب اإلى ال�زارة للح�ش�ل على الت�شنيف ال�شياحي , 
فـي احلالت الآتية :
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1 - اإذا كانت تقع �سمن املن�ساأة الفندقية . 
2 - اإذا كانت تقع على اأرا�ض �سياحية .

3 -  اإذا كانت تدار من خالل عقود حق المتياز .
ويج�ز للمطاعم واملقاهي فـي غري احلالت املن�ش��ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه 

املادة , التقدم بطلب اإلى ال�زارة للح�ش�ل على الت�شنيف ال�شياحي .
التـــي  بال�ش�ابــــط  التقـــيد  امل�شنفة  واملقاهي  املطاعم  على  يجب   , الأح�ال  جميع  وفـي 

ي�سدرها الوزير فـي هذا ال�ساأن .
املــادة ) 50 (

يعترب املطعم اأو املقهى م�سنفا اإذا ح�سل على لوحة الت�سنيف من الوزارة , ويكون الت�سنيف 
�ساري املفعول ملدة )1( �سنة واحدة .

املــادة ) 84 (

يجب اأن يك�ن لكل مكتب �شفر و�شياحة مدير م�ش�ؤول عن اإدارته , وفقا لل�شروط وامل�ؤهالت 
التي حتددها الوزارة .

املــادة ) 114 (

مقدارها  �سياحية  ر�سوما  �سياحيا  امل�سنفة  واملقاهي  واملطاعم  الفندقية  املن�ساأة  حت�سل 
)4%( اأربعة فـي املائة من اإجمايل ال�شعر الذي يلزم به العميل , ويتم ت�ريدها اإلى ال�زارة 

وفقا لأحكام املادة )115( من هذه الالئحة . 
وي�سدر الوزير قرارات بتحديد مرافق املن�ساآت الفندقية , واملن�ساآت ال�سياحية , وامل�ساريع 

ال�سياحية ومرافقهما املح�سلة للر�سوم املن�سو�ض عليها فـي هذه املادة .

املــادة ) 115 (

الالئحة  هذه  من   )114( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  ال�سياحية  للر�سوم  املح�سل  يلتزم 
بتوريدها اإلى الوزارة ب�سكل ربع �سنوي خالل مدة ل جتاوز نهاية ال�سهر التايل للفرتة 
الإيرادات  قيمة  اإجمايل  ي��شح  تف�شيلـي  بك�شـف  م�شح�بــا  الت�ريـــد  ويكــ�ن   , املحــددة 
ال�شهرية ومقدار الر�شم , ويجب اأن يك�ن الك�شف املرفق مع الدفعة الأخرية فـي نهاية 

ال�سنة املالية مت�سمنا بيان مقدار الر�سم الذي مت توريده خالل ال�سنة . 
ويجـــب اأن تكــ�ن جميع الك�ش�فــات معتمـدة من املديــر امل�شــ�ؤول , اأو ممن يق�م مقامه , 

وعلى م�ش�ؤوليته .
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املــادة ) 116 (

الالئحة  هذه  من   )114( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  ال�سياحية  للر�سوم  املح�سل  يلتزم 
للر�ش�م  اخلا�شعة  املبالغ  عن  الأ�شهر  ح�شب  مف�شلة  بيانات  ذي  �شن�ي  اإقرار  بتقدمي 
ال�سياحية , ومقدار الر�سم امل�ستحق عنها , وما مت , وما مل يتم حت�سيله من هذا الر�سم , 
على اأن يعتمد البيان املذك�ر من املدير امل�ش�ؤول , اأو من يق�م مقامه , ويتم ت�شديقه من 
مراقب احل�شابات املرخ�ص له , املعني لديه , ويقدم هذا البيان عن كل �شنة مالية منتهية 

فـي م�عد ل يتجاوز )2( �سهرين من بدء ال�سنة املالية التالية .  
املــادة ) 117 (

تفر�ض غرامة تاأخري على املح�سل للر�سوم ال�سياحية املن�سو�ض عليها فـي املادة )114( 
من هذه الالئحة , وفقا للملحق رقم )7( املرفق بهذه الالئحة , وذلك عن مدة التاأخري 
عن توريد الر�سوم ال�سياحية , على اأن ت�ساعف قيمة الغرامة �سهريا فـي حالة عدم توريد 
اأ�سل مبلغ الر�سوم ال�سياحية فـي املواعيد املحــددة باملــادة )115( مـــن هـــذه الالئحـــة , 

ومبا ل يتعار�ض مع حكم البند )2( من املادة )21( من هذه الالئحة .

املــادة الرابعــــة

 , اإليهــــا  امل�ســـار  ال�سياحـــة  لقانــون  التنفـيذيــة  بالالئحة  املرفق   )2( رقم  بامللحق  ي�ستبدل 
امللحق الآتي :

ال�سمانات امل�سرفـية

قيمة ال�سمان بالريال العمايننــوع الرتخيــ�ض

1000ا�ستقدام فرق الفن الراقي

ا�ستغالل واإدارة املن�ساآت الفندقية 
بنظام اقت�سام الوقت

60000

ح�شب العقدا�ستغالل املناطق اأو املواقع ال�سياحية

اإقامة فعالية فـي املواقع الأثرية
 )%150(

مائة وخم�سون فـي املائة من قيمة الرتخي�ض
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املــادة اخلام�ســــة

ت�ساف مادة برقم )114 مكررا( اإلى الالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحــة امل�ســـار اإليهــــا , 
ن�سها الآتي :

املــادة ) 114 مكررا (

يج�ز للمن�شاأة الفندقية حت�شيل ر�ش�م خدمة بن�شبة ل تزيد على )8%( ثمانية باملائة 
مــن اإجمالــي ال�شعــر الــذي يلتــزم به العميل , وفـي حالة حت�شيلها هذه الر�ش�م , تلتزم 

املن�ساأة الفندقية بتوزيعها على العاملني اإما نقدا , واإما عينا .

املــادة ال�ساد�ســــة

ت�ساف اإلى امللحق رقم )5( " فئات وم�ستويات ت�سنيف املن�ساآت الفندقية " املرفق بالالئحة 
التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها , الفئة الآتية :

جنمتان3 جنوم4 جنوم5 جنوم
جنمة 
واحدة

عاديةممتازةفاخرة

فنادق 
بوتيك

املــادة ال�سابعــــة

ت�ســـاف اإلـــى امللحــــق رقـــم )7( " غرامــــات التاأخيـــر فــــي توريـــد الر�ســــوم ال�سياحيــــة " املرفق 
بالالئحة التنفـيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها , الفئة الآتية : 

الغرامة املالية امل�سافة بالريال العماينفئة املن�ساأة

1000 املطاعم واملقاهي امل�سنفة

املــادة الثامنــــة

يلغى البند )2( من املادة )9( , واملادة )38( , وامللحــق رقــم )3( مــن الالئحــة التنفـيذيــة 
لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها .

ü	ü	
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وزارة ال�صحــــــة

قــرار وزاري

رقــم 2019/184

ب�صــاأن حتديــد قيــم واأثـمـان 

تركيب و�صيانة نظام ال�صفاء والأنظمة املرتبطة به

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/36 بتحديد اخت�سا�سات وزارة ال�سحة واعتماد هيكلها 

التنظيمي ،
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

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

املــادة الأولـــى

حتدد قيم واأثـمـان تركيب و�سيانة نظام ال�سفاء والأنظمة املرتبطة به وفق اجلدول املرفق .

املــادة الثانيــة

ل ت�سمل القيم والأثـمان الواردة باجلدول املرفق رخ�ص قواعد البيانات الالزمة لت�سغيل 
نظام ال�سفاء .

املــادة الثالثــة

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

�صدر فـي  : 3  /  2 /1441هـ
املوافــــق  : 2 / 10 /2019م 

د .اأحمد بن حممد بن عبيد ال�صعيدي
                                                                               وزيـــــــــــــــــر ال�سحـــــــــــــــــــة
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جدول قيم واأثـمان تركيب و�صيانة نظام ال�صفاء

اأول : تركيب و�سيانة نظام ال�سفاء :

املوؤ�ص�صـــــةم

قيمة الرتكيب 
)لكل فرع من 

فروع املوؤ�ص�صة(
بالريال العماين

قيمة ال�صيانة 
)لكل فرع من 

فروع املوؤ�ص�صة(
بالريال العماين 

�صنويا

م�ست�سفى بها عدد اأ�سرة )1 - 50( �سريرا1
60.000

�ستون األفا 
12.000

اثنا ع�سر األفا

م�ست�سفى بها عدد اأ�سرة )51 - 149(  �سريرا2
100.000
مائة األف

20.000
ع�سرون األفا

م�ست�سفى بها عدد اأ�سرة )150 - 300( �سرير3
150.000

مائة وخم�سون األفا
30.000

ثالثون األفا

م�ست�سفى بها عدد اأ�سرة تزيد على ) 300( �سرير4
200.000
مائتا األف

40.000
اأربعون األفا

جممـــع �سحــــي5
50.000

خم�سون األفا
10.000

ع�سرة اآلف

مركز / عيادة تخ�س�سية )اأكرث مــن تخ�ســ�ص(6
20.000

ع�سرون األفا
4.000

اأربعة اآلف

عيـــادة حكوميــة 7
10.000

ع�سرة اآلف
2.000
األفان

عيادة عامة / تخ�س�سية )تخ�س�ص واحد(8
5.000

خم�سة اآلف

1.000

األف
عيـــادة اأ�سنـــان9

خمتبــر طبـــي10
مركــز رنــني مغناطي�ســي11

�سيدليـــة12
2.000
األفان

400
اأربعمائة

موؤ�س�ســة تعليميـــة 13
3.000

ثالثة اآلف
-
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اجلريدة الر�سمية العدد )1313(

ثانيا : تركيب و�سيانة الأنظمة املرتبطة بنظام ال�سفاء :

النظـــــامم
قيمة الرتكيب 

 لكل فرع
بالريال العماين

قيمة ال�صيانة 
لكل فرع

بالريال العماين 
�صنويا

1)Mini PACS( الباك�ص
10.000

ع�سرة اآلف
2.000
األفان

فح�ص اللياقة الطبية 2
3.000

ثالثة اآلف
600

�ستمائة

3
التكامل مع الأنظمة ال�سحية الوطنية / 

لكل نظام
1.000
األف

200
مائتان

الت�سجيل الوطني للوقائع ال�سحية4
3.000

ثالثة اآلف
600

�ستمائة

الرت�ســــد 5
3.000

ثالثة اآلف
600

�ستمائة

العهــــدة6
5.000

خم�سة اآلف
1.000
األف

ثالثا : التعديالت والتغيريات للنماذج والتقارير :

يح�سب ثـمـن التكلفة لأي تعديل اأو تغييــر على عـــدد الأيـــام املطلوبـــة للت�سميـــم 

م�سروبة فـي )350( ثالثـمائة وخم�سني ريال عمانيا لكل يوم عمل .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1313(

وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

ملخـــــــ�ص 

نظـام امل�ؤ�ش�شـة ال�قفـيـة لدعـم التعليـم - �شـراج

ا�ستنادا اإلى قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23 ،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام " املوؤ�س�سة الوقفـية لدعم التعليم - �سراج " على النحو الآتي :
ا�شـم امل�ؤ�ش�شـة : " املـوؤ�س�سـة الوقفـية لدعم التعليم - �سراج " .

رقـــم الـقــيـــد : " 18 " .
الأهــــــــــــداف :

1 - جتديد الدور التنموي للوقف فـي رعاية التعليم ودعم براجمه العلمية .

2 - اإيجاد م�سادر متنوعة وم�ستدامة لدعم التعليم فـي م�ستوياته كـافة .

3 - دعم املحتاجني من طلبة العلم وفقا للتقارير الالزمة من جهات الخت�سا�ص .

4 - تقديــم الدعــم الالزم لطلبــة العلـــم مـــن فئـــة ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة ، والربامــــج 
املنا�سبة لها .

5 - ا�ستقطــاب اأموال التربعات والهبات والو�سايـــا لدعـــم التعليم وو�سع �سوابــط لهــا ، واإيجـــاد 
اأف�سل الطرق لت�سغيلها وتنميتها وا�ستثمارها . 

6 - توظيف اأموال املوؤ�س�سة وعائدات ا�ستثماراتها لدعم ومتويل امل�ساريع ذات ال�سلة بتنمية 
قطاع التعليم بال�سلطنة ، وتطبيق املمار�سات الف�سلى فـي هذا املجال .

7 - اإدارة وا�ستثمار اأموال املوؤ�س�سة الوقفـية وتطويرها واملحافظة علـــى ا�ستدامتهـــا وتكـثيـــر 
ريعها ويجوز لها فـي �سبيل ذلك ال�ستثمار فـي املجالت العقارية اأو ال�سناعية اأو الزراعية 

وغريها من املجالت وفق �سوابط ال�سريعة الإ�سالمية فـي ا�ستثمار الوقف .

8 - تعزيز اأعمال اخلري والتكافل الجتماعي وبث الوعي فـي املجتمع حول اأهمية امل�ساهمة 
فـي الوقف التعليمي . 
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اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة :

يتولى اإدارة املوؤ�س�سة جمل�ص اإدارة ل يقل عدد اأع�سائه عن )5( خم�سة اأع�ساء ول يزيد على )7( 

�سبعـــة مبـــن فـيهم الرئي�ص ملدة )5( خم�ص �سنوات ميالدية من تاريخ �سدور القرار بتعيني 

اأع�سائه ، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى م�سابهة  .

مـ�ارد امل�ؤ�ش�شـة :

- ريع الأموال التي اأوقفها الواقف .

- الأرا�سي التي يخ�س�سها الواقف للموؤ�س�سة بغية ا�ستثمارها .

- جميع الأموال املنقولة وغري املنقولة التي توؤول من جهات اأخرى .

- ما تقبله من م�ساعدات وهبات وتربعات ومنح وو�سايا واأوقاف وغريها .

املوارد  ووفورات  املوؤ�س�سة  متلكها  التي  ال�ستثمارات  ممار�سة  من  حتققه  الذي  الدخل   -

الذاتية وعائدات الأ�سول املالية .
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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 

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

اإلــى املديريـــة الـعامــة للرعاية العماليـة بالوزارة  اأن عمــال �سركة ) بيكر هيوز ( تقدموا 

بطلب ت�سجيل نقابة عماليـة ، ولكل مت�سرر احلق فـــي االعتـرا�ض على هذا الطلب ، على 

بالـــوزارة  امل�سكلة  اإلى جلنة بحث االعرتا�ســات  به  يتقدم  واأن  يكـــون اعرتا�سه م�سببا  اأن 

لهذا الغر�ض ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
á`YÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGRh

¿Ó`````````YEG
 ¥ƒ``≤M ¿ƒ``fÉb ΩÉ``µMC’ É≤ah á``«YÉæ°üdG  êPÉªædG  π``«é°ùJ øY á```jôµØdG  á```«µ∏ŸG  Iô``FGO  ø``∏©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á``«µ∏ŸG
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£∏`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
IQÉ`éà∏d á`eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2019/00005
(22)2019/2/25
(11)
(15)
(45)

 ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl. 9-01(51)
(71)1…óæg : á«°ùæ÷G                     »`aÉ¡‚É°S â«eGôH : ∂dÉŸG º°SG

(72)1                    »`aÉ¡‚É°S â«eGôH : ¬fGƒæYh ºª°üŸG º°SG
óæ¡dG , 110 015 - »¡dOƒ«f  , QÉLÉf »JÒc , ÉjQEG ∫ÉjÎ°SGófCG 8 / 1 - OR ƒ«∏HO

(73)1                    »`aÉ¡‚É°S â«eGôH : ¬fGƒæYh ºª°üŸG º°SG
óæ¡dG , 110 015 - »¡dOƒ«f , QÉLÉf »JÒc , ÉjQEG ∫ÉjÎ°SGófCG 8 / 1 - OR ƒ«∏HO

(74)1ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG
(30): á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H
(12)áLÉLR : »YÉæ°U  êPƒ‰êPÉ‰ 7 : Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
(54)          áLÉLõdG Ö«côJh πµ°T »`a Ió÷G πãªàJ : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

   :    º«ª°üàdG     (57)

 

�����.indd   1 10/8/19   12:40 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
»YÉæ°U º°SQ hCG êPƒªæd á«Hô©dG á¨∏dÉH ô°üàîŸG ∞°UƒdG

¿É``````ªY á`````æ£∏`°S
 á`YÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
IQÉ`éà∏d á`eÉ©dG á`jôjóŸG
á````jôµØdG á``«µ∏ŸG Iô``FGO

(21)OM/ID/2019/00006
(22)2019/3/25
(11)
(15)
(45)
ƒfQÉcƒd ∞«æ°üJLoc Cl. 9-01(51)

(71)1…óæg : á«°ùæ÷G                     »`aÉ¡‚É°S â«eGôH : ∂dÉŸG º°SG

(72)1                    »`aÉ¡‚É°S â«eGôH : ¬fGƒæYh ºª°üŸG º°SG
óæ¡dG , 110 015 - »¡dOƒ«f , QÉLÉf »JÒc , ÉjQEG ∫ÉjÎ°SGófCG 8 / 1 - OR ƒ«∏HO

(73)1                    »`aÉ¡‚É°S â«eGôH : ¬fGƒæYh ºª°üŸG º°SG
óæ¡dG , 110 015 - »¡dOƒ«f , QÉLÉf »JÒc , ÉjQEG ∫ÉjÎ°SGófCG 8 / 1 - OR ƒ«∏HO

(74)1  ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG
(30): á«≤Ñ°SC’G äÉfÉ«H
(12)áLÉLR : »YÉæ°U êPƒ‰êPÉ‰ 6 : Ö∏£dG »`a êPÉªædG OóY (28)
 (54)    áLÉLõdG Ö«côJh πµ°T »`a Ió÷G πãªàJ : Ö∏£dG ¬«£¨j …òdG èàæŸG

    º«ª°üàdG    (57) 
 

 

�����.indd   2 10/8/19   12:40 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
¿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

95661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG π«°ùZh »c

 Ω.Ω.¢T IóFGôdG ™jQÉ°ûª∏d »bô°ûdG ´É©°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

105090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjÉÑ©dGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG IOƒ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 789 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/10/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   1 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
107045 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. ôFÉà°ùdG π«°üØJh ¢üb

 á«ŸÉ©dG èæÿG áª‚ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 124 : Ü.Q 182 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/1/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111971 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ∂«cÉ°ûe , Ωƒë∏dG …ƒ°T äÓfi , á©jô°ùdG äÉÑLƒdG äÓfi , ≈gÉ≤ŸG

 IóëàŸG §≤°ùe OQGƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 462 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   2 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115277 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡eRGƒdh äGQÉWE’G ™«H

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG è«fGƒÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/12/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG äGhOC’Gh ∞ë°üdGh äÓéŸGh ÖàµdGh iƒ≤ŸG ¥QƒdGh ¥Qƒ∏d á∏ª÷ÉH ™«H

 IÒÑµdG äÉ«æeC’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL , »HGƒ©dG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   3 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
118515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T »eõNC’G õjõYƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118869 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ÖJÉµe , ájQÉŒ ä’Éch

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   4 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119153 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Ò°üeÉH ¿ÉMôa øH ìQÉa øH OÉªY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. Ö©∏dGh ÜÉ©dC’G ™«H

IQÉéà∏d á«`ØdC’G §N : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,131 : Ü.Q 85 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   5 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
126957 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (óæ°S Öàµe) äÓeÉ©ŸG Ö≤©Jh äGóæà°ùŸGh ≥FÉKƒdG ï°ùfh áYÉÑW

 á«æWƒdG ¥ô°ûdG êGôHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 600 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127959 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 4 áÄØdG »`a

. …ƒ°û∏d Ωóîà°ùŸG ºëØdG

 Ω.Ω.¢T QƒîÑdGh Oƒ©∏d Iôjõ÷G Ö«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   6 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128266 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. Qƒ£©dGh QƒîÑdG ™æ°U

 QƒîÑ∏d QƒædG âæH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , ¢Tƒ∏ÑdG áMôb : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128771 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG äGQÉWEG ™«H

 Ω.Ω.¢T á«æWƒdG è«fGƒÿG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«YÉæ°üdG á∏«Ñ©ŸG 121 : Ü.Q 598 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/5/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   7 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
128843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. áJ’ƒcƒ°ûdG øe áYƒæ°üŸG äÉjƒ∏◊Gh ’ƒcƒ°ûdG ™æ°U

 IQÉéà∏d »ª°†¡÷G ôgÉW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG ∂«fÉµ«e ìÓ°UEG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d ¬µjô°Th ¢ShQó«Y : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , §≤°ùe áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/5/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   8 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129496 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. »YÉæ°üdG OQƒdGh ∞ëàdGh ÉjGó¡dG ∞«∏¨Jh »©«Ñ£dG OQƒdG

 á∏eÉµàŸG ΩÓ°ùdG ìÉæL: º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , AÉcôH áj’h , ¢ù«eôdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129544 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d á∏eÉ°ûdG á«`Ø©dG OÉ›CG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  á«bô°ûdG  ÜƒæL á¶aÉfi , Qƒ°U áj’h 411 : Ü.Q 378 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   9 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129569 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 IQÉŒ  ,  á«YÉæ°üdGh  á«©«Ñ£dG  äÉJÉÑædGh  QƒgõdG  IQÉŒ  ,  äÉÑcôŸG  äQGƒ°ù°ùcGh  áæjR  ™«H
 ÉjGóg  IQÉŒ  ,  ∫ÉØWC’G  ΩRGƒdh  äGhOCGh  ¢ùHÓe  IQÉŒ  ,  á«ÑàµŸG  äGhOC’Gh  á«°SÉWô≤dG
 ÊGhC’Gh  äGhOC’G  IQÉŒ  ,  â«cƒŸGh  OÉé°ùdG  IQÉŒ  ,  IõgÉ÷G  ¢ùHÓŸG  IQÉŒ  ,  äÉ«dÉªch

. áYƒæàŸG á«dõæŸG

 »æWƒdG §«°SƒdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 111 : Ü.Q 1536 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. á«fÉª©dG iƒ∏◊G áYÉæ°U

 IQÉéà∏d »ª°TÉ¡dG ó«Y øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ájóH áj’h , ÜÎæŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   10 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129791 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
 äÉÑcôŸG º«ë°ûJh π«°ùZ äÉ£fih äÓé©dGh äGQÉWE’G ìÓ°UEGh äGQÉ«°ùdG ™«ª∏Jh ∞«¶æJ
 äÉÑcôŸG AÉHô¡c ìÓ°UEG , ôJƒ«ÑªµdÉH äÉÑcôŸG ¢üëah äGQÉ«°ùdG πeGôah QhÉfi ìÓ°UEGh

. äÉÑcôŸG äƒjR πjóÑJh äÉÑcôŸG ¿ÉgOh Iôµª°S ìÓ°UEG äÉjQÉ£ÑdG øë°Th

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG ΩÓ°ùdG Qƒ«W : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129870 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«fÉª©dG á«ÁOÉcC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 103 : Ü.Q 119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   11 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129871 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ¢VQÉ©ŸG IQGOEGh º«¶æJ

 Ω.Ω.¢T á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG äÉ°ù°SDƒª∏d á«fÉª©dG á«ÁOÉcC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 103 : Ü.Q 119 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ÊhÎµdE’G ¥ƒ°ùàdG äÉeóN

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG …ôeÉ©dG áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 121 : Ü.Q 509 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   12 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d π«∏ÿG »M : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h , πFÉÑ≤dG è∏a 322 : Ü.Q 245 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG

2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130174 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. √É«ŸG ï°V äGó©eh á«dõæŸG Iõ¡LC’G QÉ«Z ™£b ™«H

 »∏«µ°ûdG ó«©°S øH ¿Éª«∏°S øH º∏°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , IôgÉ¶dG á¶aÉfi , …ÈY áj’h 511 : Ü.Q 641 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   13 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàe ÒZ ™HÉ£e

 IQÉéà∏d á«æWƒdG ‹É©ŸG êÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130346 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«cÓ¡à°S’G ájQÉéàdG äÉ©ªéŸG

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á«µ∏ŸG áªéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 132 : Ü.Q 1383 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   14 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130349 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG á£°ûfCG

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG á«µ∏ŸG áªéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 132 : Ü.Q 1383 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130377 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ôFÉà°ùdGh §°ùÑdGh OÉé°ùdG ∞«¶æJ

 IQÉéà∏d ΩGOh QÉKBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T  á¶aÉfi  ,  ≥jƒ°ùdG  áj’h  314:  Ü.Q  3  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   15 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130390 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. AGƒ¡dG ∞««µJh áÄaóàdG º¶f ìÓ°UEGh Ö«côJ

 Ω.Ω.¢T »éæÿG óªMCGh óªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , â«°SQGO 113 : Ü.Q 73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130395 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG ´GƒfCGh ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ

 IóFGôdG ∫ÉªYCÓd AÉª°SCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   16 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130445 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. (áMGÎ°SEG) á°û«©ŸGh áeÉbE’G äÉeóN

 Ω.Ω.¢T áMÉ«°ù∏d AÉë«`ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG 112 : Ü.Q 1920 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130600 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

 ÒLCÉJ  ,  ¢Uƒ¨dG  äGhOCG  ÒLCÉJ  ,  á«MÉ«°ùdG  äGôeÉ¨ŸG  ,  á«MÉ«°S  ä’ƒL  Ú∏¨°ûe  á£°ûfCG
. ájôëÑdG äÓMôdGh á«FÉŸG äÉLGQódG

 IQÉéà∏d ÊGôëÑdG Oƒªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG 116 : Ü.Q 818 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   17 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130601 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ¢ùHÓŸGh äGhOC’Gh ,  á``«°ShôØdG  äÉ``eõ∏à°ùeh ájó∏÷G ™∏°ùdGh Ö```FÉ≤ë∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG
 , äÓMôdG äGó©eh ΩÉ«î∏d áFõéàdÉH ™«ÑdG , Iõ```gÉ÷G ¢ùHÓŸG , á````jòMC’G ™«H , á``«°VÉjôdG

. âfÎfE’G ≥jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG

 IQÉéà∏d ÊGôëÑdG Oƒªfi : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG 116 : Ü.Q 818 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130622 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JGójó“h á«FÉHô¡µdG äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T »Hô¨dG πMÉ°ùdG Ωƒ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉfi , á©æ°üŸG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130630 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , §≤°ùe áj’h 121 : Ü.Q 362 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130694 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOC’Gh á«Ñ£dGh á«f’ó«°üdG ™∏°ù∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T äƒ∏¨«dƒH äÉ«æ≤J : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á``¶aÉ```fi , ô````°TƒH áj’h , Ωô``≤dG 112 : Ü.Q 221 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 112 : Ü.Q 3012 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ò°†– , áæNÉ°ùdGh IOQÉÑdG äÉHhô°ûŸG Ò°†–

 IQÉéà∏d »eƒ«µdG ∫Óg ô°UÉf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130751 : 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

 Ω.Ω.¢T IóëàŸG IÉ«◊G ô°S ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö`«°ùdG áj’h , ¢Vƒ``ÿG 611 : Ü.Q 310 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130752 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. (ádÉ≤ÑdG äÓfi) á«FGò¨dG OGƒŸGh ¬cGƒØdGh äGhô°†ÿG ™«H

 IQÉéà∏d hÉªc á∏«ªL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á``¶aÉfi , ô``°TƒH áj’h , á``«dÉª°ûdG Iô```Ñ¨dG 111 : Ü.Q 1111 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh ÜÉ°ûYC’Gh »©«Ñ£dG π°ù©dG ™«H

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

 ,  áæWÉÑdG  ÜƒæL  á¶aÉfi  ,  AÉcôH  áj’h  320  :  Ü.Q  95  :  Ü.¢U  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130821 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. ¿Gô≤dG ß«`Ø– ¢SQGóe

 á∏eÉµàŸG Iôé¡dG OÉ›CG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G IÈ¨dG 111 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 óHóH ábGô°TEG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , óHóH áj’h 600 : Ü.Q 488 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130828 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a

. á```MÉ«°ùdGh ô```Ø°ùdG

 Ω.Ω.¢T QÉëÑdG AGQh ÉŸ »ëLGôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«YÉæ°üdG ÓZ 111 : Ü.Q 2706 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Iõ«ªŸG Qƒ°U ÖcGƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130839 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IóFGôdG OGóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉfi , »`aGƒdGh πeÉµdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

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

 ,  áæWÉÑdG  ∫Éª°T á¶aÉfi , ºë°U áj’h 319 : Ü.Q 258 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ëôµ°ùjB’Gh ôFÉ°ü©dG ™«H äÓfi

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

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 112 : Ü.Q 2157 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«Ñ£dG äÉeóÿG

 áãjó◊G á«Ñ£dG äÉeóî∏d iDhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 114 : Ü.Q 428 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ∫ƒNódÉH ºµëàdG áª¶fCGh áÑbGôŸG äGÒeÉc ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , §≤°ùe áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. äGô°ùµŸG ™«H

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , §≤°ùe áj’h: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«fGô÷Gh ΩÉNôdG ™«H

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

 ÜƒæL á¶aÉfi , »`aGƒdGh πeÉµdG  áj’h 111 : Ü.Q 211 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , á«bô°ûdG

2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«°UƒJ - áaÉ«°†∏d ∫Éà°ùjôµdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«YÉæ°üdG ÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130954 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ≤ŸG

 IQÉéà∏d ÊGó«Ñ©dG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130955 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. πHGƒàdGh äGQÉ¡ÑdG áÄÑ©Jh øëW

 IQÉéà∏d ÊGó«Ñ©dG IôgR : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130965 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 IQÉéà∏d »°SÓª¨dG ¿GôªY øH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130973 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG äÉHhô°ûŸG Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG

 OhófiÓdG ´GóHE’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG 132 : Ü.Q 1656 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 á«ŸÉ©dG ÉjOQÉaƒH áYƒª› : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h 111 : Ü.Q 2936 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
 hCG äÉ«fƒdƒµdG AÉe hCG äGQƒ£©dG :πãe »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd ájô£©dG äGô°†ëà°ùŸG ™æ°U

. â«dGƒàdG

 ™jQÉ°ûŸGh á«ªæà∏d è«∏ÿG ¿É°Sôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131057 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 Qƒ£©dG  ,  IõgÉ÷G  ¢ùHÓŸG  ,  ìGôaC’G  äÉeõ∏à°ùŸ  á°ü°üîàŸG  ôLÉàŸG  »`a  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

 IQÉéà∏d ácÈdG AGôK : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 122 : Ü.Q 190 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131068 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á∏eÉµàŸG è«∏ÿG AÉ‰ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131104 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. äGOÉ«Y

 Ω.Ω.¢T QÉëÑdG AGQh ÉŸ á«µjôeC’G ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §`≤°ùe á```¶aÉ`fi , ô``°TƒH áj’h , Ωô``≤dG 114 : Ü.Q 943 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131165 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. áfÉ°†◊G QhO

 QÉ¨°üdG ΩƒéædG áfÉ°†M : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h 111 : Ü.Q 704 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

111768 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. Ωƒë∏dG …ƒ°T äÓfi

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á«ÑgòdG ¢ù«eôdG ∫ÉÑL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 97396971 : ºbQ ∞JÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-66.indd   33 10/9/19   12:43 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
112366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG è«∏ÿG ¢SGôZ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 20 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118562 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T »eõNC’G õjõY ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 217 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   1 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
119617 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJ

 IQÉéà∏d á∏eÉµàŸG ájGó¡dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 176 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. π«ªŒ ¿ƒdÉ°U

 ∫Éª÷G ¢†Ñf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S ,130 : Ü.Q 642 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   2 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
120534 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. OƒbƒdG Ö°ûNh ºëØ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , ºë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

123027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 1331 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   3 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
123055 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á©Ñ°ùdG ô°UÉæ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 111 : Ü.Q 2354 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/10/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

124965 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. áeÉY áfÉ«°U

 Ω.Ω.¢T ájô°ü©dG ™jQÉ°ûª∏d ¥ƒØàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 162 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/12/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   4 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
125294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∫ÉªYCÓd ¬«LƒàdG IOÉYEG

 Ω.Ω.¢T áeÉ©dG IQÉéà∏d ≈dhC’G ájôëÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/1/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

126816 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a

. ájRÉ¨dG äÉHhô°ûŸG ™æ°Uh á¡cÉØdG ìGhQCG hCG á¡µæŸG äÉHhô°ûŸG ™æ°U

 á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü∏d áæjóŸG øcQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   5 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127269 : 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
 ™HGƒJh  ájó∏÷G  ™∏°ùdGh  ÖFÉ≤◊Gh  ájòMC’Gh  á«YÉæ£°U’G  »∏◊Gh  äÉYÉ°ùdGh  QƒîÑdGh

. ôØ°ùdG

 IQÉéà∏d á«ÑgòdG áZƒ°üdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/3/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127883 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸGh äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   6 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127884 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸGh äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

127885 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸGh äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   7 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
127944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà∏d Iõ«ªàŸG º°SGôŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ≥jƒ°ùdG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129631 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 19 áÄØdG »`a

. âæª°SC’G êÉàfEGh ™æ°U

 Ω Ω ¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d IóëàŸG »LÉædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 118 : Ü.Q 227 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   8 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129638 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 ‹GƒZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129759 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG

 Ω.Ω.¢T á«MÉ«°ùdG AGôë°üdG π«îf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 133 : Ü.Q 1266 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   9 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129760 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. äÉ©éàæŸGh ¥OÉæØdG

 Ω.Ω.¢T á«MÉ«°ùdG AGôë°üdG π«îf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG 133 : Ü.Q 2661 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

129953 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. »∏NGódG º«ª°üàdG ∫ÉªYCG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«YÉæ°üdG ÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   10 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129990 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. (Ωóîà°ùŸG π≤ædG Üƒ∏°SCG øY ô¶ædG ¢†¨H) ™∏°ùdG ≠jôØJh øë°T

 ∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdGh øë°ûdG äÉeóÿ á«ŸÉ©dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130037 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a

. ∞°TÉæŸG , πjOÉæŸG , »ë°üdG ¥QƒdGh ¥QƒdGh •ƒØdGh πjOÉæŸG ™æ°U

 Iõ«ªàŸG IQÉéà∏d §≤°ùe ôëH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G π«◊G 111 : Ü.Q 1568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/14 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   11 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130177 : 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 êÉ¡àH’G OQh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¢VƒÿG 122 : Ü.Q 904 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130225 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡JÉéàæeh ôFÉé°ùdG ™«H

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG º«gGôHEG ¬`∏dG íàa ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 170 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   12 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130227 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉéàæeh ôFÉé°ùdG ™«H

 Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG º«gGôHEG ¬`∏dG íàa ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á````¶aÉ```fi , Ö```«°ùdG á```j’h , á``«Hƒ``æ÷G ídGƒ```ŸG 170 : Ü.Q 112 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. π«ªéàdG äÉeõ∏à°ùeh Qƒ£©∏d á∏ª÷ÉH ™«ÑdG

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

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG 138 : Ü.Q 124 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   13 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. ºWÉª£dG ¿ƒé©e êÉàfEG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130300 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a

. ºWÉª£dG ¿ƒé©e êÉàfEG

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

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   14 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130329 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ä’Éch

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d á©æ°üŸG ™FGóH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130369 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 πµ°ûH ΩÉ©£dG äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG , »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûe Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
. Ωƒë∏dG …ƒ°T äÓfi , »°SÉ°SCG

 IQÉéà∏d ÜÉÑ°T ábÓ£fG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , iƒd áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   15 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130373 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑW Iõ¡LCG ™«H

 Ω.Ω.¢T øFGóŸG OÉ–G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 110 : Ü.Q 260 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/7/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. É¡°ü«ª–h äGô°ùµŸG ¢ü«ª–h ™«H

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°SÓd …ó¡ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 114 : Ü.Q 808 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   16 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130393 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 äGô°†ëà°ùeh á«©«Ñ£dG ÜÉ°ûYCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh π«ªéàdG

 IQÉéà∏d ∑hÈe ƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130443 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QGOEG Öàµe

 π«°SôdG »°SGhQ ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ¥ƒ°ùdG á∏M 121 : Ü.Q 737 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

alamat-61.indd   17 10/9/19   12:38 PM
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130450 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 Ω.Ω.¢T Üô¨ŸG AGôë°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , ájôª◊G 112 : Ü.Q 2806 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. á«FÉHô¡µdG ∫ÉªYC’G ìÓ°UEGh ójó“h Ö«côJ

 ä’hÉ≤ª∏d ÊGôª©dG ±GÎM’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG IÈ¨dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130516 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 áJ’ƒcƒ°ûdG ™æ°Uh ájôµ°ùdG äÉjƒ∏◊Gh õHÉîŸG äÉéàæŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

. áJ’ƒcƒ°ûdG øe áYƒæ°üŸG äÉjƒ∏◊Gh

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG Ühô¨dG ¢ùª°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G ídGƒŸG 123 : Ü.Q 847 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130634 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

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

 ,  §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h ,  …hQ 134 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130712 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«µ«fÉµ«ŸG á°Sóæ¡dG , á«FÉHô¡µdG á°Sóæ¡dG , á«fóŸG á°Sóæ¡dG , ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dG

 Ω.Ω.¢T ¢ù«`ahG èæ«à∏°ùfƒc ≥«`aƒJ ÊÉg : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , 124 : Ü.Q 252 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130757 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

. ≈¡≤e

 ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áãjó◊G ó¨dG ¥QÉ°ûe ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130760 : 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 …QGô◊G ôjƒ°üàdG ∫ƒ∏M : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , ¢UÉæ°T áj’h , á«∏eÉ¡dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130766 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. ±É÷G π«°ù¨dG , QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ

 IQÉéà∏d …OÉÑdG ∞«°S OƒªM ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130767 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. (ôjó°üJh OGÒà°SG) OôØŸGh á∏ª÷ÉH áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T √Écô°Th »‚Ée ¢SGOôLÉf √É°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …hQ 112 : Ü.Q 2908 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/8/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130787 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , 313 : Ü.Q 600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130830 : 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 çÓãdG äGƒNC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130841 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

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

h.¢T.¢T è«∏ÿG ¿ÉØjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , Ωô≤dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130852 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d á«°Tƒ∏ÑdG »∏Y á°ûFÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. á∏ª©à°ùŸG äÉÑcôŸG ™«H

 IQÉéà∏d á«°†ØdG ø°ü◊G áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h , 611 : Ü.Q 684 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 »FÉæ¡dG ìÓ°U øH ¥hQÉØdG ƒHCG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , á«∏NGódG á¶aÉfi , ihõf áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

130941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôJƒ«Ñªch äÓjÉHƒe äGQGƒ°ù°ùcG , äÓjÉHƒe , äÉ«fhÎµdEG , ™«H , ôjó°üJ

 Ω.Ω.¢T áãjó◊G á«ªæà∏d ºéædG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«Hƒæ÷G ôjƒÿG 112 : Ü.Q 1466 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/8/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
130979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
 äÉeóÿG øe ÉgÒZh á«aÉ≤ãdG äÉeóÿGh º«∏©àdGh á«ë°üdG ájÉYôdG Ëó≤J á£°ûfCG º«¶æJ

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

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

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , ídGƒŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. OGÒà°SE’Gh ôjó°üàdG ÖJÉµe

 á∏eÉµàŸG ™jQÉ°ûª∏d »°SGó°ùdG ó©ÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , á```æWÉ````ÑdG Üƒ`````æL á```¶aÉfi , AÉ`cô```H áj’h , 320 : Ü.Q 100 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2019/8/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131108 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 á«°UƒJ - á«FGò¨dG OGƒª∏d á«dhódG ¿Éª°†dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , QÉØX á¶aÉfi , ádÓ°U áj’h , 211 : Ü.Q 116 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131115 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a

. äGó©ŸGh äÉ«›ÈdG ôjƒ£Jh º«ª°üJ

 Ω.Ω.¢T QÉªãà°S’G áª«b : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , áÑjò©dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131146 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. …QGOEG Öàµe

 Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG ∫hÎÑdG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , 111 : Ü.Q 3689 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131155 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«∏°ùàdG ÜÉ©dCG

 Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d Ú£HGÎŸG áÑMC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , Ö«°ùdG áj’h , á«Hƒæ÷G á∏«Ñ©ŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131175 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d Iõ«ªŸG í∏jƒe äÉ©ØJôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

. â«cƒŸGh OÉé°ù∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

 Ω.Ω.¢T äÉeóÿGh äÉ°ThôØª∏d QÉ°üàf’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , §≤°ùe á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , ôjƒÿG 121 : Ü.Q 1106 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S

2019/9/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
131278 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ÊÉÑª∏d ΩÉ©dG ∞«¶æàdG

 QÉªãà°SÓd ≈dhC’G ¥ÈdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »```Áô``ÑdG á``¶aÉ```fi , 512 : Ü.Q 537 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/9/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

131308 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ≤e

 Ω.Ω.¢T á∏eÉ°ûdG á«æØdG äÉeóî∏d ∫ÉeôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 á¶aÉfi , ô°TƒH áj’h , á«dÉª°ûdG áÑjò©dG 133 : Ü.Q 506 :Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe

2019/9/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
129814 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

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

 IQÉéà∏d »ÁÈdG ìôa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , »``Áô`ÑdG á```¶aÉ`fi , 512 : Ü.Q 440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

128218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 40 áÄØdG »`a

. ∑Éª°SC’G ∞«∏¨Jh ó«ªŒ

 á«æWƒdG ∑Éª°SCÓd ÒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

¿ÉªY áæ£∏°S , 416 : Ü.Q 198 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
87254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a
 . äGóîŸG ¢SÉ«cCGh ±Éë∏dG á«£ZCGh Iô°SC’G ∞°TGô°T

   »æÑeƒc ’ƒc - Écƒc GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 30313  É«LQƒ«L , ÉàfÓJCG , GRÓH ’ƒc - Écƒc ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2014/4/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
    Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

87255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a

 . äGóîŸG ¢SÉ«cCGh ±Éë∏dG á«£ZCGh Iô°SC’G ∞°TGô°T

   »æÑeƒc ’ƒc - Écƒc GP : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 30313  É«LQƒ«L , ÉàfÓJCG , GRÓH ’ƒc - Écƒc ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G

2014/4/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
  Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch ,  äÓfi , ¥ƒ°ùàdG  õcGôe
 , ∫ÉªYC’G º««≤J , äÉfÓYE’G ≥°üd , »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ¢VôYh IQGOEG
 π«∏– , á«YÉæ°üdG hCG ájQÉéàdG ∫É````ªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , á````jQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch
 , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ájÉYódG OGƒe ô°ûfh ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , ™∏°ùdG ¢VôY , áØ∏µàdG QÉ©°SCG
 çÉëHCG , ájQÉéàdG á£°ûfC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉ````jÉ¨d ¢VQÉ```©ŸG º```«¶æJ
 , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ™«ÑdG §«°ûæàd ¿ÓYEG ¢VhôY , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG

 . (iôNCG ∫ÉªYC’ äÉeóNh ™∏°S AGô°T) øjôNBÓd ÚeCÉJ hCG Ò`aƒJ äÉeóN

  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

111941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch ,  äÓfi , ¥ƒ°ùàdG  õcGôe
 , ∫ÉªYC’G º««≤J , äÉfÓYE’G ≥°üd , »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ¢VôYh IQGOEG
 π«∏– , á«YÉæ°üdG hCG  ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G IQGOEG  »`a IóYÉ°ùŸG ,  ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’É````ch
 , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ájÉYódG OGƒe ô°ûfh ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , ™∏°ùdG ¢VôY , áØ∏µàdG QÉ©°SCG
 çÉëHCG , ájQÉéàdG á£°ûfC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉ```jÉ¨d ¢VQÉ```©ŸG º```«¶æJ
 , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ™«ÑdG §«°ûæàd ¿ÓYEG ¢VhôY , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG

 .  ( iôNCG ∫ÉªYC’ äÉeóNh ™∏°S AGô°T) øjôNBÓd ÚeCÉJ hCG Ò`aƒJ äÉeóN
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111942 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG πc , ∑ÓeC’G QÉªãà°SG äÉeóN , ¢Vhô≤dG Ö«JôJ , áæeDƒŸG IQÉYE’G , øgôdG πjƒ“
 èjhôJ hCG äÓjƒ– ájCGh πé°ùŸG ∂dÉŸG á«µ∏e äGôjƒ£àH ≥∏©àj Éª«`a áeó≤e √ÓYCG IQƒcòŸG
 , ∑ÓeC’G øgQh ÒLCÉJh ≥jƒ°ùJ IQGOEG , ÊÉÑŸG , øcÉ°ùŸG ÒLCÉJ , É¡©e πeÉ©àdG hCG ¬H á°UÉN
 ≥jƒ°ùJ , äGQÉ≤©dG IQGOEG  ,  ájQÉ≤©dG ÖJÉµŸG äÉeóN , äGQÉ≤©dG º««≤J , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 IQƒcòŸG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh IQÉ°ûà°S’Gh í°üædG AGó°SEG äÉeóN , äGQÉ≤©dG

  .  √ÓYCG

  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
111943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 äÉeóÿG πc , ∑ÓeC’G QÉªãà°SG äÉeóN , ¢Vhô≤dG Ö«JôJ , áæeDƒŸG IQÉYE’G , øgôdG πjƒ“
 èjhôJ hCG äÓjƒ– ájCGh πé°ùŸG ∂dÉŸG á«µ∏e äGôjƒ£àH ≥∏©àj Éª«`a áeó≤e √ÓYCG IQƒcòŸG
 , ∑ÓeC’G øgQh ÒLCÉJh ≥jƒ°ùJ IQGOEG , ÊÉÑŸG , øcÉ°ùŸG ÒLCÉJ , É¡©e πeÉ©àdG hCG ¬H á°UÉN
 ≥jƒ°ùJ , äGQÉ≤©dG IQGOEG  ,  ájQÉ≤©dG ÖJÉµŸG äÉeóN , äGQÉ≤©dG º««≤J , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 IQƒcòŸG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh IQÉ°ûà°S’Gh í°üædG AGó°SEG äÉeóN , äGQÉ≤©dG

  .  √ÓYCG

  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

111944 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 øcÉeCG IQGOEG ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG IQGOEG , á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸG IQGOEG
 ójhõàdG äÉeóN áàbDƒŸG øcÉeC’G IQGOEG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G
 , ºYÉ£ŸG , »gÉ≤ŸG , äÉjÎaÉµdG , äÉcô°ûdG hCG OGôaCÓd á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG , áª©WC’ÉH
 »`a  ΩÉ©£dG  äÉÑLh  Ò`aƒJh  áeÉbE’G  Ò`aƒJ  äÉeóN  ,  áØ«`ØÿG  äÉÑLƒdG  Ëó≤J  ºYÉ£e
 áeÉbE’G õéM äÉeóN , áàbDƒe áeÉbEG Ωó≤J »àdG iôNCG äÉ°ù°SDƒe …CG hCG äƒ«ÑdG hCG ¥OÉæØdG

  .  43 áÄØdÉH É¡©«ªL ôØ°ùdG ä’Éch ΩGóîà°SÉH É°Uƒ°üNh øjôaÉ°ùª∏d
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111945 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a

 øcÉeCG IQGOEG ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , ¥OÉæØdG IQGOEG , á«MÉ«°ùdG äÉ©éàæŸG IQGOEG
 ójhõàdG äÉeóN áàbDƒŸG øcÉeC’G IQGOEG , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dÉH ójhõàdG äÉeóN , áàbDƒŸG áeÉbE’G
 , ºYÉ£ŸG , »gÉ≤ŸG , äÉjÎaÉµdG , äÉcô°ûdG hCG OGôaCÓd á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG , áª©WC’ÉH
 »`a ΩÉ©£dG äÉÑLh Ò`aƒJh áeÉbE’G Ò`aƒJ äÉeóN , á````Ø«`ØÿG äÉÑ````LƒdG º````jó≤J º````YÉ£e
 áeÉbE’G õéM äÉeóN , áàbDƒe áeÉbEG Ωó≤J »àdG iôNCG äÉ°ù°SDƒe …CG hCG äƒ«ÑdG hCG ¥OÉæØdG

  .  43 áÄØdÉH É¡©«ªL ôØ°ùdG ä’Éch ΩGóîà°SÉH É°Uƒ°üNh øjôaÉ°ùª∏d

  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
115784 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
 IQGOEG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch , äÓfi , ¥ƒ°ùàdG õcGôe
 ä’Éch , ∫ÉªYC’G º««≤J , äÉfÓYE’G ≥°üd , »æ∏©dG OGõŸÉH ™«ÑdG , ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ¢VôYh
 QÉ©°SCG  π«∏–  ,  á«YÉæ°üdG  hCG  ájQÉéàdG  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  »`a  IóYÉ°ùŸG  ,  ájQÉéàdG  äÉeƒ∏©ŸG
 ,  äÉæ«©dG  ™jRƒJ ,  ájÉYódG  OGƒe ô°ûfh ô°TÉÑŸG  ójÈdÉH  ¿ÓYE’G  ,  ™∏°ùdG  ¢VôY ,  áØ∏µàdG
 çÉëHCG , ájQÉéàdG á£°ûfC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
 , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ™«ÑdG §«°ûæàd ¿ÓYEG ¢VhôY , ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQO , ≥jƒ°ùàdG

  .  (iôNCG ∫ÉªYC’ äÉeóNh ™∏°S AGô°T) øjôNBÓd ÚeCÉJ hCG Ò`aƒJ äÉeóN

  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

115785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 äÉeóÿG πc , ∑ÓeC’G QÉªãà°SG äÉeóN , ¢Vhô≤dG Ö«JôJ , áæeDƒŸG IQÉYE’G , øgôdG πjƒ“
 èjhôJ hCG äÓjƒ– ájCGh πé°ùŸG ∂dÉŸG á«µ∏e äGôjƒ£àH ≥∏©àj Éª«`a áeó≤e √ÓYCG IQƒcòŸG
 , ∑ÓeC’G øgQh ÒLCÉJh ≥jƒ°ùJ IQGOEG , ÊÉÑŸG , øcÉ°ùŸG ÒLCÉJ , É¡©e πeÉ©àdG hCG ¬H á°UÉN
 ≥jƒ°ùJ , äGQÉ≤©dG IQGOEG  ,  ájQÉ≤©dG ÖJÉµŸG äÉeóN , äGQÉ≤©dG º««≤J , ájQÉ≤©dG äÉeóÿG
 IQƒcòŸG äÉeóÿG áaÉµH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh IQÉ°ûà°S’Gh í°üædG AGó°SEG äÉeóN , äGQÉ≤©dG

  .  √ÓYCG

ala.indd   6 10/9/19   1:15 PM

-97-



(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
  ´. Ω.¢T ájQÉ≤©dG QÉªYEG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 9440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2018/1/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

126059 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª∏©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G
 áÑbGôŸGh  IQÉ°TE’Gh  ¢SÉ«≤dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh
 º«¶æJ hCG ∞«ãµJ hCG πjƒ– hCG íàa hCG π°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«∏©àdGh PÉ≤fE’Gh (±Gô°TE’G)
 ,  Qƒ°üdG hCG  äƒ°üdG ï°ùf hCG  ∫É°SQEG  hCG  π«é°ùJ Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG
 á«ªbQ ájƒjó«`a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
 ä’BG  ,  ó≤ædG  ™£≤H  πª©J »àdG  Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  á«ªbôdG  π«é°ùàdG  §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
 , ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ

 . 9 áÄØdG »`a πªà°ûJ »àdG äÉéàæŸG ôFÉ°Sh ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG

  ( Ω. Ω.P.¢T ) πà°TG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , »°ùæéjQ IÉ«M  πHÉ≤e , ÚeCÉà∏d á«∏gC’G Ú©dG ájÉæH , 103 : ºbQ ìÉæL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , IôjO , 89599 : Ü.¢U

2019/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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127632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
 ,  á«fhÎµdE’G  á«`aô°üŸG  äÉeóÿG  ,  ™aódG  IQGOEG  äÉeóN  ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©àdG  äÉeóN
 á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ÈY ∫GƒeCÓd á«fhÎµdE’G πjƒëàdG äÉ«∏ªY π«¡°ùàH á£ÑJôŸG äÉeóÿG
 á«µ∏°ùdG ä’É°üJ’G ÈY á«fhÎµdE’G ™aódG äÉ«∏ªY π«¡°ùàH á≤∏©àŸG äÉeóÿG , á«µ∏°SÓdGh
 äÉeóN , ∫ƒªfi ∞JÉg ≥«Ñ£J ÈY ∫GƒeCÓd ÊhÎµdE’G πjƒëàdG äÉ«∏ªY , á«µ∏°SÓdGh
 , ∫ƒªëŸG ∞JÉ¡dG ÈY á«`aô°üŸG äÉeóÿG , ∫ƒªfi ∞JÉg ≥«Ñ£J ÈY ÊhÎµdE’G ™aódG
 á«æ≤àH á∏eÉ©dG ádƒªëŸG Iõ¡LC’G á£°SGƒH ™aódG äÉ«∏ªY , á«fhÎµdE’G á¶ØëŸG äÉeóN
 . (øj’-¿G) Iô°TÉÑŸG ÜÉ°ù◊G IQGOEG , ¢ùeÓàdG ΩóY á«æ≤àH ™aódG äÉeóN , ¢ùeÓàdG ΩóY

  óàª«d èæjódƒg ∫Éfƒ«°TÉfÎfEG Ωƒµ«∏«J »à«∏«Hƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 , ¿hÉJ OhQ , 3085 : Ü.¢U , 1 …Éc õeÉ¡µjh , 6 âjƒ°S , ∫ƒe π«e : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ

2019/4/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

127689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a

 Ö∏≤dG  ΩÉ¶æd  Ió©ŸG  ájhOC’G  Gójó–h ,  …ô°ûÑdG  ∫Éª©à°SÓd á````«f’ó«°üdG  äGô````°†ëà°ùŸG
.  ájƒeódG á«YhC’Gh

   »L ¬jG  ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/4/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
 á«FÉ«ª«µdG  OGƒŸGh  äGô°†ëà°ùŸGh  á```«FÉ«ª«µdG  OGƒ````ŸG  ,  á«````f’ó«°üdG  OGƒŸGh  äGô°†ëà°ùŸG

 . ájhOC’G hCG á«f’ó«°üdG OGƒŸG »`a áeóîà°ùŸG

  »L ¬jG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a

 øbÉëŸG , (áZQÉa áYÉÑŸG) »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd ¥É°ûæà°S’G Iõ¡LCG , ájhOC’G π«°UƒJ áª¶fCG
 ΩódG  §¨°V  áÑbGôe  Iõ¡LCG  øe ¿ƒµàJ  »àdG  áë°üdG  áÑbGôe  Iõ¡LCG  ,  á«Ñ£dG  ¢VGôZCÓd
 ,  á«Ñ£dGh  á«MGô÷G  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G  ,  ≈£ÿG  OGóY  Iõ¡LCGh  IQGô◊G  ¢SÉ«b  Iõ¡LCGh
 ÊóÑdG  øjôªàdGh  á«fóÑdG  ábÉ«∏dGh  áë°ü∏d  ¢Vô©dG  äÉ°TÉ°Th  áÑbGôŸG  äÉ°TÉ°Th  äÉ°ùéŸG
 »àdG á«Ñ£dG äÉeƒ∏©ŸGh ≈°VôŸG äÉfÉ«H øjõîJh ™ªL »`a É¡eGóîà°S’ á«ë°üdG á«`aÉ©dGh
 ¢ùØæàdG  ∫ó©eh Ö∏≤dG  äÉHô°V ∫ó©eh ¢†ÑædGh  ájhOC’G  òNCÉH  á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG  πª°ûJ
 hCG ¿É°ùfE’G º°ùL ´É°VhCGh ¿É°ùfE’G ácôMh º°ù÷G »`a »FÉHô¡µdG §¨°†dGh º°ù÷G IQGôMh
 . äÉfÉ«ÑdG IóYÉb ≈dG á«Ñ£dG äÉeƒ∏©ŸGh ≈°VôŸG äÉfÉ«H π≤f »`a É¡eGóîà°S’ ΩƒædG ±hôX
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   »L ¬jG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH

ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG

 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

129100 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a

 »`a  (øj’-¿G)  ô°TÉÑŸG  ÖjQóàdGh  ¢ùjQóàdGh  º«∏©àdG  Ò`aƒJ  Éª«°S  ’  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 øjôªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh AÉ«ª«µdGh Ö£dG ä’É›
 äÉ≤∏Mh á«°SGQódG äÉ≤∏◊Gh äGô“DƒŸGh äGhóædG IQGOEGh º«¶æJ , á«ë°üdG á«`aÉ©dGh ÊóÑdG
 Iô°TÉÑŸG  á«fhÎµdE’G  äGQƒ°ûæŸG  Ò`aƒJ  ,  á«Ñ£dG  äÉeƒ∏©ŸGh  áë°üdG  ä’É› »`a åëÑdG
 ä’É›  »`a  πjõæà∏d  á∏HÉ≤dG  ÒZ  ä’É≤ŸGh  ájQÉÑNE’G  äGô°ûædG  Gójó–h  (øj’-¿G)
-¿G) Iô°TÉÑe äÉeƒ∏©eh äÉª«∏©J ƒjó«`a äÓ«é°ùJ Ò`aƒJ , á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG
 äÉjóàæŸG IQGOEGh º«¶æJ , á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ä’É› »`a πjõæà∏d á∏HÉb ÒZ (øj’

 . á«Ñ£dGh á«ë°üdG äÉeƒ∏©ŸG ä’É› »`a á«°üî°ûdG á«ª«∏©àdG

  »L ¬jCG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129101 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
 Ö£dG  ä’É› »`a  »ª∏©dG  π«∏ëàdGh  åëÑdG  Gójó–h á«LƒdƒæµàdGh  á«ª∏©dG  äÉeóÿG
 OÉà©dG ôjƒ£Jh º«ª°üJ , á«ë°üdG á«`aÉ©dGh ÊóÑdG øjôªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh
 º«ª°üJ  ,  »FÉ«ª«µdG  åëÑdG  ,  »FÉ«ª«µdG  π«∏ëàdG  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdGh  »Hƒ°SÉ◊G
 πª°ûj  ÊhÎµdEG  ™bƒe  Ò`aƒJ  ,  á«ª∏©dG  äGÈàîŸG  äÉeóN  ,  á«Hƒ°SÉ◊G  äÉ«›ÈdG
 äÉ°üæŸG áaÉ°†à°SG , á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdG , …ôjô°ùdG åëÑdG ∫É› »`a ájƒHôJ äÉeƒ∏©e
 ábÉ«∏dGh áë°üdGh Ö£dG ∫É› »`a Éª«°S ’ ÖjƒdG äÉHGƒH áaÉ°†à°SGh âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y

 . á«ë°üdG á«`aÉ©dGh ÊóÑdG øjôªàdGh á«fóÑdG

  »L ¬jCG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129102 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a

 èeGôHh  á«ë°üdG  á«`aÉ©dG  èeGôH  Gójó–h á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóN ,  á«Ñ£dG  äÉeóÿG
 äÉeóN , á«ë°üdG ájÉYôdÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á«Ñ£dG IóYÉ°ùŸG , ¢VGôeC’G IQGOEG
 á≤∏©àŸG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN , »Ñ£dG ôjƒ°üàdG äÉeóN , á«f’ó«°üdGh á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’G

 . á«Ñ£dG äÉLÓ©dÉH

  »L ¬jCG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d §≤°ùe õcôe  : π``````````«cƒdG º`````````°SG
 ¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 858 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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129103 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W

: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
 »`a  OGôaC’G  äÉLÉM  á«Ñ∏àd  ¿hôNB’G  É¡eó≤j  »àdG  á«YÉªàL’Gh  á«°üî°ûdG  äÉeóÿG
 äÉeóN , á«ë°üdG á«`aÉ©dGh ÊóÑdG øjôªàdGh á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh Ö£dG ä’É›
 á«fóÑdG ábÉ«∏dGh áë°üdGh Ö£dÉH á≤∏©àŸG (øj’-¿G) Iô°TÉÑŸG »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

 . á«ë°üdG á«`aÉ©dGh ÊóÑdG øjôªàdGh

  »L ¬jCG ¢ùJQÉaƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

Gô°ùjƒ°S , ∫RÉH 4002 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2019/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

129123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a

 ¿ÉªàFG ójó“ , ¢Vhô≤dG πjƒ“ , á«`aô°üŸG äÉeóÿG , πjƒªàdG äÉeóN , á«dÉŸG äÉeóÿG
 ,  AGô°ûdG  QÉ«îH ÒLCÉàdG  πjƒ“ äÉeóN ,  ájQhO äÉ©aO ≈∏Y IOó°ùŸG  ¢Vhô≤dG  ,  áFõéàdG
 , ™aódG äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H QGó°UEG  ,  ¿ÉªàF’G äÉbÉ£Hh Öë°ùdG äÉbÉ£H äÉeóN
 ™aódG  á÷É©e äÉeóN ,  ÊhÎµdE’G  ™aódG  á÷É©e äÉeóN ,  á«dÉŸG  äÓeÉ©ŸG  äÉ```eóN
 á«dÉŸG  äÉeóÿG  ,  ≥«KƒàdGh  ∞jô©à∏d  ájÎeƒ«ÑdG  É«LƒdƒæµàdG  ΩGóîà°SÉH  ÊhÎµdE’G
 ™aódG äÓeÉ©eh á«fhÎµdE’G äÉ©aódG ájƒ°ùJh IQGOEGh ≥«KƒJh á÷É©eh ∫ƒÑb Gójó–h
 , IOóªŸG ä’ÉØµdGh ä’ÉØµdG Oƒ≤Y ΩGôHEGh Ò`aƒJ , ádÉØµdGh ÚeCÉàdG äÉeóN , ÊhÎµdE’G
 äÉ°ù°SDƒŸG  »`a  äÉeƒ°ùM Ëó≤J  ,  É≤Ñ°ùe áYƒaóŸG  äÉbÉ£ÑdGh  É```jGó¡dG  äÉ```bÉ£H äÉ```eóN
 ájó≤ædG  ádƒ«°ùdG  Ò`aƒJ  ,  ájƒ°†©dG  ábÉ£H  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  Ò¨∏d  IóFÉ©dG  ácQÉ°ûŸG
 ,  AÓª©dG  A’h  èeÉfôH  øe  Aõéc  ¿ÉªàF’G  ábÉ£H  ΩGóîà°S’  äÉeƒ°ù◊G  øe  ÉgÒZh
 áë«°üædG Ëó≤J äÉeóN , á«dÉŸG IQƒ°ûŸG Ëó≤J äÉeóN , ájÒÿG äÉYÈàdG ™ªL äÉeóN
 ‹É› »`a äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , º¡°SC’G ∫ƒM á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ , á«dÉŸG äGQÉ°ûà°S’Gh

 . πjƒªàdGh QÉªãà°S’G
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(1313) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
   ∂fG πHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
 IóëàŸG äÉj’ƒdG , 95014 É«fQƒØ«dÉc , ƒæ«JôHƒc , …Gh ∑QÉH πHCG ¿Gh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G
2019/6/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

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

130201 : 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
 ,  Iƒ¡≤∏d  πFGóH  (  ájôH  ÉHóæg  ,  äÉ¡µæe)  ájô£©dG  äƒjõdG  ±ÓîH  äÉHhô°ûª∏d  äÉ¡µæe
 ,  hÉcÉc  ,  áJ’ƒcƒ°ûdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe  ,  Ö«∏M  ™e  áJ’ƒcƒ°T  äÉHhô°ûe  ,  áJ’ƒcƒ°T
 Iƒ¡b  ,  Iƒ¡b  ,  hÉcÉµdG  É¡°SÉ°SCG  äÉHhô°ûe ,  hÉcÉc  äÉéàæe ,  Ö``«∏M ™e hÉ```cÉc  äÉ```Hhô°ûe
 Ωóîà°ùJ á«JÉÑf äGô°†ëà°ùe , Iƒ¡≤∏d äÉ¡µæe , Ö«∏M ™e Iƒ¡b äÉHhô°ûe , á«YÉæ£°UG
 , …É°T , (Ëôµ°ùjCG) áXƒH , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , á°üªfi ÒZ Iƒ¡b , Iƒ¡≤∏d πFGóÑc
 , Iƒ¡≤dG πFGóÑc ΩGóîà°SÓd á«JÉÑf äGô°†ëà°ùe , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , è∏ãe …É°T

  . (áé∏ãe äÉjƒ∏M) óª› Íd , (áé∏ãe äÉjƒ∏M) óª› Íd

   Ω.Ω.P.Ω.¢T QÉªãà°SÓd ¢ùàfhQhG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 »````fÉãdG  QÉ```ªãà°SÓd »````HO  ™`````ª› ,  »````HO  ô````H  -1  º``````bQ  ´Oƒ``````à°ùe  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 125489 : Ü.¢U

2019/7/18 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
     Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ¬dGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG

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

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

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53100
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : توين براندز انف�ستمنت ال ال �سي
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116 
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53101
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : توين براندز انف�ستمنت ال ال �سي
��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116 
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53102

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : توين براندز انف�ستمنت ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116 

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م

 رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 53103

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/3/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : توين براندز انف�ستمنت ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116 

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105500

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1183 فـي 2017/2/26م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اإتيود كوربوري�سن

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105501

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1183 فـي 2017/2/26م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اإتيود كوربوري�سن

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 109460

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1210 فـي 2017/9/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة اأفكار هولدينغ �ص.م.ل

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1218729

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/13 )جريدة الوايبو( فـي 2017/4/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : اني�سفري كوربوري�سن

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/10/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1331514

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/50 )جريدة الوايبو( فـي 2017/12/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة كيا توري�ستيك ت�سي�سلريي تيرتينغول اوتيليليك )اأ.اأ�ص(

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : النطاق للمياه املعدنية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 291 ر.ب : 133 م�سقط

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1360182

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/31 )جريدة الوايبو( فـي 2017/8/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بليز بيتزا ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116 

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1360344

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/31 )جريدة الوايبو( فـي 2017/8/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بليز بيتزا ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 527 ر.ب : 116 

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1364591

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/34 )جريدة الوايبو( فـي 2017/9/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : بليز بيتزا ال ال �سي

��سـم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة ال�سايع الدولية �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :  527 ر.ب : 116 

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/2م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 127922
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/9/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1299 فـي 2019/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : م�ساريع الر�سد �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اقتدار التجارية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 2452 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/10/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102808
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأيه اإم اأي اأوبريتنج ، اإنك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ذا هاين �سيلي�ستيال جروب ، اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111 ماركــو�س اآفـينــيو ، ليك �سك�ســـ�س نيويـــورك 11042 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/8م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102809

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأيه اإم اأي اأوبريتنج ، اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ذا هاين �سيلي�ستيال جروب ، اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111 ماركــو�س اآفـينــيو ، ليك �سك�ســـ�س نيويـــورك 11042 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102810

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 31

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : اأيه اإم اأي اأوبريتنج ، اإنك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ذا هاين �سيلي�ستيال جروب ، اإنك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1111 ماركــو�س اآفـينــيو ، ليك �سك�ســـ�س نيويـــورك 11042 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/9/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2019/10/8م
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ا�ستــدراك
تنـــــوه وزارة التجــــــارة وال�سناعــة اإلـــى اأنــه قــــد وقـــع خطاأ مـــادي عنـــد ن�ســـر اإعـــالن بـــــدء 
اأعمال الت�سفية ل�سركـــــة اخلطـــوط امل�ضيئـــة للتجـــارة واملقـــاوالت - ت�ضامنيـــــة ، املن�ســـور 
فـي اجلريـدة الر�سميـة العـــدد )1309( ، ال�ســــادر بتاريـــخ 15 مـــن حمرم 1441هـ ، املوافـــــــق 
15 مــن �سبتمرب 2019م ، اإذ وردت �سيغة الإعالن على اأنه انتهاء اأعمال الت�سفية لل�سركة 

املذكورة بينما ال�سحيح هو اإعـــالن بدء اأعمال الت�سفية لها كالآتي : 

خالد بن علي بن �سلطان امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اخلطوط امل�ضيئة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلـن خالد بن علي بن �ضلطان امل�ضرفـــي اأنـه يقــــــوم بت�ضفـيـــــة �ضركـــــــة اخلطــوط امل�ضيئـــة 
للتجارة  واملقاولت  - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 4124480 ، 
فـي  ال�سركــــة  حـــق متثيـــل  وحـــده  وللم�سفـي   ، املوؤرخ 2019/8/21م  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـية اأمام الغـري ، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ص.ب : 929 ر.ب : 411

هاتـف رقــم : 95765099
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�ضفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�ضناعـة
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول( :
)بالألـف(

2019/9/30م
ريال عماين 

)بالألـف(

2018/9/30م
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

2.996.071
108.675

3.526.486

504

6.631.232
599.386

763
228.384
44.100
61.154

415

5.382.679
755.879

584
249.837
43.259
84.509

========6.517.164========7.565.523املجمـــــوع
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

1.985.440
262.330

1.000.000
373.762
166.515

1.579.078
1.864.971

2.247.770
105.010
228.417

1.540.277

1.608.097
779.612

2.351.560
110.051
249.860

1.417.984

=========6.517.164=========7.565.523املجمـــــوع

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 2019/9/30م 

كانت كما يلي  :
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�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2000/114 ، يعلــن البنـــك املركــــزي العمانــــي اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتــــــداول 

فــي ال�سلطنــة حتـى نهايـة �سهـــر �سبتمرب 2019م قـد بلــغـت : 1٫579٫077٫990/125 ريال عماين 

) مليارا وخم�سمائة وت�سعة و�سبعني مليونا و�سبعة و�سبعني األفا وت�سعمائة وت�سعني ريـــال 

عمانيا ومائة وخم�سا وع�سرين بي�سة فقط ( .

�لبنـك �ملركـزي �لعمانـي 
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز م�سقط للجمباز والأن�سطة والريا�سة �ش.م.م
يعلـن املكتــب الإقليمـــي - حما�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــــة مركـــز م�سقـــط 
للجمباز والأن�سطــة والريا�ســة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 
1165170 , وفقـــــا لتفـــــاق ال�سركـــــاء املـــوؤرخ 2019/7/30م , وللم�سفــي وحــــده حـــق متثيـــل 
ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
بناية �سماء حفيت - اخلوير

�ش.ب : 338 ر.ب : 118 جممع احلارثي
هاتـف رقــم : 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

مكتب اجلدوى العاملية - املراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورثة م�ساريع �سالح الزدجايل الوطنية �ش.م.م
يعلـن مكتــب اجلــدوى العامليــة - املراجعــة وتدقيــق احل�سابــات - اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة 
الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م  الوطنية  الزدجايل  �سالح  م�ساريع  ورثة 
بالرقـم 1153963 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/9/14م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل 
ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي :
�سوق ال�سيب - ولية ال�سيب

�ش.ب : 556 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 92296797 - 97466005 - 95606042

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب �سبا بهوان - حمامون وم�ست�سارون فـي القانون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواري املا�سية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب �سبا بهوان - حمامــون وم�ست�ســـارون فــي القانون - اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة 
ال�سواري املا�سية للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1780930 , 
فـي  ال�سركــــة  متثيــــــل  حـــق  وحده  وللم�سفـي   , 2019/9/8م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�سركـة على العنوان الآتـي :
القرم - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 3922 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 97692704

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأنفال املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب �سبا بهوان - حمامــون وم�ست�ســـارون فــي القانون - اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة 
الأنفال املتحدة للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1780948 , وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/9/8م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :
القرم - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 3922 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 97692704

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابحات للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب �سبا بهوان - حمامــون وم�ست�ســـارون فــي القانون - اأنـه يقــــوم بت�سفـية �سركـــة 
ال�سابحات للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1760670 , وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/9/8م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي :
القرم - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 3922 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 97692704

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

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثبات العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتـــب الكـــون - حما�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــــة الثبــــات العامليــة 
لتفـــــاق  وفقـــــا   ,  1024730 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة   , �ش.م.م 
الت�سفـية  فـي  ال�سركــــة  متثيـــل  حـــق  وحــــده  وللم�سفــي   , 2019/7/13م  املـــوؤرخ  ال�سركـــــاء 
اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة 

على العنوان الآتـي : 
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121
هاتـف رقــم : 99228511 فاك�ش رقم : 24454345

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالكرو ال�سرق الأو�سط �ش.م.م
يعلـن مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�سبــون قانونيـــون - اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــــة 
هالكرو ال�سرق الأو�سط �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم 1004501 , 
وفقـــــا لتفـــــــــاق ال�سركــــــــاء املــــــوؤرخ 2019/9/18م , وللم�سفــي وحــــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة 
تتعلق  التي  الأمور  كافة  فـي  امل�سفـي  وعلـــى اجلميع مراجعة   , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي 

باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
بناية �سالم �سكوير - الطابق الرابع - جناح )402 -404( - مدينة ال�سلطان قابو�ش

�ش.ب : 3075 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24559110 فاك�ش رقم : 24564408

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

اأنور بن علي بن �سلطان 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة العمانية للتنمية العقارية �ش.م.م
اأنـه يقـوم بت�سفـيــة �سركـــــة املجموعــــة العمانيـــة للتنميـــة  يعلـن اأنور بن علـــي بن �سلطان 
العقارية �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1021488 , وفقا لتفاق 
اأمام  , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية  ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/3م 
الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان الآتـي : 
العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1040 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24526000

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإيران وعمان لال�ستثمار وال�سناعة �ش.م.م

يعلـن اأنور بن علي بن �سلطان اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اإيران وعمان لال�ستثمار وال�سناعة 
�ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1027152 , وفقا لتفاق ال�سركاء 
 , الغـري  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركــــة  حـــق متثيـــل  وحـــده  وللم�سفـي   , 2018/6/3م  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

الآتـي : 
العذيبة اجلنوبية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1040 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24526000

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك ال�ساحل �ش.م.م

يعلـن اأنور بن علي بن �سلطان اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة اأ�سماك ال�ساحل �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1724614 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/6/3م , 
وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة 

امل�سفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�ش.ب : 1040 ر.ب : 112
هاتـف رقــم : 24526000

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

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
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منري  بن اأحمد بن �سليمان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلوى الدولية �ش.م.م

يعلـن منري بن اأحمد بن �سليمان اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركـــة �سلوى الدولية �ش.م.م , وامل�سجلـة 
لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1038734 , وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/7/1م , 
وللم�سفـــــي وحــــــده حـــق متثيـــــــل ال�سركــــة فـــي الت�سفـيــة اأمـــــام الغـيــــــر , وعلــــــى اجلميـع 

مراجعــة امل�سفـــي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 568 ر.ب : 116

هاتـف رقــم : 99228111
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منري و�سياء للتجارة �ش.م.م

يعلـن منري بن اأحمد بن �سليمــان اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركــــة منيـر و�سيــاء للتجــارة �ش.م.م , 
وامل�سجلـــة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجــاري بالرقـــم 1256923 , وفقــا لتفــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 
2019/7/1م , وللم�سفــــي وحـــــده حــــــق متثيـــــل ال�سركة فــــي الت�سفـية اأمـام الغـيـــر , وعلـــى 
اجلميع مراجعــة امل�سفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 

�ش.ب : 568 ر.ب : 116
هاتـف رقــم : 99228111

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

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول البتكار للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة اأ�سول البتكار للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1180734 , وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 364 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 99428122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد ال�سمال للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن �سامل بن حممد بن اإبراهيم الكوي اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة رواد ال�سمال للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم 1034179 , وللم�سفـي 
وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي 

كافة الأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان الآتـي : 
�ش.ب : 364 ر.ب : 324

هاتـف رقــم : 99428122
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقنية العاملية للتطور واملقاوالت �ش.م.م
بت�سفـيـــة  يقــــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
�سركــــة التقنية العاملية للتطور واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـاري 
حـــق  وحـــده  وللم�سفـي   , 2019/8/20م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1248681 بالرقـم 
متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 
الغربة اجلنوبية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

جممع رقم : 237 - �صكة رقم : 3745 - مبنى رقم 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم : 22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتـف رقــم : 99370407 - 24595913 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�صفــي

مكتــــب امل�صفوفـــــة عمـــان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صينوبك الهند�صية م�صقط �ش.م.م
يعلـن مكتب امل�سفوفـة عمان اأنـه يقوم بت�سفـيـــة �سركـة �سينوبك الهند�سية م�سقط �ش.م.م , 
وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقـــم 1260759 , وفقــا التفــاق ال�سركــاء املوؤرخ 
2019/9/11م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي : 

�ش.ب : 713 ر.ب : 133
هاتـف رقــم : 99382788

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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علي بن �صعيد بن خمي�ش العوي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعيد خمي�ش واأوالده - تو�صية
يعلـن علي بن �سعـيد بن خميـ�ش العوي�سي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة �سعيد خمي�ش واأوالده - 
تو�سية , وامل�سجلـة لدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1548379 ,  وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/12/17م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـــري , 
وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان 

االآتـي : 
 راأ�ش حلف - والية م�صرية

�ش.ب : 26 ر.ب : 414
هاتـف رقــم : 99472072

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

اإبراهيم بن حمد بن نا�صر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بريق العامرات �ش.م.م
يعلـن اإبراهيم بن حمد بن نا�سر الوهيبي اأنـه يقـوم بت�سفـية �سركة بريق العامرات �ش.م.م , 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1317615 بالرقـم  الـتجـاري  ال�سجـل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 
2019/8/10م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــة فـي الت�سفـية اأمام الغـري , وعلـــى 
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

�ش.ب : 325 ر.ب : 122
هاتـف رقــم : 91220888

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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�صلطان بن را�صد بن حمدان العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة الروؤية احلقيقية املتكاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية 

يعلـن �سلطان بن را�سد بن حمدان العمراين اأنـه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة الروؤية احلقيقية 
املتكاملــة للتـجــارة واملقـاوالت - ت�سامنيــة , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 
وعلـــى   , الغـيـر  اأمام  الت�سفـية  فـي  ال�سركــــــة  متثيـــل  حـــق  وحـــده  وللم�سفـي   ,  1123944
اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على العنوان االآتـي :

والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة
هاتـف رقــم : 96600037

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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

يعقوب بن عبداللـه بن مراد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القمر امل�صتنري للتجارة �ش.م.م
يعلـن يعقــوب بن عبداللـــه بن مــراد البلو�سي اأنـــه يقــــوم بت�سفـيـــة �سركــــة القمر امل�ستنري 
للتجارة �ش.م.م , وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــم 1208306 , وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2019/8/29م , وللم�سفـي وحـــده حـــق متثيـــل ال�سركــــــة فـي الت�سفـية اأمام 
الغـيـر , وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفـي فـي كافة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�سركـة على 

العنوان االآتـي :
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 161 ر.ب : 131
هاتـف رقــم : 99038393

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى 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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مكتب رحاب عامر للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شليمان بن حممد بن علي البلو�شي و�شركاءه للتجارة �ش.م.م 

يعلــــن مكتــب رحـــاب عامـــر للمحامـــاة واال�ست�ســارات القانونيـــة ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة 
�سليمـــان بن حممــد بن علــي البلو�سـي و�سركـــاءه للتجـــارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانة 
ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1026572 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة .
امل�شفــي

مكتب مور �شتيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التفا�شل والتكامل للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلــــــن مكـتــــب مــــــــور �ستيفنــز ب�سفـتـــــه امل�سفـــي ل�سركـــــــة التفا�ســـل والتكامـــــل للتكنولوجيــــا 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1066007 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي 

مكتب ال�شرق االأو�شط لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الناعم للت�شميم والتكنولوجيا �ش.م.م
يعلــــن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة الناعم للت�سميم 
والتكنولوجيا �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1144085 ، عـــــن 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي  

�شعيد بن نا�شر بن حممد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منبع النهر الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن نا�ســر بن حممــد الوهيبــي ب�سفـتــه امل�سفــــي ل�سركــــة منبـــع النهــر الذهبــي 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1069338 ، 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي 
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�شيف بن �شليمان النهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيف بن �شليمان النهدي و�شركاه - ت�شامنية
يعلــــن �سيـــف بن �سليمـــان النهــدي ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة �سيــــف بن �سليمان النهــدي 
و�سركاه - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1264850 ، عـــــن 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي 

حممد اأ�شرف نياز 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البابطني لبالنك وخور�شيد لالت�شاالت �ش.م.م

يعلــــن حممد اأ�سرف نياز ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة البابطني لبالنك وخور�سيد لالت�ساالت 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1769162 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي 

عبدالرحمن بن علي بن عي�شى احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كنوز االأر�ش �ش.م.م

يعلــــن عبدالرحمــن بن علــي بن عي�سـى احلارثــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــــة كنـــوز االأر�ش 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1707655 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي 

فاطمة عبداجلبار حممد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيت التوفري املتحدة �ش.م.م

تعلن فاطمــة عبداجلبــار حممــد ب�سفـتهــا امل�سفـية ل�سركــة بيــت التوفيــر املتحـــدة �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـم 1320883 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

امل�شفــيةوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
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نوال بنت حممد بن خمي�ش احل�شينية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع دار�شيت ال�شاملة �ش.م.م

تعلن نوال بنت حممد بن خمي�ش احل�سينية ب�سفـتهــا امل�سفـيــة ل�سركـــــة م�ساريــع دار�سيت 
ال�ساملــــة �ش.م.م ، وامل�سجلــــــــة لـــــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1040442 ، عـــــن 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــية

يو�شف بن �شعيد بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وردة الر�شيل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــــن يو�سف بن �سعيد بن حمد احلارثي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة وردة الر�سيل للتجارة 
عـــــن   ،  1564013 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  واملقاوالت 

انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

في�شل بن اإبراهيم بن عو�ش العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفي�شل لالأقم�شة �ش.م.م
يعلــــن في�ســل بن اإبراهيــــم بن عو�ش العجمــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة الفي�سل لالأقم�سة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1009235 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة توريدات املعدات العلمية �ش.م.م

يعلــــن في�ســل بن اإبراهيــــم بن عو�ش العجمــي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة توريدات املعدات 
العلمية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1736493 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي  

-128-



اجلريدة الر�سمية العدد )1313(

- 4 -

�شبري  م�شطفى عبدالر�شا �شلطان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة من�شوجات الف�شول �ش.م.م
يعلـــن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــــة من�سوجـــات الف�ســـول 

�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1326023 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شطفى �شلطان خلدمات املعلومات �ش.م.م
يعلـــن �سبري م�سطفــى عبدالر�ســــا �سلطــــان ب�سفـتـــــه امل�سفـــــي ل�سركــــــــة م�سطفــى �سلطـــان 

خلدمات املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1674340 ، 

عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي  
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مملكة االأحالم �ش.م.م
يعلـــن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة مملكة االأحالم �ش.م.م ، 

وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1102989 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأب واالأبناء التجارية �ش.م.م
يعلـــن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــــة االأب واالأبناء التجارية 

�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1313401 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلبز الطازج �ش.م.م

يعلـــن �سبري م�سطفى عبدالر�سا �سلطان ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركـــــة اخلبز الطازج �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 1389386 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي

خليل اللـه �شهراب اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوردة احلمراء العاملية �ش.م.م

احلمـــراء  الـــوردة  ل�سركـــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البلو�سي  اإبراهيم  �سهراب  اللـه  خليل  يعلــــن 
العاملية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1105499 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي 

اأحمد بن دملراد بن �شليمان البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو اأ�شامة املتحدة للتجارة �ش.م.م 

املتحدة  اأ�سامة  اأبو  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  البلو�سي  �سليمان  بن  دملراد  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م  ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1060983 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي 

كا�شب بن جمعانني بن فرج م�شتهيل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كا�شب و�شركاه - ت�شامنية
يعلـن كا�سب بن جمعانني بن فرج م�ستهيل ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة كا�ســـب و�سركاه - 
ت�سامنيـــة ، وامل�سجلــــــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري بالرقــــــم 1218280 ، عـــــن انتهــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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وليد بن �شعيد املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور لالأمن وال�شالمة �ش.م.م

 ، يعلـن وليد بن �سعيد املنذري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة النور لالأمن وال�سالمة �ش.م.م 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 7071140 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

ن�شر بن نا�شر بن اأحمد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع �شمائل �ش.م.م

يعلـن ن�سر بن نا�سر بن اأحمد الرا�سدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة روائع �سمائل �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1025290 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امليادين املتحدة للتعمري �ش.م.م

يعلـن ن�سر بن نا�سر بن اأحمد الرا�سدي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة امليادين املتحدة للتعمري 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم 1334697 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

عبداللـه بن ح�شن بن قمرب العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فيافـي م�شكن للتجارة �ش.م.م

يعلـن  عبداللـه بن ح�سن بن قمرب العجمي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة فيافـي م�سكن للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1175863 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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لوؤي بن حممد بن قمرب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املحاور املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن لوؤي بن حممد بن قمرب اللواتي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة املحاور املتحدة للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1105479 ، عـــــن انتهــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شلطان بن نا�شر بن عامر بني عرابة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج العلياء للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �سلطان بن نا�سر بن عامر بني عرابة ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة اأبراج العلياء للتجارة - 
اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 6078990 ، عـــــن انتهـــــاء  ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شامل بن حمود بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال احلجريات للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن �سامل بن حمود بن حمد احلجري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة رمال احلجريات للتجارة 
 ، بالرقـــــم 1035794  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاوالت - ت�سامنية 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

خليل بن جمعة بن رزيق الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة خليل بن جمعة الرحبي للمقاوالت والت�شييد - ت�شامنية

يعلـن خليل بن جمعة بن رزيق الرحبي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة خليل بن جمعة الرحبي 
للمقاوالت والت�سييــد - ت�سامنيــة ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــــة ال�سجــــــــل الـتجـــــاري بالرقـــــم 

1136268 ، عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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زاهر بن حمود بن �شامل الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بريق النور ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن زاهر بن حمود بن �سامل الرزيقـــي ب�سفـتــــه امل�سفـــي ل�سركــــــة م�ساريـــع بريــــق النــــور 
عـــــن   ،  1210261 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  ال�ساملة 

انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإبراهيم بن خمي�ش بن نا�شر االأغربي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شطول اخلليج �ش.م.م

اأ�سطــول اخللــيج  اإبراهيم بن خمي�ش بن نا�سر االأغربي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1049217 ، عـــــن انتهـاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اأثيل بن ماجد بن ها�شم املو�شوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد واأثيل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن اأثيل بن ماجد بن ها�سم املو�سوي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة اأحمـــد واأثيــل للتجــارة 
 ، بالرقـــــم 1483471  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاوالت - ت�سامنية 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

علي بن �شهيل بن �شامل قطن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقومي العربية للتجارة �ش.م.م

يعلـن علي بن �سهيل بن �سامل قطــن ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة التقومي العربية للتجارة 
انتهـــــاء  عـــــن   ،  1096647 بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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طارق بن �شهيل بن �شامل قطن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التقومي اخلليجية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن طارق بن �سهيل بن �سامل قطن ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة التقومي اخلليجية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 1158246 ، عـــــن 

انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

نواف بن �شامل بن حممد ال�شيفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مناظر تركيا للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن نواف بن �سامل بن حممد ال�سيفي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة مناظر تركيا للتجارة 
 ، بالرقـــــم 1069173  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاوالت - ت�سامنية 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شليم بن �شامل بن ترتيب الغداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شا�شي للم�شاريع التجارية �ش.م.م

يعلـن �سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة الر�سا�سي للم�ساريع 
عـــــن   ، بالرقـــــم 1006029  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، التجارية �ش.م.م 

انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خدمات الطرق �ش.م.م

يعلـن �سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــة خدمات الطرق �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقـم 1195611 ، عـــــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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�شليمان بن حممد بن �شعيد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بلوغ االأمل للمقاوالت والتعمري - ت�شامنية

يعلـن �سليمان بن حممد بن �سعيد البو�سعيدي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة بلوغ االأمل للمقاوالت 
والتعمري - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لـدى اأمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1217332 ، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

يحيـى بن حممد بن اأحمد الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برج القاهرة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن يحيـى بن حممد بن اأحمد الفار�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة برج القاهرة للتجارة 
 ، بالرقـــــم 3147410  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  ، وامل�سجلــــة  واملقاوالت - ت�سامنية 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

عبداللـه بن دروي�ش بن عبداللـه البلو�شي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأمان لتكنولوجيا املعلومات �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن دروي�ش بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة االأمان لتكنولوجيا 
املعلومات �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1035280 ، عن انتهـــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الر�شالة للم�شاريع �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن دروي�ش بن عبداللـه البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة الر�سالة للم�ساريع 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقم 1107932 ، عن انتهـــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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�شلطان بن �شيف ال�شوافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإجنازات التجارية �ش.م.م

يعلـن �سلطــان بن �سيــف ال�سوافـــي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــة االإجنازات التجارية �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـاري بالرقـم 1493191 ، عـــــن انتهـاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

حممد بن �شامل بن حميد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة مدر�شة �شم�ش املعارف لتحفيظ القراآن الكرمي

يعلـن حممد بن �سامل بن حميد العامري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة مدر�سة �سم�ش املعارف 
لتحفيظ القراآن الكرمي ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 6081282 ، 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

�شلطان بن �شعيد بن اأحمد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبق املودة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �سلطان بن �سعيد بن اأحمد املحروقي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــــة عبق املودة للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1110571 ، عـــــن انتهـــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

عزان بن �شيف بن ثاين النبهاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عزان بن ثاين النبهاين و�شريكته �ش.م.م

يعلـن عزان بن �سيف بن ثاين النبهاين ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة عزان بن ثاين النبهاين 
و�سريكته �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـاري بالرقـم 1231255 ، عـــــن انتهـــــاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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مكتب خليفة الرحبي - حمامون وم�شت�شارون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شفوفة الوطنية �ش.م.م

يعلـن مكتب خليفة الرحبي - حمامون وم�ست�سارون قانونيون - ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركــــة 
امل�سفوفة الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقم 1155166 ، 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

مكتب عبدالر�شا وعبداللـه للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيدلية العائلة �ش.م.م

يعلـن مكتــب عبدالر�سا وعبداللـه للمحامـــاة واال�ست�ســـارات القانونيــة ب�سفـتـــــــه امل�سفــــي 
ل�سركة �سيدلية العائلة �ش.م.م ، وامل�سجلة لــدى اأمانة ال�سجـل الـتجـاري بالرقم 1215946 ، 

عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

حممد بن خدمي بن حممد اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة االحتاد امل�شرتك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

امل�سرتك  ل�سركــــة االحتاد  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  يعلـن حممد بن خدمي بن حممد اجلهوري 
بالرقـــــم  الـتجـــاري  ال�سجــــــل  اأمانـــــة  لــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 

1029904 ، عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

حممد بن �شيف بن �شعيد العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة �شحم املتميزة - تو�شية

 - املتميزة  درة �سحم  ل�سركــــة  امل�سفـــي  ب�سفـتــه  العلوي  �سعيد  بن  �سيف  بن  يعلـن حممد 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجـل الـتجـــاري بالرقـــــم 1138410 ، عـــــن انتهـــــاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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را�شد بن علي بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هالل ورا�شد للتجارة - ت�شامنية

يعلـن را�سد بن علي بن حممد احلجري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة هالل ورا�سد للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�سجــــــل الـتجاري بالرقـم 1022721 ، عن انتهـاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة را�شد بن علي بن حممد احلجري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن را�سد بن علي بن حممد احلجري ب�سفـتــه امل�سفـــي ل�سركة را�سد بن علي بن حممد 
احلجري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لــدى اأمانة ال�سجــــــل الـتجـــاري بالرقـــــم 

3143325 ، عـــــن انتهـــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�شفــي
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