ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة ال�شـــــــــ�ؤون الـــقــــانــــونيــــــة
العـ ـ ــدد ()1263

ال�سن ــة ال�سابع ـ ــة والأربع ــون

الأحد  27حم ـ ـ ـ ـ ـ ــرم 1440هـ

املـواف ـ ــق � 7أكتوب ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2018م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة ال�صحــــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/179صـادر فـي  2018/9/26ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية
لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
املتحــف الوطنــــي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2018/14صــادر فـي  2018/9/25بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات
التـي يقدمهــا املتحــف الوطنــي .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة
وزارة التجـــارة وال�صناعـــة
الإعــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
ا�ستـ ـ ــدراك .
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�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زاخر الدولية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للحياة الع�صرية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهالل لل�سيارات �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز العماين الدويل لال�ستثمار �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرقعة للخدمات وال�صيانة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوتني املا�سية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للأعمدة الأوربية العاملية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي العاملية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج للطاقة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهد العرميي العاملية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوهرة الالمعة للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املنذر النزواين للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو جيفر النزواين للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول البوادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن خمي�س بن خادم و�شركاه للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد املعمري و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو اخلطاب الغيثي و�أوالده للتجارة واملقاوالت -
تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شنا�ص املتميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال ال�سرحات للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر الأزرق للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�شرق للدرا�سات والتطوير �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املجمر العاملية �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع الغدير الذهبي ال�سياحي �ش.م.م 148 .
148
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغ�سلة الوادي الأبي�ض �ش.م.م .
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار ال�شرق العاملية �ش.م.م .
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�شرق العاملية �ش.م.م .
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجاح والتفوق �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل البو�سعيدي وولده للتجارة  -ت�ضامنية 150 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر تركيا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 151 .
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية .
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فنار بو�شر �ش.م.م .
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلث الالمع للتجارة �ش.م.م .
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سبيل الوا�ضح �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد ري�سوت لنقل وبيع الأ�سماك  -ت�ضامنية 153 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�شاعر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 154 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كليجورن ويلتون اند ا�سو�سييت�س ليمتد �ش.م.م 154 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروب اخلري العربية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 155 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للأعمال والتطوير �ش.م.م 155 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل احلجري و�أخيه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 156 .
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي العني الدولية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سمري وعا�صم �أبناء حممد ال�شحي للتجارة -
157
ت�ضامنية .
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلمار لل�صناعات الفنية �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف �شنا�ص احلديثة للتجارة �ش.م.م 158 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط مل�ستلزمات الطباعة والإعالن �ش.م.م 158 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تريليون العاملية �ش.م.م .
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق العربي لل�سيارات �ش.م.م .
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق العربي لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م 160 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية ملعدات �سوائل احلفر �ش.م.م .
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطاقة امليكانيكية �ش.م.م .
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية لتطوير امل�شاريع الكيميائية �ش.م.م 161 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شبكة نوبل التعليمية �ش.م.م .
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلحال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 162 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة خلدمات التقنية �ش.م.م .
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي والريامي للتجارة �ش.م.م .
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلود الدائم للتجارة  -ت�ضامنية .
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرت املربع �ش.م.م .
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل وثريا �ش.م.م .
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدهد ال�صغري احلديثة �ش.م.م .
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صار ومنري للتجارة �ش.م.م .
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النا�صع �ش.م.م .
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتون للتجارة �ش.م.م .
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سدرة العاملية �ش.م.م .
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقومي العربية للتجارة  -ت�ضامنية .
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زاهر للخدمات الهند�سية والتجارة �ش.م.م 168 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الكر�ستال �ش.م.م .
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الأ�سداين للتجارة  -تو�صية .
169
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف املنتزه �ش.م.م .
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز تقى للت�سوق �ش.م.م .
170
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171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال العر�ش للتجارة  -تو�صية .
171
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للأعمار �ش.م.م .
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة البحار للتجارة �ش.م.م .
172
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نادية جمجوم �ش.م.م .
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكمــت للتج ــارة �ش.م.م .
173
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارثي والعبديل للخدمات �ش.م.م .
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامل املربح للتجارة �ش.م.م .
174
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعدي و�شركاه �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر ومن�صور �أبناء �سليم ــان الريامــي للتج ــارة -
175
ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطريي والزدجايل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 175 .
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء العا�صمة �ش.م.م .
176
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر ال�سويق للتجارة  -تو�صية .
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمــار للكهربـاء  -تو�صيـة .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة القرحة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية 177 .
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إدامــة لل�صيانــة و�إدارة املن�ش�آت �ش.م.م .
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجنحة الأمن وال�سالمة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد بن عبداللـه بن �أحمد احلرا�صي و�شريكه
179
للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الغيز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صــور �سيــف البــادي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 180 .
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعتمد للنقل واملقاوالت  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدالعزيز �سعيد حميد البادي و�شريكه  -ت�ضامنية 181 .
181
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة �صحم الذهبية للتجارة  -تو�صية .
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182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو علي املعمري للتجارة  -تو�صية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون البادية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 182 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه بن علي بن �سعيد املعمري و�شريكه
183
للتجارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امليناء العربي احلديث للتجارة  -تو�صية 183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان بن �سيف بن �سعيد ال�شامــ�سي و�شريكته
184
للتجــارة  -ت�ضامنية .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س املدينة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 184 .
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع الرا�شدون �ش.م.م .
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخللــد  -ت�ضامنــية .
186
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة املثالية للتجارة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبال الرا�سيات للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية 186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار �سدح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراجحي ل�صيانة املباين وامل�شاريع �ش.م.م 187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البوادي للخدمات التجارية �ش.م.م 188 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح وعزيز الدرمكي للتجــارة واملقــاوالت  -ت�ضامنية 188 .
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد �أحمد �ش.م.م .
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية للخدمات الفنية الهند�سية �ش.م.م 190 .
190
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرام خلدمات الطرق �ش.م.م .
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثيــب للتج ــارة  -ت�ضامنية .
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الكيذا للتجارة �ش.م.م .
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية لل�صيانة واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شاملة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 192 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقومي اخلليجية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 193 .
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغاريد �صحم للتجارة  -ت�ضامنية .
194
�إعـالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير املثمر  -ت�ضامنية .
194
�إعـالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املعايل املا�سية  -ت�ضامنية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود بن حممد الغافري و�شريكه  -ت�ضامنية 194 .
195
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هليوكوبرت اخلليج �ش.م.م .
195
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هاي�ستي انرتنا�شونال �ش.م.م .
195
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االن�ضباط الدولية �ش.م.م .
195
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شيزاء �ش.م.م .
196
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمبز العذيبة �ش.م.م .
196
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم جورميه برجر �ش.م.م .
196
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطلق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلدمات ال�سريعة احلديثة �ش.م.م 196 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني �صراب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 197 .
197
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب �أر�ض اخلوير �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سن وعلي العبداللـه للتجارة واملقاوالت -
197
ت�ضامنية .
197
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منر للمقاوالت احلديثة  -تو�صية .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف اجلدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 198 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروي�س الهند�سية للإن�شـاءات والتجهيـزات
198
ال�صناعية  -تو�صية .
198
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�سماء للنقل �ش.م.م .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س احليل الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية 198 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن نا�صر ال�سعدي و�أوالده للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية .
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن �سيف بن �سليمان اجلهوري
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية .
199
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهالن و�أحمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 199 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الغ�شب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية 199 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الهوتي الوطنية �ش.م.م .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االتفاق الرباعي للم�شاريع  -ت�ضامنية 200 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رماح الفجر للتجارة �ش.م.م .
200
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف بن عبدالرحمن بــن �إبراهيــم
و�شركاه  -تو�صية .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمي�س و�سامل �أبناء علي بن �سامل الفزاري
للتجارة  -ت�ضامنية .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلب �صحار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 201 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طه للخدمات ال�صناعية �ش.م.م .
201
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجواء ال�صافية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيداء �صحار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سال�سل جبال عاهن للتجارة  -ت�ضامنية 202 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الزاهية للتجارة  -تو�صية .
202
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار الطوى للتجارة  -ت�ضامنية .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد بن خمي�س بن خادوم و�أوالده للتجارة -
تو�صية .
203

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شرك ــة �أحمـ ــد وخلفـ ــان �أبناء �سع ــيد بن �أحم ــد
الو�شاحي  -ت�ضامنية .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدوانيج للتجارة  -تو�صية .
203
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن عبيد ال�شام�سي و�شركاه للتجارة -
ت�ضامنية .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الزوايا الأربع املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 204 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غرب دهوى للتجارة  -ت�ضامنية .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال ال�سويق ال�شاخمة للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية .
204
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار االمتياز الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 205 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركــة طــالل بن حمــمد بــن �سالــم الفار�ســي
و�شركاه للتجارة  -تو�صية .
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الغظيفة للتجارة  -تو�صية .
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زالل عاهن للتجارة  -ت�ضامنية .
205
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �سماء الداخلية الطبي التخ�ص�صي -
ت�ضامنية .
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عي�سى بن عبا�س بن عبدالل ــه البحرانــي
و�أوالده للتجارة  -تو�صية .
206
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر لوى اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م 206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور احلرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 206 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�شمال للتجارة �ش.م.م .
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س املنامة �ش.م.م .
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر بن �سعيــد بــن حمم ــد البو�سعي ــدي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية .
207
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعيل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 207 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركــة الور�ش ــة املركزي ــة خلدم ــات ال�سي ــارات
واملعدات  -ت�ضامنية .
208
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمين وفار�س �أبناء حممد بن �شنني اجلرواين
للتجارة  -ت�ضامنية .
208
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القاعة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية 208 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء ال�شام�سي للتجارة  -ت�ضامنية .
208
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهت�صر للتجارة  -ت�ضامنية .
209
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطني للتعمري �ش.م.م .
209
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سنت للتجارة �ش.م.م .
209
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قندهار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م .
209
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سني مبارك �سليمان احل�سني و�شريكه -
ت�ضامنية .
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية لت�أجري املركبات �ش.م.م .
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية للإن�شاء احلديث �ش.م.م .
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية ل�صيانة وترميم املباين �ش.م.م 210 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوطنية الذهبية للمقاوالت الهند�سيــة
والتجارة �ش.م.م .
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج لتظليل النوافذ والعناية بال�سيارات �ش.م.م 211 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفتح اجلديدة �ش.م.م .
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور الرمال للتجارة واملقاوالت  -تو�صية 211 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأر�ض الزرقاء لتو�صيل التكييف والتربيد �ش.م.م 212 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معدات ال�صحراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 212 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �شاطي الويز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 212 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�شاطئ للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية 212 .

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة ال�صحــــــة
قــرار وزاري
رقم 2018/179
ب�إ�صدار الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
ا�ستنادا �إلى قانون مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم , 96/22
و�إلى قانون مكافحة االجتار بالب�شر ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/126
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/36بتحديد اخت�صا�صات وزارة ال�صحة واعتماد هيكلها
التنظيمي ,
و�إلى القرار الوزاري رقم  94/8ب�ش�أن قواعد تنظيم �إجراء عمليات غر�س الأع�ضاء الب�شرية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقــرر
املــادة الأولـــى
يعمل فـي �ش�أن نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ب�أحكام الالئحة التنظيمية املرفقة .
املــادة الثانيــة
يلغــى القــرار الــوزاري رقم  94/8امل�شــار �إليــه  ،كمــا يلغـى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440/ 1 /16 :هـ
املوافــــق 2018/ 9 /26 :م		

د �.أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الالئحة التنظيمية لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
الف�صــــل الأول
تعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـــوزارة :
وزارة ال�صحة .
 - 2الوزيــــر :
وزير ال�صحة .
 - 3الن�سيج الب�شري :
تكوين من الألياف واملواد بني اخللوية واخلاليا املت�شابهة هيكليا  ،ووظيفـيا  ،والتي
ال ت�شكل ع�ضوا  ،وت�ؤدي فـي جمموعها وظيفة معينة .
 - 4الع�ضــــو :
جمموعة من الأن�سجة واخلاليا املرتابطة  ،والتي ت�شرتك فـي وظائف حيوية داخل
اجل�سم الب�شري .
 - 5النقــــــل :
�إجراء طبي يتم من خالله ا�ستئ�صال �أحد الأع�ضاء �أو الأن�سجة الب�شرية من �شخ�ص
حي �أو ميت لزراعتها فـي �شخ�ص حي �آخر .
 - 6املـــــــوت :
املفارقة التامة للحياة ب�صورة يقينية  ،ونهائية  ،وذلك بتوقف القلب  ،والتنف�س
توقفا تاما ونهائيا � ،أو توقف جميع وظائف جذع املخ توقفا نهائيا وفقا للمعايري
الطبية الدقيقة .
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 - 7التبــــرع :
ت�صرف قانوين يفـيد موافقة �شخ�ص حي على نقل ن�سيج ب�شري �أو ع�ضو من �أع�ضاء
ج�سمه �أو �أكرث بال مقابل لزرعه فـي �شخ�ص �آخر حي .
 - 8الو�صية :
ت�صرف قانوين على وجه التربع يفـيد موافـقة ال�شخ ــ�ص علــى نق ــل ن�سي ــج ب�ش ــري
�أو ع�ضو من �أع�ضاء ج�سمه بعد موته بال مقابل لزرعه فـي �شخ�ص �آخر .
 - 9املتبــــرع :
كل �شخ�ص بالغ �سن الر�شد  ،وكامل الأهلية وافق على نقل ن�سيــج ب�شــري �أو ع�ضــو
من �أع�ضاء ج�سمه ل�شخ�ص �آخر دون مقابل .
 - 10املتبــرع لــه :
كل �شخ�ص يقرر الطبيب املخت�ص حاجته املا�سة �إلـى زرع ع�ض ــو � ،أو ن�سيــج ب�شــري
فـي ج�سمه  ،ويوافق على نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري �إليه .
 - 11املو�صي :
كل �شخ�ص بالغ �ســن الر�شــد وكامــل الأهليــة �أو�صــى بنقــل ع�ضــو �أو ن�سيــج ب�شــري
من ج�سمه بعد موته �إلى �شخ�ص �آخر .
 - 12اللجنة :
اللجنة الفنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأع�ضاء  ،والأن�سجة الب�شرية  ،امل�شكلة
وفقا حلكم املادة ( ) 2من هذه الالئحة .
 - 13الطبيب املخت�ص :
كل طبيب خمت�ص وم�ؤهل مرخ�ص له من قــبل الــوزارة للقيــام بعمليــة نقــل ع�ضــو
�أو ن�سيج ب�شري من ج�سم �شخ�ص حي � ،أو ميت  ،وزرعه فـي ج�سم �شخ�ص �آخر .
 - 14امل�ؤ�س�سة ال�صحية :
م�ؤ�س�سة طبية حكومية �أو خا�صة مرخ�ص لها من قبل الوزارة للقيام بعمليات نقل
وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
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الف�صـــل الثانــي
ت�شكيل اللجنة الفنية واخت�صا�صاتها
املــادة ( ) 2
ت�شكل بقرار من الوزير جلنة فنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية ،
على �أن يحدد القرار �أع�ضاءها  ،وتنظيم عملها .
املــادة ( ) 3
تخت�ص اللجنة بالآتي :
 - 1و�ضع برنامج وطني لتنظيم نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،وتوفـري
قاعدة البيانات اخلا�صة به .
 - 2و�ضع الأدلة والربوتوكوالت العالجية وال�سريريــة والأخالقيــات الطبيــة لنقــل
وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،وحتديد معايري الأولوية وقوائم االنتظار
لإجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 3اقرتاح �شروط و�إجراءات الرتخي�ص للمراكز املتخ�ص�صة لتجميع وحفظ الأع�ضاء
والأن�سجة وجتهيزها للزرع .
 - 4املوافق ــة علــى نق ــل الأع�ضــاء والأن�سجــة الب�شرية لغري الأقارب وفقا للمادة ()4
من هذه الالئحة .
 - 5حتدي ــد امل�ؤ�س�س ــات ال�صحي ــة ملزاول ــة عمليــات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة
الب�شرية .
 - 6و�ضع �آليات الرقابة والتفتي�ش على املمار�سات الطبية ف ــي جمــال نقــل وزراعــة
الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 7اقرتاح �شروط الرتخي�ص للكوادر الطبية ملزاولة عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء
والأن�سجة الب�شرية .
 - 8العمل على تطوير خدمات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
 - 9التن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلا�صة املعنية لدعـم وتفعيـل الربنامج الوطني
لنقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية .
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الف�صـــل الثالـــث
التربع بالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية من متربع حي
املــادة ( ) 4
ي�شرتط فـي املتربع الآتي :
� - 1أن يكون بالغا �سن الر�شد  ،وكامل الأهلية .
� - 2أن يكون على �صلة قرابة مع املتربع له حتى الدرجة الرابعة  ،على �أنه يجوز التربع
لغري الأقارب �إذا كان املتربع له فـي حاجة ما�سة للزرع � ،شريطة موافقة اللجنة .
املــادة ( ) 5
ا�ستثناء من حكم املادة ( )4من هذه الالئحة  ،يجوز نقل العــ�ضو �أو الن�سيــج الب�شــري من
القا�صر �أو ناق�ص الأهلية فـي احلاالت التي تقت�ضيها ال�ضرورة بغر�ض احل�صول على نخاع
العظم امل�ستخرج بق�صد زراعته لدى �أحد �أقربائه حتى الدرجة الثانية  ،وذلك بعد موافقة
كتابية لوليه ال�شرعي � ،أو الو�صي  ،وب�شرط عدم توفر حلول عالجية �أف�ضل للمتربع لــه ،
و�أال يقع �ضرر على املتربع مبا ي�ؤثر على حياته الطبيعية .
املــادة ( ) 6
يحظر التربع فـي احلاالت الآتية :
� - 1إذا كان ذلك ي�ؤدي �إلى موت املتربع � ،أو �إحلاق �ضرر ج�سيم به � ،أو تعطيل �أي من
�أع�ضائه �أو �أن�سجته عن القيام بوظائفه .
� - 2إذا كان املتربع م�صابا ب�أحد الأمرا�ض التي من �ش�أنها الإ�ضرار ب�صحة املتربع له .
� - 3إذا قدر الطبيب املخت�ص مبوجب تقرير كتابي عدم جناح عملية الزرع .
املــادة ( ) 7
ال يجوز التربع �إال بناء على موافقة كتابية من املتربع  ،ويحظر ممار�سة �أي �ضغط نف�سي
�أو مايل �أو �إكراه مادي �أو معنوي �أو الت�أثري عليه ب�أي طريقة للح�صول على هذه املوافقة .
املــادة ( ) 8
يجب على الطبيب املخت�ص �إجراء فح�ص �شامل للمتربع قبل التربع  ،وتب�صريه كتابة
بالنتائج ال�صحية التي قد ترتتب على نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري .
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املــادة ( ) 9
يجوز للمتربع العدول عن تربعه فـي �أي وقت قبل البدء بعملية النقل للع�ضو �أو الن�سيج
الب�شري دون قيد �أو �شرط .
الف�صــل الرابــع
التربع بالأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية من امليت
املــادة ( ) 10
ي�شرتط لنقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري من امليت الآتي :
 - 1وجود و�صية مكتوبة  ،وا�ستثناء من ذلك يجوز نقل ع�ضو �أو ن�سيج ب�شري من امليت
مبوافقة ويل �أمره .
� - 2أن يثبت املــوت ب�شكــل نهائ ــي علــى وجــه اليق ــني  ،وذلك وفق ــا حلك ــم املــادة ()11
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 11
يتم �إثبات املوت  -لغر�ض نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شريـة مـن املي ــت  -مبوج ــب تقريــر
من قب ــل ( )3ثالثــة �أطبـاء ا�ست�شاريني فـي تخ�ص�ص أ�مـرا�ض �أو جراحــة املـخ والأع�صاب ،
و�أمرا�ض �أو جراحة القلب والأوعية الدموية  ،والتخدير والعناية املركزة .
املــادة ( ) 12
يجــب �إعــادة اجلثــة التي مت نقل ع�ضو �أو ن�سيج ب�شري منها �إلى مظهرها الطبيعي قبل
الدفن قدر الإمكان .
الف�صــل اخلامــ�س
عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
املــادة ( ) 13
يكــون �إجــراء عملي ــات ن ــقل الأع�ض ــاء  ،والأن�سج ــة الب�شريــة  ،وزراعتــها بهــدف احلفــاظ
على احلياة  ،ولأغرا�ض عالجية .
ويحظر القيام ب�أي و�سيلة كانت بنقل �أو زرع الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري لغر�ض غري عالجي .
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املــادة ( ) 14
ت�شكل فـي كل م�ؤ�س�سة �صحية مرخ�ص لها ب�إجراء عمليات نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
وزراعتها جلنة داخلية مكونة من ( )3ثالثة �أطباء على الأقل تخت�ص باملوافقة على �إجراء
عملية نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية  ،على �أن يعتمد ت�شكيل اللجنة من قبل
الوزير .
وال يجوز �إجراء عمليات نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية وزراعتها �إال بعد موافقة جميع
�أع�ضاء اللجنة املذكورة  ،وذلك فـي �ضوء تقرير الطبيب املخت�ص يثبت فـيه حاجة املتربع
له لإجراء العملية و�سالمة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري املراد نقله ومالءمته للزرع .
املــادة ( ) 15
ال يجــوز �إجــراء عمليــات نقــل الأع�ضـاء والأن�سجة الب�شريــة وزراعتــها �إال فـ ــي امل�ؤ�س�س ــات
ال�صحية املحددة من اللجنة الفنية  ،ووفقا لل�ضوابط الآتية :
� - 1أن تكون الكوادر الطبية القائمة بعملية نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية وزراعتها
مرخ�صة من قبل الوزارة .
� - 2أن تكون عملية نقل الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري وزراعته هي الو�سيلة الأمثل لإنقاذ
حياة املتربع له .
� - 3أن تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية عند �إجراء عملية نقل الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية
وزراعتهــا بالأدل ــة والربوتوك ــوالت العالجي ــة وال�سريري ــة والأخالقيــات الطبيــة
املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 16
يحظر على الطبيب املخت�ص �إجــراء عمليــة نقــل الع�ضــو �أو الن�سي ــج الب�ش ــري وزراعتهم ــا
�إذا علــم ب ـ�أي و�سيلــة �أن الن�سيج الب�شري �أو الع�ضو املطلوب نقله وزراعته قد مت احل�صول
عليه مبقابل �أيا كانت �صورته .
املــادة ( ) 17
يجب على الطبيب املخت�ص قبل �إجراء العملية �أن يت�أكد من �سالمة الع�ضو �أو الن�سيج
الب�شري املراد نقله  ،ومالءمته للزرع فـي ج�سم املتربع له .
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املــادة ( ) 18
يجب على الطبيب املخت�ص بعد االنتهاء من عملية النقل والزرع �أن يعد تقريرا مف�صال
عن كل �إجراءات العملية .
املــادة ( ) 19
يجب على كل م�ؤ�س�سة �صحية �إم�ساك �سجل تقيد فـيه بيانات املتربع واملو�صي  ،واملتربع له ،
وذلك طبقا للنموذج املعد من قبل اللجنة .
الف�صـــل ال�ســاد�س
املمار�ســات املحظـــورة
املــادة ( ) 20
يحظر نقل وزراعة الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري �أو �أجزاء منهما مبا يف�ضي �إلى اختالط
الأن�ساب .
املــادة ( ) 21
يحظر �إجراء عمليات نقل وزراعة الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية �إذا كان التربع مبقابل
مادي � ،أو عيني .
املــادة ( ) 22
يحظــر ا�ستــغالل حاجــة �شخ�ص �أو جهله فـي احل�صول على موافقته لنقل ع�ضو �أو ن�سيج
من ج�سمه .
املــادة ( ) 23
ال يجـ ــوز ك�ش ــف هويـ ــة املتبــرع للمتب ــرع ل ــه  ،وعائلتــه  ،وكذلك هوي ــة الأخــري للمتبــرع ،
�أو عائلته �إال مبوافقة كال الطرفـني .
املــادة ( ) 24
يحظر زرع الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري فـي ج�سم املتربع له �إال �إذا كان ذلك هو الو�سيلة
الأف�ضل لعالجه .
املــادة ( ) 25
يحظر الدعاية �أو الإعالن �أو الرتويج بق�صد بيع �أو �شراء الع�ضو �أو الن�سيج الب�شري .
املــادة ( ) 26
يجوز لأي �شخ�ص �إبالغ الوزارة عن �أي اتفاق �أو �إجراء �أو ممار�سة حمظورة مبوجب �أحكام
هذه الالئحة .
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الف�صــل ال�سابــع
�ضبــط املخالفــات والــجزاءات
املــادة ( ) 27
يجوز ملوظفـي الوزارة الذين لهم �صفة ال�ضبطية الق�ضائية دخــول امل�ؤ�س�ســات ال�صحيــة ،
واالطالع على املعلومات والبيانات وال�سجالت الالزمة  ،ولهم احلق فـي �ضبط �أي خمالفة
لأحكام هذه الالئحة واتخاذ الآتي :
 - 1التحفظ على الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية وامل�ستندات املتعلقة بها عند االقت�ضاء .
� - 2أخذ العينات للتحليل �إذا اقت�ضى الأمر ذلك .
 - 3الت�صرف فـي الأع�ضاء والأن�سجة الب�شرية امل�ضبوطة على ح�ساب املخالف .
املــادة ( ) 28
مــع عــدم الإخــالل بـ ـ�أي عقوب ــة �أ�ش ــد فـ ــي قانـ ــون اجلـ ــزاء �أو �أي قان ـ ــون �آخ ـ ــر  ،تف ــر�ض
على كل من يخالف �أحكام املواد ( )20( ، )13( ، )10( ، )6من هذه الالئحة غرامة �إدارية
قدرها( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 29
مــع عــدم الإخــالل ب ـ�أي عقوبــة �أ�شــد فــي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض على كل
من يخالف �أحكام املواد ( )25( ، )24( ، )22( ، )21( ، )16( ، )15( ، )7من هذه الالئحة
غرامة �إدارية قدرها (� )6000ستة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 30
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شـد فــي قانــون اجلـزاء �أو �أي قانـون �آخـر  ،تفـر�ض عـلى كــل
من يخالف �أحكام املواد ( )23( ، )17( ، )8من هذه الالئحة غرامة �إدارية قدرها ()3000
ثالثة �آالف ريال عماين .
املــادة ( ) 31
مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد فـي قانون اجلزاء �أو �أي قانون �آخر  ،تفر�ض على كل من
يخالف �أحكام املواد ( )19( ، )18( ، )12من هذه الالئحــة غرام ــة �إداريــة قدرها ()1000
�ألف ريال عماين .
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املتحــف الوطنــــي
قــرار
رقــــم 2018/14
بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات التـي يقدمهــا املتحــف الوطنــي
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2013/62ب�إن�شاء املتحف الوطني و�إ�صدار نظامه ،
و�إلى موافقة جمل�س �أمناء املتحف الوطني ،
و�إلى موافقة وزارة املالية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ,
تـقــرر
املــادة الأولـــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها املتحف الوطني وفقا للمالحق املرفقة .
املــادة الثانيــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي  15 :مـن حمـــــــرم 1440هـ
املوافــــق  25 :مـن �سبتمبـــر 2018م		

هيثـــــــم بن طــــــارق �آل �سـعيــــد
رئي�س جمل�س �أمناء املتحف الوطني
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امللحـــق رقــم ( ) 1
ب�ش�أن ر�سوم تنفـيذ ور�ش عمل
وخدمات تخ�ص�صية فـي جمال احلفظ وال�صون باملتحف الوطني
م

1

2

3

4

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ
و�صون العمالت املعدنية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ و�صون ال�صناعات
الف�ضية (ما عدا اخلناجر)
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
ور�شة حفظ و�صون ال�صناعات
الفخارية واخلزفـية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
 10للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
ور�شة حفظ
باملتحف)
و�صون ال�صناعات النحا�سية
 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

تابع  :امللح ــق رقــم (  ) 1ب�ش�أن ر�سوم تنفـيذ ور�ش عمل وخدمات تخ�ص�صية فـي جمال
احلفظ وال�صون باملتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

5

ور�شة احلفظ وال�صون
(جماالت تخ�ص�صية �أخرى)

 20للفرد الواحد يوميا
(فـي حال اال�ستعانة بخرباء احلفظ وال�صون
باملتحف)
 40للفرد الواحد يوميا
(فـي حال الور�شة حتت �إ�شراف خبري
حفظ و�صون من خارج ال�سلطنة)

6

خدمة حفظ و�صون لقى
تكلفة املواد واملعدات والأدوات واجلهد املبذول
تع ــود ملكيته ـ ــا �إل ـ ــى مواطنني
واملدة الزمنية للحفظ وال�صون واحلالة
�أو مقيمني � ،أو م�ؤ�س�ســات
املادية للقى
من داخ ــل �أو خارج ال�سلطنة
امللحــــق رقـــم ( ) 2
ب�ش�أن ر�سوم تقدمي جتارب ح�صرية
فـي جمال خدمات الزوار باملتحف الوطني

م

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـي

وعــــــاء الر�ســــم

جولة �إر�شادية خا�صة فـي قاعات العر�ض
 1املتحفـي الثابت خارج �ساعات �أو �أيام العمل
الر�سمية
جولة �إر�شادية خا�صة فـي مرافق �إدارة
 2املقتنيات و�إدارة مرافق املبنى خالل �ساعات
عمل املتحف
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 100للفرد الواحد
 20للفرد الواحد

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

امللحــق رقــم ( ) 3
ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال
مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

�أوال  :مواد مرئية �أو مواد �سمعية ومرئية لال�ستعمال غري التجاري
1

�إجمايل الن�سخ (من )10000 - 1

5

2

اال�ستعمال الإلكرتوين (املوقع الإلكرتوين ،
تطبيقات الهواتف الذكية  ،والكتب الإلكرتونية) ،
ملواد مرئية ومواد �سمعية

20

3

ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية
على �أغلفة خارجية كالكتب �أو التقاومي

20

4

طباعة �أو توظيف �صور ملواد مرئية ومواد �سمعية
على الهدايا التذكارية �أو املواد الت�سويقية

100

5

ا�ستعمال �أفالم /فـيديو ملواد مرئية ومواد �سمعية
متوفرة باملتحف

10

 6عر�ض مواد مرئية ومواد �سمعية فـي املتاحف الأخرى

10

ثانيا � :شراء حقوق اال�ستعمال التجاري ملواد مرئية �أو مواد �سمعية ومرئية
7

�إجمايل الن�سخ (من )10000 - 1
-25-

40
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تابع  :امللحق رقم (  ) 3ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية
وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

8

�إجمايل الن�سخ (من )100000 - 10001

80

9

�إجمايل الن�سخ (�أكرث من )100001

120

10

اال�ستعمال الإلكرتوين (املوقع الإلكرتوين ،
تطبيقات الهواتف الذكية  ،والكتب الإلكرتونية)
ملواد مرئية و�سمعية ومرئية

40

11

ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية
على �أغلفة خارجية كالكتب �أو التقاومي

40

12

طباعة �أو توظيف �صور ملواد مرئية ومواد �سمعية
على الهدايا التذكارية �أو املواد الت�سويقية

200

13

ا�ستعمال �أفالم /فـيديو ملواد مرئية ومواد �سمعية
متوفرة باملتحف

200

14

عر�ض مواد مرئية �أو �سمعية ومرئية
فـي معار�ض جتارية

40

ثالثـــا  :خدمـــات رقمنـــة املــواد املرئيــة
� 15صورة فائقة اجلودة ب�صيغة (print quality) TIFF
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تابع  :امللحق رقم (  ) 3ب�ش�أن ر�سوم �شراء حقوق ا�ستعمال مواد مرئية ومواد �سمعية ومرئية
وما فـي حكمها
م

وعــــــاء الر�ســــم

قيمـة الر�سـم
بالريـال العمانـي

16

�صورة فائقة اجلودة
ب�صيغة (exhibit quality) TIFF

20

17

حفظ ال�صورة على قر�ص ممغنط �أو ما فـي حكمه

5

رابعــا  :خدمـــات طباعــة املــواد املرئيــة
18

طباعة رقمية مقا�س ""8 x 10

10

19

طباعة رقمية مقا�س ""13 x 19

15

20

طباعة رقمية مقا�س ""17 x 22

20

21

طباعة ذات جودة �أر�شيفـية
على ورق خا�ص )(archival print

35

* يعفى من الر�سوم الواردة فـي هذا امللحق الطلبة واملعلمون والباحثون والأكادمييون
ومن فـي حكمهم فـي حال ا�ستعمال املواد املرئية �أو ال�سمعية املرئية لأغرا�ض �أكادميية
وعلمية .
* يعفى من الر�سوم الواردة فـي ثالثا ال�صورة املنخف�ضة اجلودة ب�صيغة . Low-res JPEG
-27-
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امللحــق رقــم ( ) 4
ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري مرافق مبنى املتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

1

قاعة املعار�ض (القاعة كاملة)

2

قاعة املعار�ض (ن�صف القاعة)

3

قاعة املحا�ضرات

4

قاعة متعددة الأغرا�ض
فـي مركز التعليم

5

القاعات الدرا�سية فـي مركز التعليم

-28-

قيمة الر�سم بالريال العماين
( يوميـــــا )
( )500للجهات احلكومية
( )1000للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )2000للجهات اخلارجية
( )250للجهات احلكومية
( )500للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )1000للجهات اخلارجية
( )400للجهات احلكومية
( )900للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )1450للجهات اخلارجية
( )50للجهات احلكومية
( )100للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )150للجهات اخلارجية
( )50للجهات احلكومية
( )100للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )150للجهات اخلارجية

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

تابع  :امللحــق رقــم (  ) 4ب�ش�أن ر�سوم ت�أجري مرافق مبنى املتحف الوطني
م

وعــــــاء الر�ســــم

6

قاعة الأر�ض والإن�سان

7

قاعة احلقب الزمنية

8

قاعة الرتاث غري املادي

9

احلديقة اخلارجية

قيمة الر�سم بالريال العماين
( يوميـــــا )
( )1000للجهات احلكومية
( )2000للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )3000للجهات اخلارجية
( )100للجهات احلكومية
( )200للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )300للجهات اخلارجية
( )100للجهات احلكومية
( )200للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )300للجهات اخلارجية
( )200للجهات احلكومية
( )350للجهات اخلا�صة والأفراد
من داخل ال�سلطنة
( )500للجهات اخلارجية

* فـ ــي ح ــال طلــب خدم ــات �إ�ضافـيـ ــة يت ــم احت�س ــاب الر�سـ ــم عـ ــن هـ ــذه اخلدمـ ــات بواقـ ـ ــع
( )%15خم�سة ع�شر فـي املائة من قيمة ر�سم ت�أجري القاعات .
* تعفى من ر�سوم امللح ــق رق ــم ( )4وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل ،
واجلامعــات  ،واملعاه ــد  ،والكليات احلكومية  ،واملـ ــدار�س اخلا�صـ ــة املقي ــدة بال�سلطنة ،
وكذلك اجلمعيات اخلريية � ،أو الأهلية املقيدة بال�سلطنة  ،ووزارة التنمية االجتماعية
(دور رعاية الطفولة) � ،شرط �أن تكون الفعالية طالبية .
* ال تعفى من الر�سوم املدار�س العاملية  ،والدولية  ،واجلامعات  ،والكليات  ،واملعاهد اخلا�صة .
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�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á``YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGRh
¿Ó````````YEG
¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ádƒÑ≤ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG π«é°ùJ äÉÑ∏W øY ájôµØdG á«µ∏ŸG IôFGO ø∏©J
Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hód ájQÉéàdG äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f)
. 2017/33 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG
52637 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. º©£e
IQÉéà∏d ¿ƒ«c : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 111 : Ü.Q 321 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2008/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

76721 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. á∏ª÷ÉH áYƒæàe á«FGòZ OGƒe
Ω.Ω.¢T ≥jƒ°ùàdGh IQÉéà∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG É«°SBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e , …hQ 111 : Ü.Q 148 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2012/8/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

76723 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 1 áÄØdG »`a
. á∏ª÷ÉH áYƒæàe á«FGòZ OGƒe
Ω.Ω.¢T ≥jƒ°ùàdGh IQÉéà∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG É«°SBG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e , …hQ 111 : Ü.Q 148 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2012/8/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

78925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. AÉæÑdG OGƒe äÉéàæe
IQÉéà∏d ójó÷G Ò`Ø°ùdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 117 : Ü.Q 1014 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2013/9/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

98886 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ÚeCÉJ
´.´.Ω.¢T ΩÉ©dGh IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉà∏d á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e áj’h , §≤°ùe , 117 : Ü.Q 798 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2015/11/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

101613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£eh »gÉ≤e
Iõ«ªàŸG ∫ƒ∏◊G ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 288 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/3/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-35-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111428 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤eh º©£e
õ«ªà∏d áª≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 395 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/16 : 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
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111837 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG
Ω.Ω.¢T áeó≤àŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢SÉeGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

114067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. äÉÑcôŸG º«ë°ûJh π«°ùZh äGQÉ«°ùdG ìÓ°UEG
ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d Qƒ◊G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/11/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116697 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
»`` a á``eóîà°ùŸGh É``¡JGP IóMƒdG »`a AGõLCG øe áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG äÉéàæŸG Ö«côJh áYÉæ°U
. (IOGó◊G ¢TQh) äÓ¶ŸGh ⁄Ó°ùdGh ÜGƒHC’Gh òaGƒædG πãe ó««°ûàdGh AÉæÑdG
Ω.Ω.¢T ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d áfƒæ«H »HGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 321 : Ü.Q 65 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116699 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
»`a áeóîà°ùŸGh É¡JGP IóMƒdG »`a AGõLCG øe áYƒæ°üŸG á«fó©ŸG äÉéàæŸG Ö«côJh áYÉæ°U
. (IOGó◊G ¢TQh) äÓ¶ŸGh ⁄Ó°ùdGh ÜGƒHC’Gh òaGƒædG πãe ó««°ûàdGh AÉæÑdG
Ω.Ω.¢T á«°Sóæ¡dG á«æ≤à∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi , ìô£e áj’h , …óY …OGh : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-38-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116701 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. (á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe) á«ë°üdG ájófC’G
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d πÑ≤à°ùŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

116750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. ≥FÉ°S ¿hóH äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ , ôØ°ùdG ä’Éch
Ω.Ω.¢T ôØ°ùdG ≥jôW : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 131 : Ü.Q 78 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-39-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

116825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«°VÉjôdG äGó©ŸGh ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H
Ω.Ω.¢T áeó≤àŸG ™jQÉ°ûª∏d ¢SÉeGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 109 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/2/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

117525 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
á`` jQÉ≤©dG äÉ`` eóî∏d º`` gÉØàdGh ≥`` FÉKƒdG á`` YÉÑWh ï``°ùfh äÉ``eóN , ó«``«°ûàdGh AÉ``æÑdG ä’hÉ``≤e
. äGAÉ°ûfE’Gh
äGAÉ°ûfE’Gh ájQÉ≤©dG äÉeóî∏d ºgÉØàdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 121 : Ü.Q 776 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-40-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

117874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IóYGƒdG ∞jQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 515 : Ü.Q 153 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/3/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

118624 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
á«æ≤à∏d »`aÉ«`ØdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-41-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

118831 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. É¡YGƒfCÉH ôjÉ£ØdG ™æ°U
á«dÉãŸG §°ShC’G ¥ô°ûdG è«∏N ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 175 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/4/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119724 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG äGó©e ™«H
IQÉéà∏d ΩÓ°ùdG óÑY ∫BG PÉ©e ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 1222 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-42-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

119750 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
π«ªéàdG OGƒeh äÉ«dÉªµdGh äÉeõ∏à°ùŸG ™«ªLh ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H
. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«Hh á«ë°üdG
IQÉéà∏d …ôŸG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 513 : Ü.Q 71 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

119762 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
. ∂«à°SÓH äGhOCG ™æ°üe
Ω.Ω.¢T ÜÉ°ûNC’Gh ¿OÉ©ŸG QƒµjO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 2121 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-43-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

119931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ∞ë°üdGh äÉfÓYE’G èjhôJ , (¿ÓYEGh ájÉYO) ≥jƒ°ùJ
Ω.Ω.¢T ΩÓYE’G πFÉ°Sh áeóÿ IóëàŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3305 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120002 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£e
…ô°ü©dG ÖFÉé©dG â«H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3440: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-44-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120347 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG áWÉ°SƒdG
á«°UƒJ - ä’hÉ≤ŸGh IQÉéà∏d á©æ°üŸG IQƒ£°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 312 : Ü.Q 67 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120434 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. äÉbÉÑ°ù∏d ∫ƒ«ÿG á«HôJ
á∏«°UC’G á«Hô©dG ∫ƒ«î∏d §≤°ùe §Hôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , AÉcôH áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-45-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG
Ω.Ω.¢T ájOÉ°üàb’G øFGõN áæjóe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG
Ω.´.Ω.¢T QÉªãà°S’Gh ôjƒ£à∏d øFGõN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 134 : Ü.Q 299 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/4 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-46-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120479 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. á«ÑàµŸG ∫ÉªYCÓd ¬«LƒàdG IOÉYEG
¬µjô°Th »µf’ƒ°S ≠æ«°S ¿ÉàjÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120508 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉªãà°SG
á°†HÉ≤dG ôjƒ£àdGh QÉªãà°SÓd ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 124 : Ü.Q 200 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-47-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120558 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ≈¡≤e
IQÉéà∏d ΩQÉ°†◊G äƒÑdÉL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120561 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
ôjó°üàdG , É¡JÉéàæeh ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh , ájôëÑdG äÉfGƒ«◊Gh ∑Éª°SCÓd á∏ª÷ÉH ™«ÑdG
. OGÒà°S’Gh
Ω.Ω.¢T á«ŸÉ©dG AÉbQõdG Iôjõ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 122 : Ü.Q 830 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-48-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡dGh á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G ™«H
á«æWƒdG õ«ªàdG áHGƒH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 511 : Ü.Q 435 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120594 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ºYÉ£ŸGh »gÉ≤ŸG
Ω.Ω.¢T IQÉéà∏d √ódhh »ªé©dG ¿Éª∏°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-49-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉHhô°ûŸGh ΩÉ©£dG äÉÑLh
Ω.Ω.¢T á«ë°üdG äÉHhô°ûŸGh ä’ƒcCÉŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 691 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120739 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
∞dh Ohô£dG ∞«∏¨J , á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
. ÉjGó¡dG
IQÉéà∏d Iõ«ªŸG »∏Y øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, á`` æWÉÑdG ∫É`` ª°T á`` ¶aÉfi , QÉë`` °U áj’h 311 : Ü.Q 30 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉªY áæ£∏°S
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
-50-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120764 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«°Sóæg äGQÉ°ûà°SG
á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’Gh äÉeóî∏d á©∏≤dG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120809 : 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 á∏eÉ°ûdG ¿ƒ«©dG ÈM : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 300 : Ü.Q 1 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-51-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120812 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ä’Éch
Ω.Ω.¢T áMÉ«°ùdGh ôØ°ù∏d »æWƒdG ÖàµŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 113 : Ü.Q 962 : Ü ¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120851 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. §æ°ûdGh π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh äGQƒ£©dG ™«H
Ò`Ø°S äÉcô°T áYƒª› ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 871 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-52-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120873 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. É¡JÉeõ∏à°ùeh ádÉ≤ædG ∞JGƒ¡∏d á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG
¿É£∏°S øH QOÉf ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120874 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. á«Hƒ°SÉ◊G á›ÈdGh äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ∫É› »`a ºYódG äÉeóN
äÉeóÿGh á«æ≤à∏d ¿ƒ°ü°üîàŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3028 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-53-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120875 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. Üƒ°SÉ◊Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉ«LƒdƒæµJ äÉeóN
äÉeóÿGh á«æ≤à∏d ¿ƒ°ü°üîàŸG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3028 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. äGQÉ≤©dG ÒLCÉJh IQGOEG äGQÉ≤©dGh »°VGQC’G ™«Hh AGô°T äGQÉ≤©dG áWÉ°Sh äÉµ∏àªŸG ÚªãJ
ájQÉ≤©dG ¢SÉeGO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-54-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120906 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IóëàŸG áª°UÉ©dG ájOÉH : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120912 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ≤e
‹ÉÑ≤ŸG óªM ⁄É°S ¢ù«ªN óLÉe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-55-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe
Ω.Ω.¢T ≥aC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q691 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe
Ω.Ω.¢T ≥aC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 691: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-56-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

120924 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G ∫Éªc õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe
Ω.Ω.¢T ≥aC’G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 114 : Ü.Q 691: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120960 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. á«FÉ°ùf ¢ùHÓe
IQÉéà∏d ÊGôëÑdG Qƒf : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121008 : 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
á«ŸÉ©dG äƒàæZ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/30 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d áæ°SGƒ◊G …OGh Qƒ≤°U : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , IQƒHÉÿG áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/31 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-58-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. ‹B’G Ö°SÉ◊G äÉµÑ°T ôjƒ£Jh á°UÉÿG äÉ«›ÈdG á›ôHh º«ª°üJ
Ω.Ω.¢T äÉeƒ∏©ŸG É«Lƒdƒæµàd ójó÷G §HôdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121117 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
. º«ª°üàdG áeóN
á«`` ` ` `ŸÉ©dG ô`` ` `µa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 614 : Ü.Q 77 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-59-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. »°SÉ°SCG πµ°ûH äÉÑLh Ωó≤J »àdG »gÉ≤ŸG
IQÉéà∏d »∏Ñ°ûdG ôLÉg ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉfi , QÉë°U áj’h : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/7 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121231 : 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
Ω.Ω.¢T á∏eÉµàŸG ∫ÉªYCÓd á°SÉŸG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 130 : Ü.Q 52 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-60-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121235 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. á«ÑW IOÉ«Y
á«æWƒdG ô°TDƒŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 133 : Ü.Q 1418 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121237 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
. QÉîÑdÉH É¡«ch ¢ùHÓŸG π«°ùZ
IQÉéà∏d øjô¨dG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 320 : Ü.Q 611 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/8 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-61-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 44 áÄØdG »`a
. AÉ°ùæ∏d π«ªéàdG ´GƒfCG ô©°ûdG ∞«`Ø°üJ
IQÉéà∏d á«fGhÈdG IRƒe á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉfi : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121311 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 10 áÄØdG »`a
. á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ™«H
Ω.Ω.¢T á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGó©ª∏d á∏eÉ°ûdG á«dhódG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 315 : Ü.Q 221 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/12 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-62-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121356 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉ©ª› »`a (áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ) ™«ÑdGh , »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh IGQOEG
, ô`` jó°üàdGh OGô`` «à°S’G äÉ`` eóNh , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh , á«cÓ¡à°SG ájQÉŒ
. (35) áÄØdÉH É©«ªL IOQGƒdG ™«ÑdG äÉeóNh
IQÉéà∏d »◊É°üdG ∞«°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 132 : Ü.Q 1422 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/13 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

121448 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
. ÚeÉ°SôdGh ÚWÉ£ÿG äÉeõ∏à°ùŸ á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG
á«æØdG ±ôM á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/16 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

121548 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. á°ü°üîàŸG ∑ƒæÑdG
´.´.Ω.¢T »∏gC’G ∂æÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 116 : Ü.Q 545 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/27 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

120805 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
. ΩÉ°ùLC’G õcGôe πª°ûj á«fóÑdG ábÉ«∏dG õcGôe
á«bhôëŸG á«fGO ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , 112 : Ü.Q 3012 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

-64-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114888 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, á`` `∏ª÷Gh á`` FõéàdÉH ™``«ÑdG ¢VGô`` ZC’ ä’É°üJ’G π``FÉ°Sh ô`` ÑY ™`` ∏°ùdG ¢VôY , ¿Ó`` YEGh á``jÉYO
, É¡YGƒfCG ™«ªéH äGRƒ``ÑîŸGh äÉ``jƒ∏◊Gh á``«FGò¨dG OGƒ``ª∏d â``fÎfE’G ÈY ™«ÑdG äÉeóN
ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ájòMC’Gh ¢ù``HÓŸG äÉ``éàæe ™``«H ô``LÉàe äÉ``eóN , äÉ``æ«©dG ™jRƒJ
¢Vô©J »àdG á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdGô`LÉàe äÉ`eóN , á`∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’
áFõéàdÉH ôLÉàŸG äÉeóN , É¡YGƒfCG ™«ªéH äÉHhô°ûŸGh äGRƒÑîŸGh äÉjƒ∏◊Gh á«FGò¨dG OGƒŸG
∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒeh äÓØ◊Gh ïÑ£ŸÉH á°UÉÿG á«bQƒdG äÉéàæŸG ™«ÑJ »àdG á∏ª÷Gh
. äÉLƒdÉàµdGh ïÑ£dG Öàch áYÉÑ£dG OGƒeh ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdGh
ÊÉÑeƒc ROƒa Qƒ«H π«é«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
è«°SÉH , Îæ°S Éé«JhCG , ƒ«æaCG »H ¬jG , »J ΩG »L ácô°T äGQÉªY 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1605 »à«°S
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
114889 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , Ωƒ``◊ äÉ°UÓN , ó``«°üdG Ωƒ`◊ , ø``LGhO , ∑É``ª°SCG , Ωƒ◊
Ö«∏Mh ¢†«H , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh ΩÓg , áNƒÑ£eh áØØ›h Ióª›h
. πcCÓd á◊É°U ¿ƒgOh ΩÉ©£dG äƒjR , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh
ÊÉÑeƒc ROƒa Qƒ«H π«é«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
è«°SÉH , Îæ°S Éé«JhCG , ƒ«æaCG »H ¬jG , »J ΩG »L ácô°T äGQÉªY 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1605 »à«°S
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-65-

(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

114890 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬cGƒa , Ωƒ◊ äÉ°UÓN , ó«°üdG Ωƒ◊ , øLGhO , ∑Éª°SCG , Ωƒ◊
Ö«∏Mh ¢†«H , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬`cGƒah äÉ«``Hôeh ΩÓg , á``NƒÑ£eh áØ``Ø›h Ió``ª›h
. πcCÓd á◊É°U ¿ƒgOh ΩÉ©£dG äƒjR , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh Ö«∏Mh ¢†«H
ÊÉÑeƒc ROƒa Qƒ«H π«é«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
è«°SÉH , Îæ°S Éé«JhCG , ƒ«æaCG »H ¬jG , »J ΩG »L ácô°T äGQÉªY 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1605 »à«°S
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
114892 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ™∏°ùdG ¢VôY , ¿ÓYEGh ájÉYO
™jRƒJ , É¡YGƒfCG ™«ªéH äGRƒÑîŸGh äÉjƒ∏◊Gh á«FGò¨dG OGƒª∏d âfÎfE’G ÈY ™«ÑdG äÉeóN
¢VGôZC’ ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG äÉéàæe ™«H ôLÉàe äÉeóN , äÉæ«©dG
OGƒŸG ¢Vô©J »àdG á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdGôLÉàe äÉeóN , á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG
áFõéàdÉH ôLÉàŸG äÉeóN , É¡YGƒfCG ™«ªéH äÉHhô°ûŸGh äGRƒÑîŸGh äÉjƒ∏◊Gh á«FGò¨dG
∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒeh äÓØ◊Gh ïÑ£ŸÉH á°UÉÿG á«bQƒdG äÉéàæŸG ™«ÑJ »àdG á∏ª÷Gh
. äÉLƒdÉàµdGh ïÑ£dG Öàch áYÉÑ£dG OGƒeh ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdGh
ÊÉÑeƒc ROƒa Qƒ«H π«é«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
è«°SÉH , Îæ°S Éé«JhCG , ƒ«æaCG »H ¬jG , »J ΩG »L ácô°T äGQÉªY 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1605 »à«°S
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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114894 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG ¢VGôZC’ ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ™∏°ùdG ¢VôY , ¿ÓYEGh ájÉYO
™jRƒJ , É¡YGƒfCG ™«ªéH äGRƒÑîŸGh äÉjƒ∏◊Gh á«FGò¨dG OGƒª∏d âfÎfE’G ÈY ™«ÑdG äÉeóN
¢VGôZC’ ä’É°üJ’G πFÉ°Sh ÈY ájòMC’Gh ¢ùHÓŸG äÉéàæe ™«H ôLÉàe äÉeóN , äÉæ«©dG
OGƒŸG ¢Vô©J »àdG á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdGôLÉàe äÉeóN , á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG
áFõéàdÉH ôLÉàŸG äÉeóN , É¡YGƒfCG ™«ªéH äÉHhô°ûŸGh äGRƒÑîŸGh äÉjƒ∏◊Gh á«FGò¨dG
∞«∏¨àdGh áÄÑ©àdG OGƒeh äÓØ◊Gh ïÑ£ŸÉH á°UÉÿG á«bQƒdG äÉéàæŸG ™«ÑJ »àdG á∏ª÷Gh
. äÉLƒdÉàµdGh ïÑ£dG Öàch áYÉÑ£dG OGƒeh ¥QƒdG øe áYƒæ°üŸG ÖFÉ≤◊Gh ≥jOÉæ°üdGh
ÊÉÑeƒc ROƒa Qƒ«H π«é«e ¿É°S : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æ«Ñ∏a : á`````````````````````````«°ùæ÷G
è«°SÉH , Îæ°S Éé«JhCG , ƒ«æaCG »H ¬jG , »J ΩG »L ácô°T äGQÉªY 33 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÚÑ∏ØdG , Ó«fÉe hÎ«e , 1605 »à«°S
2017/12/6 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
117793 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, »ÑàµŸG •É°ûædG π«©ØJh , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJh , ∫ÉªYC’G IQGOEGh , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉeóN
IQGOEGh , á``«dÉŸG äÉ`eóÿG äÉ`cô°ûd ∫É`ªYC’G IQGOEGh , QÉ``ªãà°S’G äÉcô°ûd ∫ÉªYC’G IQGOEGh
∫ÉªYC’G IQGOEG , äGQÉ≤©dG äÉcô°ûd ∫ÉªYC’G IQGOEG , á«ª«∏©àdG äÉeóÿG äÉcô°ûd ∫ÉªYC’G
AÉcòdG äÉcô°ûd ∫ÉªYC’G IQGOEG , çÉëHC’G äÉcô°ûd ∫ÉªYC’G IQGOEG , …QÉ≤©dG ôjƒ£àdG äÉcô°ûd
IQGOEG , ¥OÉæØ∏d ∫ÉªYC’G IQGOEG , á«¡«aÎdG á£°ûfC’G äÉcô°ûd ∫ÉªYC’G IQGOEG , »YÉæ£°U’G
äÉeóÿGh ájÉYódG , ≥jƒ°ùàdG , ∫ÉªYC’G ¬«LƒJ , äÉYô°ùŸGh ∫ÉªYC’G äÉæ°VÉ◊ ∫ÉªYC’G
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, äÉeƒ∏©ŸGh ¥ƒ°ùdG çƒëH äÉeóN , ≥jƒ°ùàdG äÉeóNh âfÎfE’G ≈∏Y ájÉYódG , á«éjhÎdG
Üƒ°SÉ◊G ∫ÓN øe øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ù∏d èjhÎdG , á«FÉYódG ¢Uƒ°üædG ô°ûf
øjôNBÓd ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ô°ûf , âfÎfE’G ≈∏Y ∫ÉªYC’G äÉµÑ°T äÉeóN , π°UGƒàdG äÉµÑ°Th
Ëó≤J , ∫ÉªYC’G äÉfÉ«H π«∏– , âfÎfE’G ÈY á«fhÎµdE’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T ∫ÓN øe
É¡©«ªL Ωó≤J , ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e äÉeóN , ∫ÉªYC’G äÉµÑ°T , á«FÉ°üME’G ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e
ÈY äÉeóÿG , á«ŸÉY Üƒ°SÉM áµÑ°T ≈∏Y âfÎfE’G ≈∏Y á«fhÎµdEG äÉfÉ«H IóYÉb ∫ÓN øe
∫ÉªYC’G áÑbGôe äÉeóN , ∫ÉªYC’ÉH á«YÉªàL’G áµÑ°ûdG »eóîà°ùe π«°Uƒàd âfÎfE’G
IQGOEG äÉeóN , ≥jƒ°ùàdGh á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdGh »é«JGÎ°S’G ¬«LƒàdG Ëó≤J , äGQÉ°ûà°S’Gh
≈∏Y IOƒLƒŸG QOÉ°üŸGh ™bGƒŸGh äÉeƒ∏©ŸG IOÉ©à°SGh øY åëÑdG , áÑ°SƒëŸG äÉfÉ«ÑdG óYGƒb
, äÉfÉ«ÑdG óYGƒb IQGOEG äÉeóN , á«∏YÉØàdG ájÉYódG ™jRƒJ , øjôNBÓd ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T
äÉeóN , äGôJƒ«ÑªµdG π≤M »`a ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG áeÉbEGh Ö«JôJ , ∫ÉªYC’G äÉ«∏ªY IQGOEG
IQGOEG äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G ≥«bóJ , äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJh »YÉæ£°U’G AÉcòdG , ôJƒ«ÑªµdG
∫ÉªYC’G ´hô°ûe IQGOEG äÉeóN , ∫ÉªYC’G äÉeƒ∏©e , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉªYC’G
´É£≤dG øe Ú∏ªàëŸG øjôªãà°ùŸG á≤HÉ£Ÿ ∫ÉªYC’G áWÉ°Sh äÉeóN , äGAÉ°ûfE’G äÉYhô°ûŸ
äGDƒÑæàdG , Ö°SƒëŸG ∞∏ŸG IQGOEG , QÉªãà°S’G ≈dEG ¿ƒLÉàëj …òdG ™jQÉ°ûŸG ÜÉë°UCG ™e ¢UÉÿG
åëH , áeÉ©dG äÉbÓ©dG , OGôaC’G ∞«XƒJ , OGôaC’G IQGOEG , áàbDƒŸG ∫ÉªYC’G IQGOEG , ájOÉ°üàb’G
. √ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG ™«ªéH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG á£°ûfCG , ä’ÉØµdG
»H …BG »L ±EG …O ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ófGôL , ¿hÉJ êQƒL , OhQ πà«Ñ°Sƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ¿ÉÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1-9008 …Gh ¬«c ¿ÉÁÉc
2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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117796 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
ájó≤ædG ¿hDƒ°ûdG , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ É≤ah áeó≤ŸG á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG
, ÚeCÉàdG , ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ É≤ah áeó≤ŸG ájó≤ædG ¿hDƒ°ûdG
É≤ah áeó≤ŸG á«aô°üŸG äÉeóÿG , »eÓ°SE’G πjƒªàdÉH á≤∏©àŸG äÉeóÿG , IhÌdG IQGOEG
, »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ É≤ah áeó≤ŸG QÉªãà°S’G §£N , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ
, QÉªãà°S’G äGQÉ°ûà°SG , ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG äÉeóN , QÉªãà°S’G äÉeóN , QÉªãà°S’G §£N
ájÉ°UƒdG , »YÉæ°üdG QÉªãà°S’G , QÉªãà°S’G π«∏– , QÉªãà°S’G íFÉ°üf , QÉªãà°S’G äÉeƒ∏©e
äGQÉªãà°S’G , ‹ÉŸG QÉªãà°S’G , ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG , ∫GƒeC’G QÉªãà°SG , QÉªãà°S’G ≈∏Y
QÉªãà°SG IQGOEG , QÉªãà°S’G IQGOEG äÉeóN , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑŸ É≤ah IòØæŸG á«dÉŸG
AGOCG áÑbGôe , äGQÉ≤©dG QÉªãà°SG , ßaÉëŸG QÉªãà°SG IQGOEG , ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG IQGOEG , ∫GƒeC’G
ájQÉªãà°S’G ßaÉëŸG ôjƒ£J , ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG , äÉµ∏àªŸG QÉªãà°SG äÉeóN QÉªãà°S’G
, QÉªãà°S’G á¶Øfi IQGOEG äÉeóN , äGQÉªãà°S’G πjƒ“ , QÉªãà°S’G ∫Ée ¢SCGQ ÒaƒJ
, QÉªãà°S’G ∫GƒeCG IQGOEG , ‹ÉŸG QÉªãà°S’G ≈∏Y PGƒëà°S’G , ‹ÉŸG QÉªãà°S’G åëH äÉeóN
ácô°ûdG äÉeóN , ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG äÉeóN ¬«LƒJ , ájQÉéàdG äÉµ∏àªŸG QÉªãà°SG äÉeóN
∫Ée ¢SCGQ äÉeóN , á«ŸÉ©dGh á«eƒ≤dG äÉcô°ûdG »`a ∫ÉŸG ¢SCGQ QÉªãà°SG QÉªãà°SÓd IOóëŸG
, PGƒëà°S’G πjƒ“ á«àëàdG á«æÑdG QÉªãà°SG äÉeóN , ´hô°ûŸG ∫Ée ¢SCGQ QÉªãà°SGh áHQÉ°†ŸG
≈∏Y PGƒëà°S’G πjƒ“ , PGƒëà°S’Gh èeódG äÉ«∏ªY πjƒ“ , á«°ù°SDƒŸG äGPGƒëà°S’G πjƒ“
á£ÑJôŸGh á«eƒµ◊G ájQÉéàdG äÉ°ù°SDƒª∏d πjƒªàdG Ëó≤J , äÉµ∏àªŸGh »°VGQC’Gh äGQÉ≤©dG
»`a á°ü°üîàŸG äÉcô°û∏d á«dÉŸG IQGOE’G , á°†HÉ≤dG äÉcô°û∏d á«dÉŸG IQGOE’G , áeƒµ◊ÉH
èeGÈdGh ¬«aÎdG äÉeóNh ¢SQGóŸGh äGQÉ≤©dGh áFõéàdG IQÉŒh äGQÉ£ŸGh AÉ°ûfE’Gh π≤ædG
äÉ«à°ùLƒ∏dGh á«àëàdG á«æÑdGh …ô°†◊G §«£îàdGh …ô°†◊G ôjƒ£àdGh É«LƒdƒæµàdGh
õ``cGôeh ¥ƒ`` °ùàdG õ``cGôe IQGOEGh ¥OÉ``æØdG IQGOEGh á`` aÉ«°†dGh á``MÉ«°ùdGh á«``dÉŸG äÉ``°ù°SDƒŸGh
É«LƒdƒæµàdG äÉcô°Th áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉYƒª›h ∞dƒ¨dG ÖYÓeh ¥OÉæØdGh äGô“DƒŸG
ájÒÿG äÉYÈàdG ™ªL , ∫ÉªYC’G á«Ø°üJ äÉeóNh ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉeóÿ á°†HÉ≤dG äÉcô°ûdGh
äÉYÈàdG ™ªL , ∫ÉªYC’G á«Ø°üJ äÉeóN , á°†HÉ≤dG äÉcô°û∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ äÉeóN , á«dÉŸGh
ádÉØµdG , á«dÉŸG IQGOE’G , á«àëàdG á«æÑdGh äGAÉ°ûfE’G äÉYhô°ûŸ πjƒªàdG Ö«JôJ , ájÒÿG
á°UQƒÑdG äÉeƒ∏©e äÉeóN , á°UQƒÑdG äÉeóN , πjƒªàdG äÉeóN , á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG , á«dÉŸG
¥GQhCÓd á«dÉŸG IQGOE’G , á«dÉŸG ¥GQhC’G IQGOEG , á«dÉŸG ¥GQhC’G Iô°ùª°S , º¡°SC’G »`a ∫hGóàdG
á«dÉŸG ¥GQhC’ÉH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , á«dÉŸG ¥GQhC’Gh º¡°SC’G äÉeƒ∏©e äÉeóN , á«dÉŸG
π«é°ùJ , º¡°SCÓd ßØ◊G äÉeóN , º¡°SC’G ¬«LƒJ , º¡°SC’G IQGOEG º¡°SC’G π«é°ùJ , º¡°SC’Gh
, äÉcô°û∏d πjƒªàdG äÉeóN , iôNC’G äÉcô°ûdG »`a º¡°SCÓd á«dÉŸG IQGOE’G , º¡°SC’G π≤f
, áãjó◊Gh áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d ∫ÉŸG ¢SCGQ πjƒ“ äÉeóN , á°†HÉ≤dG äÉcô°û∏d á«dÉŸG IQGOE’G
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á«aô°üŸG ∫ÉªYC’G , ÚeCÉàdG) ‹ÉŸG º««≤àdG , áãjó◊Gh áÄ°TÉædG äÉcô°û∏d πjƒªàdGÒaƒJ
á«¡«aÎdGh ájQÉéàdGh á«æµ°ùdG äÉµ∏àªŸG ÒLCÉJ , (äGQÉ≤©dG) ÖJÉµŸG ÒLCÉJ , (äGQÉ≤©dG
IQGOEG , äGQÉéjE’G π«°ü– , äGQÉ≤©dG Iô°ùª°S , äGQÉ≤©dG ÚªãJ , (äGQÉ≤©dG) á«YÉæ°üdGh
≈∏Y Qƒã©dG äÉeóN , äÉµ∏àªŸG á¶Øfi IQGOEG , äÉµ∏àªŸG ÒLCÉJ , äÉµ∏àªŸG º««≤J , äGQÉ≤©dG
ájQÉéàdG äÉµ∏àªŸG ÒLCÉàd äGQÉéjE’G Ö«JôJ , äÉµ∏àªŸG ∫ƒ°UCG IQGOEG äÉeóN , äÉµ∏àªŸG
Ëó≤J , äÉµ∏àªŸG äGQÉªãà°SG IQGOEÉH á≤∏©àŸG ájQÉ≤©dG äÉeóÿG , á«æµ°ùdGh á«YÉæ°üdGh
äGQÉ≤©dG πjƒªàH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , (äGQÉ≤©dG) äÉµ∏àªŸG ¥ƒ°ùH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG
á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG äÉeóN , ‹hódG ∫GƒeC’G πjƒ– , ∫GƒeC’G πjƒ– , äGQÉ≤©dG äÉYhô°ûeh
äGQÉ≤©dG IQGOEG äÉeóN , âfÎfE’G hCG ôJƒ«Ñªc RÉ¡L äÉfÉ«H IóYÉb øe äGQÉ≤©dGh πjƒªàdÉH
äGQÉ≤©dG äÉeóN , äÉµ∏àªŸG ôjƒ£J πjƒ“ , âfÎfE’G ∫ÓN øe âfÎfE’G ≈∏Y áeó≤ŸG
í°üædG äÉeóN , ∫ƒ°UC’G IQGOEG , äGQÉ≤©dG äÉYhô°ûeh ¢VQC’G ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH á≤∏©àŸG
¢SCGQ ¥ƒ°S äÓeÉ©e º«¶æJ , »eÓ°SE’G πjƒªàdG ÇOÉÑÃ á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh
IQGOEG , á°UÉÿG º¡°SC’G ∫GƒeCG QÉªãà°SG äÉeóN , á°UÉÿG º¡°SC’G ≥jOÉæ°U IQGOEG , ∫ÉŸG
QÉªãà°S’G ∫GƒeCG IQGOEG ¬«LƒJ , äÉcô°ûdG ≥jOÉæ°U IQGOEG , ≥jOÉæ°üdG QÉªãà°SG , ≥jOÉæ°üdG
¢SCGQ á∏µ«gh Ëó≤àH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , ¿ÉªàF’G πjƒ“ , QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üd
∫ÉŸG ¢SCGQ á∏µ«gh Ëó≤àH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , äGóæ°ùdG Iô°ùª°S , äÓjƒªàdGh ∫ÉŸG
á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG , äGóæ°ùdÉH á≤∏©àŸG á«dÉŸG äÉeóÿG äGóæ°ùdG Iô°ùª°S , äÓjƒªàdGh
á«dÉŸG ¥GQhC’Gh º¡°SC’G äÉeƒ∏©e äÉeóN , º¡°SC’G IQGOEG , º¡°SC’G ¬«LƒJ º¡°SC’G »`a ∫hGóàdÉH
ΩGôHEG , á«dÉŸG ¥GQhC’G IQGOEG , á«dÉŸG ¥GQhC’G , º¡°SC’Gh á«dÉŸG ¥GQhC’G äÉeóN , º¡°SC’G IQGOEG
á≤∏©àŸG äÉeóÿG , á«dÉŸG ¥GQhC’G »`a ∫hGóàdG , á«dÉŸG ¥GQhC’G Iô°ùª°S á«dÉŸG ¥GQhC’G äGóæ°S
äÉeóN , øjódG á∏µ«g IOÉYEG , á∏jóÑdG äGQÉªãà°S’G ¬«LƒJh IQGOEG , á∏jóÑdG äGQÉªãà°S’ÉH
çƒëÑdG äÉeóN , á«dÉŸG çƒëÑdG , QÉªãà°S’G çƒëH , πjƒªàdG IOÉYEG äÉeóN , øjódG QÉªãà°SG
. á≤HÉ°ùdG äÉeóÿG ™«ªéH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh äGQÉ°ûà°S’Gh í°üædG äÉeóN , ájOÉ°üàb’G
»H …BG »L ±EG …O ¬jG : º``````````````````````````````````°SÉH
¿ÉÁÉc QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ófGôL , ¿hÉJ êQƒL , OhQ πà«Ñ°S ƒg 27 , Îæ°S âjQƒHQƒc ¿ÉÁÉc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉÁÉc QõL , 1-9008 …Gh ¬«c ¿ÉÁÉc
2018/3/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120302 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 24 áÄØdG »`a
á«£ZCG , ¢TGôØdG ∞°TGô°Th äÉ«fÉ£H , ΩÉª◊G äÉ°VÉ«H , É¡YGƒfCÉH á°ûªbC’Gh äÉLƒ°ùæŸG
, ¬YGƒfCG ™«ªéH ¢TÉª≤dG , IRô£e á°ûªbCG , É¡YGƒfCG ™«ªéH äÉ°ThôØŸGh äÉ°VÉ«ÑdGh ¢TGôØdG
É¡YGƒfCG ™«ªéH ôFÉà°ùdG , çÉKCÓd ∂à°SÓÑdG øe á«£ZCG , (IóFÉª∏d äÉ°VÉ«H) á«bGh ¢TQÉØe
ÖJGôŸG ¢SÉ«cCG , (¿GQó÷G ≈∏Y ≥∏©J) IRô£e áé°ùfCG , IóFÉª∏d áaôNõeh á≤«°V á«£ZCG
. iôNCG äÉÄØH OôJ ’h áÄØdÉH IOQGƒdG É¡YGƒfCG ™«ªéH á«£ZC’G , ôØ°ùdG äÉ«fÉ£H , óFÉ°SƒdGh
Ω.Ω.¢T QÉ«àN’G ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ 2093 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120303 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ¢SCGôdG á«£ZCGh Ωó≤dG ájòMCGh ∫OÉæ°üdGh ájòMC’Gh É¡YGƒfCG ™«ªéH ¢ùHÓŸG
Ω.Ω.¢T QÉ«àN’G ⁄ÉY : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , ìô£e , …hQ 2093 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿGh …ƒ∏©dG ¢ù«ªN øH »∏Y : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120536 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
ádƒª°ûŸG ÒZ h É¡H á«∏£e hCG á°ù«Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh É¡µFÉÑ°Sh á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG
¢SÉ«b äGhOCGh äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a
. øeõdG
Ω Ω P ¢T IQÉéà∏d ¢ShÉg ËÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 99190: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120537 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
ádƒª°ûŸG ÒZ h É¡H á«∏£e hCG á°ù«Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh É¡µFÉÑ°Sh á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG
¢SÉ``«b äGhOCGh äÉ``YÉ°ùdG áYÉæ°U äGhOCG , á``ÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a
. øeõdG
Ω Ω P ¢T IQÉéà∏d ¢ShÉg ËÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 99190: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120538 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 14 áÄØdG »`a
ádƒª°ûŸG ÒZ h É¡H á«∏£e hCG á°ù«Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG ™∏°ùdGh É¡µFÉÑ°Sh á°ù«ØædG ¿OÉ©ŸG
¢SÉ«b äGhOCGh äÉYÉ°ùdG áYÉæ°U äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a
. øeõdG
Ω Ω P ¢T IQÉéà∏d ¢ShÉg ËÉJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 99190: Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120539 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
á«ªM OGƒe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°U äGô°†ëà°ùe , ájô£«Hh á«dó«°U äGô°†ëà°ùe
OGƒe , ó«ª°†J OGƒeh äÉ≤°üd , ™°VôdG ∫ÉØWCÓd ájòZCGh »Ñ£dG ∫Éª©à°SÓd Ió©e á«FGòZ
äGô°û◊Gh äÉfGƒ«◊G IOÉHE’ äGô°†ëà°ùe , äGô¡£e , ¿Éæ°SCÓd ™ª°Th ¿Éæ°SC’G ºYód
. ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñeh äÉjô£ØdG äGó«Ñe , IQÉ°†dG
óàª«d ¿ƒµ«H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 560100 - Qƒ∏‚ÉH , »à«°S ∂«fhÎµ«dCG , OhQ Ò°Sƒg , ΩCG »c GP 20 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120917 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ¢ù``HÓŸG »`ch π``°ùZ »`a π``ª©à°ùJ iô``NCG OGƒ``eh á``°ûªbC’G ¿Gƒ``dCG á`` dGREG äGô°†ëà°ùe
ájô£©dG äƒjõdGh , Qƒ£©dGh , ¿ƒHÉ°üdG ´GƒfCG , §°ûch »∏Lh π≤°Uh ∞«¶æJ äGô°†ëà°ùe
. ¿Éæ°SCG äÉØ¶æe , ô©°ûdG äÉfƒ«°Sƒdh π«ªŒ äGô°†ëà°ùeh
ó«©°S óªfi ï«°T á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 45 áÄØdG »`a
á«fƒfÉ≤dG çÉëHC’G , á«fƒfÉb äÉeóN , ájôµØdG á«µ∏ŸG ∫É› »`a äGQÉ°ûà°S’G , º«µëàdG äÉeóN
. ájôµØdG á«µ∏ŸÉH á≤∏©àŸG ¿hDƒ°ûdG ™«ªL , ô°ûædGh ∞«dCÉàdG ¥ƒ≤M IQGOEG , »°VÉ≤àdG äÉeóN
ájôµØdG á«µ∏ª∏d á«fÉª©dG á«©ª÷G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ŸG ájÉª◊ ¿ƒ«é«∏ÿG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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101097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 34 áÄØdG »`a
äÉéàæeh ÚjÓ¨dG ≠ÑJ , Éjhój ∞∏j …òdG ∞∏dG ≠ÑJ , ƒ«∏∏jQÉé«°ùdG , QÉé«°ùdG , ôFÉé°ùdG
. ≠ÑàdG
óàª«d ¿óæd ±hG ƒcÉHƒJ π«¡fO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏ªŸG , »L »H QG 2 »°S ƒ«∏HO ¿óæd ¢ù«∏H πÑª«J , 4 ¢ShÉg »Hƒ∏Z : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2016/3/1 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ó∏H - 2016/9/11: ájƒdhC’G ïjQÉJ - 201532270 : ájƒdhC’G ºbQ) : á```````jƒdhC’G ≥```````M
(¿Éé«HQPCG : ájƒdhC’G
118984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
çGóMC’G ∫É› »`a ájQÉ÷G ájQÉÑNE’G äGô°ûædG h äÓéŸGh ÖàµdG Gójó–h áYƒÑ£ŸG OGƒŸG
äÉeƒ∏©e ¢Vô©J »àdG á``YƒÑ£ŸG ôjQÉ≤àdG , á``«aGôZƒJƒØdG Qƒ``°üdG , á``jQÉ÷G á``jQÉÑNE’G
»`a áYƒÑ£ŸG á«Ø«≤ãàdGh á«ª«∏©àdG OGƒŸG , á«°SÉ«°Sh á«aÉ≤Kh ájOÉ°üàbGh á«dÉe äÉfÉ«Hh
. É¡H á≤∏©àŸG ä’ÉéŸGh IOó©àŸG §FÉ°SƒdGh ΩÓYE’G ∫É›
¢SCÉµdGh …QhódG IÉæb : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ádhO , áMhódG , 22369 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/5/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120020 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
äGQÉ«°ùdG ∞bGƒeh äGQÉ«°ùdG øcQ áeóN , ™FÉ°†ÑdG øjõîJh ∞«∏¨Jh πªMh π≤f äÉeóN
. IôLC’G IQÉ«°ùH π≤ædGh äGQÉ«°ùdG IOÉ«b äÉeóN , äGQÉ«°ùdG ±ƒbh øcÉeCG ÒLCÉJ äÉeóN
ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEGh äÉeóÿ »àjƒµdG OQGƒŸG â«H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG , 13≥HÉ£dG , ‹Gƒ¨dG ™ª› , ¥ô°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ëó≤J , øjôNB’ÉH á°UÉÿG äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü«NÎd ájQÉéàdG IQGOE’G , ¿ÓYEGh ájÉYO
, ™∏°ùdG ¢VôY , (Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe) Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG
. áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY
óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2018/6/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
»`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdG äGhOCGh Iõ¡LCGh á«MÉ°ùŸGh á«MÓŸGh á«ª∏©dG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G
á``ÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh ¢SÉ``«≤dGh ¿Rƒ`` dG äGhOCGh á``jô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ`¡LC’Gh »FÉ`ªæ«°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 á``bÉ£dG »`a º``µëàdG hCG
á«ªbQ ájƒjó«a ¢UGôbCG , á›óe ¢UGôbCG , π«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM
ä’BG , ó≤ædG ™£≤H πª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG , á«ªbôdG π«é°ùàdG §FÉ°Sh øe ÉgÒZh
ôJƒ«Ñªc èeGôH , ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCG , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó≤ædG π«é°ùJ
. ≥FGô◊G AÉØWEG Iõ¡LCG
(Ü.Ω.¢T) óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏‡ , áeÉæŸG , 428 ∞«°ùdG á«MÉ°V , 2832 ≥jôW , 2495 ºbQ ≈æÑe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120085 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
. ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdGh á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«∏jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG äÉeóN
(Ü.Ω.¢T) óëàŸG »∏gC’G ∂æÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áµ∏‡ , áeÉæŸG , 428 ∞«°ùdG á«MÉ°V , 2832 ≥jôW , 2495 ºbQ ≈æÑe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120086 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 20 áÄØdG »`a
¢VGôZCÓd â°ù«d á«FGƒ¡dG äGóîŸGh ÖJGôŸG , äGóîŸG , ÖJGôŸG , ¿OÉ©ŸG øe ´ƒæ°üŸG çÉKC’G
. ÉjGôe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd â°ù«d á«FÉe Iô°SCG , º««îà∏d ΩƒædG ¢SÉ«cCG hCG ÖFÉ≤M , á«Ñ£dG
»à«cô°T º«fƒfCG âjQÉµ«J »jÉfÉ°S ÊÉZ Qƒj »`a ∑ÉJÉj ¢TÉJÉj ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, …ô°ü«b …RÉ``¨µ«∏«e 6 - 4 ºbQ 18 IOÉL , áª¶æŸG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120093 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
. …É°ûdG
Ω.Ω.P IOhóëŸG è«∏ÿG øjƒ“ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
âjƒµdG , 119/117ºbQ áª«°ùb , 3ºbQ á©£b , á«YÉæ°üdG ïjƒ°ûdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äÉ°†HÉb , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , Qƒ£©dG , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ¿ƒHÉ°üdG
ô©°û∏d äGô°†ëà°ùe , ∫É°ùàZ’Gh ΩÉªëà°SÓd äGô°†ëà°ùe , π«ªéàdG ¢VGôZC’ á«YhCÓd
, äÉÑWôŸG , äÉØ¶æŸG , º°ù÷G ∫ƒ°ùZ , â«dGƒJ OGƒe , ô©°ûdG ∫ƒ°ùZ , º°ù∏ÑdGh ƒÑeÉ°ûdG
äƒjR , Ö«WÎdG ¢Tƒ°TQ , Iô°ûÑdG Ö«WôJ äÉÁôc , Ö«WÎdG äÉÁôc , º°ù÷G äÉÑWôe
ΩhÒ°S , π«ªéàdG ≥«MÉ°ùe πjõe , Ú©dG ºgôe , Ú©dG πL , ∂«dóàdG äƒjR , ájô£Y
ΩÉªëà°SÓd ¢Vƒë∏d Iô£©e ™≤f OGƒe , AÉNÎ°S’G äƒjRh ΩÉªëà°S’G πL , π«ªéà∏d
¿ƒHÉ°U , ∑ôØ∏d ¿ƒHÉ°üdG ¿ÉÑ°†b , ΩÉªëà°SÓd í∏ŸG ÜGôµ°S , º°ùé∏d ÜGôµ°S , (¢ùcGƒ°S)
Ωó≤∏d ™≤f OGƒe , (π«ªéà∏d) π∏Ñe èæØ°SEG , º°ùé∏d øNÉ°ùdG ôµ°ùdG ÜGôµ°S , ΩÉªëà°SÓd
äÉÁôc , ó∏é∏d äÉØ¶æe , º°ùé∏d ∫ƒ°ùZ , Ωó≤∏d IQOƒH , Ωó≤∏d ÜGôµ°S , Ωó≤∏d ∫ƒ°ùZ
º°ùé∏d ∞d äÉ£HQ , ∑ôØ∏d QÉéMCG , ôfƒàdG , Ú£dG á©æbCG , ¬LƒdG á©æbCG , äÉµ°SÉŸG , è«fÉàdG
ÒîÑà∏d Iô£©ŸG äƒjõdG , QƒîÑdG »°üY , Iô£©e AÉ°ù∏e QÉéMCG , ô©°ûdG ádGREG äGô°†ëà°ùe
ñÉîH , º°ù÷G ñÉîH , ¥ô©àdG äGOÉ°†e , ÚLÉ©e , ô£©ŸG ∞ØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe §«∏N
. Iô°ûÑ∏d âjR , Iô°ûÑ∏d Ëôc , ôaÉXC’ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , º°ùé∏d ô£©e
»H ∫G ∫G »Jƒ«H ¢ùfƒ°Sƒc OR »H : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢ûJG 2 »°S …EG ¿óæd , ¿OQÉL âæaƒc , Úd õæ«JQÉe , âjÎ°S ÒHCG 14 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , »H ±G 9
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120097 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
äÉ`` `°ShÒØ∏d IOÉ``°†ŸG á`` `«f’ó«°üdG äGô`` `°†ëà°ùŸG Gó`` `jó– á`` `«f’ó«°üdG äGô`` `°†ëà°ùŸG
á``÷É©Ÿ á``«f’ó«°üdG äGô``°†ëà°ùŸGh ó``ÑµdG ÜÉ`¡àdG áé`dÉ©Ÿ á`«f’ó«°üdG äGô``°†ëà°ùŸGh
. óÑµdG ¢VGôeCG
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»°S ƒj óædôjG õ«°ùæ«°S ó«∏«L : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædôjG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ∑Qƒc , ƒc , π«g ƒà¨jQÉc , ∑QÉH »Lƒ∏æµJ ófCG õ«°ùjPõ«H ¬jEG …O …CG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
GóædôjG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

120098 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
, ÉWÉ£H ≥FÉbQ , áÑc , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , áJ’ƒcƒ°ûdG Öd IóHR , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ¬cGƒa ≥FÉbQ
∑Ó¡à°SÓd ÚJhôH , á«∏≤e ÉWÉ£H ôFÉ£a , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ , ÉWÉ£H ≥FÉbQ
. …ô°ûÑdG
´.´.Ω.¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120099 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
»‚ôaEG õÑN , π«Ñ‚R õÑN , õÑN , âjƒµ°ùH , ΩÉ©£∏d ájô£Y äGô°†ëà°ùe , Rƒd iƒ∏M
∂«µ∏d äÉ¡µæe , (πcCÓd á◊É°U) ∂©µdG áæjR , ∂«c , ∂«c áæ«éY , ∂©c , õÑN Öd
ájôH AÉHóæg , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , RQCG ¢UGôbCG , ájô£©dG äƒjõdG ±ÓîH
∂©c , äÉjƒ∏M , hÉcÉc äÉéàæe , áJ’ƒcƒ°T , (ÜƒÑM äÉéàæe) ≥FÉbQ (Iƒ¡≤∏d πFGóH)
¬°SÉ°SCG ΩÉ©W , ¿Éaƒ°T ≥FÉbQ , πjRƒe , (â∏ŸG) âÑæŸG Ò©°ûdG øe âjƒµ°ùH , âjƒµ°ùH ≈∏ëe
, RQC’G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , ÜƒÑ◊G É¡°SÉ°SCG áØ«ØN äÉÑLh , á∏°Tôb QÉ°TƒH , ¿Éaƒ°ûdG
. πaƒdG áµ©c
´.´.Ω.¢T IOhóëŸG âjƒµ°ùÑdG áYÉæ°üd á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , π«°SôdG 123 : Ü.Q 29 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
á``jQÉéàdG ¢VQÉ``©`ŸGh ¢VQÉ``©ŸG º``«¶æJh á``eÉ©dG äÉ``bÓ©dGh ≥``jƒ°ùàdGh ¿Ó``YE’G äÉ``eóN
á©ØæŸG Ö∏L äÉeóNh OGÒà°S’Gh ôjó°üàdG ä’Éch äÉeóN , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ ¢VGôZC’
™FÉ°†ÑdG √òg áæjÉ©e øe Úµ∏¡à°ùŸG øµ“ »àdGh É¡YGƒfCG ∞∏àîe ≈∏Y ™FÉ°†Ñ∏d øjôNBÓd
á«FGƒ¡dG äGóîŸGh ÖJGôŸG , äGóîŸG , ÖJGôŸG , ¿OÉ©ŸG øe ´ƒæ°üŸG çÉKC’Éc É¡FGô°T πÑb
¢VGôZCÓd â°ù«d á«FÉe Iô°SCG , º««îà∏d ΩƒædG ¢SÉ«cCG hCG ÖFÉ≤M , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd â°ù«d
ÈYh , á∏ª÷Gh áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe ÈY äÉeóÿG √òg Ëó≤J ºàjh , ÉjGôŸG , á«Ñ£dG
. äÉLƒdÉàµdGh ÊhÎµdE’G ójÈdG ÈYh á«fhÎµdE’G πFÉ°SƒdG
»à«cô°T º«fƒfG âjQÉµ«J »jÉfÉ°S ¿ÉZQƒj »`a ∑ÉJÉj ¢TÉJÉj ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, …ô°ü«b …RÉ¨µ«∏«e 6 - 4 ºbQ , 18 IOÉL , áª¶æŸG á«YÉæ°üdG á≤£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«côJ
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120167 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, ( ¢ùHÓe ) ∫ÉØWCÓd πjhGô°S , ( á°†jôY ≥æY äÉYÉØd ) áàµ°SCG , ( ¢ùHÓe ) π«jGôe
¢SCGQ á«£ZCG , ΩÉªM Ö°TÉÑ°T , ΩÉªM ∫OÉæ°U , ΩÉªëà°SG ÜGhQCG , (áÑbô∏d πjOÉæe) äÉfGóæH
ÅWÉ°û∏d ¢ùHÓe , ΩÉªëà°SG πjhGô°S , ΩÉªëà°SG ÜGƒKCG , ΩÉªëà°SG πjhGô°S , ΩÉªëà°SÓd
Iôjóà°ùe äÉ©Ñb) ¬jÒH , ( ¢ùHÓe) Oƒ≤æ∏d áeõMCG , (¢ùHÓe) áeõMCG , ÅWÉ°û∏d ájòMCG
,(äÉ°VÉ«H) äGQGó°U,äÉMÉ°Th ,¥QƒdG øe áYƒæ°üe ÒZ ∫ÉØWCÓd π«jGôe , (áë£°ùe
äGÎ°S) ä’ƒ°ü«ªb , (¢ùHÓe)IÒ°üb äÉfƒ∏£æH ,Qó°ü∏d äGó°ûe , ¢ùHÓª∏d äÓ«°T
äGAÉÑY , ΩÉªëà°SG äÉ©Ñb , ¢SCGô∏d á«£ZCG äÉ©Ñb ,äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG ,(IÒ°üb ájƒ°ùf
,áØ«ØN ∞WÉ©e , ∞WÉ©e , ájó∏L ¢ùHÓe , ó∏≤e ó∏L ¢ùHÓe ,á°VÉjô∏d ¢ùHÓe , ¢ùHÓe
äGó°ûe , AÉ°ùæ∏d äGó°ûe , (¢ùHÓe) ádhô°ùe ¿É°üªb , (¢ùHÓe) äÉbÉj,á«bGh äÉbÉj
¢ùHÓe , ΩÉªcC’G äÉeÉeR , ájôµæàdG äÓØë∏d ¢ùHÓe , (ÜÉ«ãdG â– ¢ùÑ∏J)AÉ°ùæ∏d
ÜGƒKCG , ¢ùHÓe äÉ«bGh , (¢ùHÓe) á«∏NGO πjhGô°S , ∂Ø∏d á∏HÉb äÉbÉj , äÉLGQódG »ÑcGôd
ó«°üd äGQGó°U , AÉØ∏◊G è«°ùf øe ∫OÉæ°U hCG ájòMCG , (¢ùHÓe) ÚfPCÓd á«£ZCG , äGAÉÑY
¥’õf’ á©fÉe äGhOCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd , Úeó≤dG áÄaóàd É«FÉHô¡c øî°ùJ ’ á«£ZCG , ∂ª°ùdG
Qƒ«°S , øjOÈZ ÜÉ«K , hôØdG øe ¢ùHÓe,hôØdG øe ä’É°T , äÉ©Ñb (πcÉ«g) ôWCG , ájòMC’G
äGRÉØb , AÉ°ùæ∏d äGó°ûe , ÜQGƒé∏d á£HQCG , »LQÉN »WÉ£e AGòM , äÉbÉªW , äÉbÉª£∏d
á£HQCG , (¢ùHÓe)á«bQh äÉYÉÑb , äÉYÉÑb , äGAÉÑY , »LQÉN »WÉ£e AGòM , (¢ùHÓe)
ácƒÑëe ¢ùHÓe , ( ¢ùHÓe ) (¢SCGô∏d á«£ZCG) ¢ùfôH , ¢SCGô∏d á«£ZCG , (¢ùHÓe) ¢SCGô∏d
ÜGƒKCG , ( ¢ùHÓe ) á«aƒ°U ¿É°üªb , (¢ùHÓe ) ±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL , (¢ùHÓe)äÉà«cÉL
¢ùHÓe , ácƒÑëe ¢ùHÓe , (á«aƒ°U äGõæc ) ájGRôL , ±ƒ°üdG øe ájGRôL , ±ƒ°üdG øe
á«£ZCG) äÉbÉªW , ¥É°ù∏d á«£ZCG , ó∏≤ŸG ó∏÷G øe ¢ùHÓe , ájó∏L ¢ùHÓe , ó«dGƒª∏d
…R , (¢ùHÓe øe AGõLCG) IõgÉL äÉfÉ£H , áfÉàc ¢ùHÓe , ( π«WÉæH ) äÉbÉªW , (¥É°ù∏d
äÓØë∏d ¢ùHÓe ΩƒædG óæY Ú©∏d AÉ£Z , äÉMôW , (ÜÉ«ãdG øe AõL ) áYGQP , Ωóî∏d
»≤FÉ°S ¢ùHÓe ( ¢ùHÓe) Oƒ≤æ∏d áeõMCG , äGRÉØb , (á©Ñb ) êÉJ , (á©Ñb ) êÉJ , ájôµæàdG
,ä’ƒgôaCG , á«LQÉN ¢ùHÓe , ≥æ©dG äÉ£HQ ,( ¢ùHÓe ) øjó«dG áÄaóàd á«£ZCG , äGQÉ«°ùdG
äÉà«cÉL , (¢ùHÓe) á«bQh äÉ©Ñb , ¥QƒdG øe ¢ùHÓe ,á«∏NGO πjhGô°S , äÉeÉé«H , ∞WÉ©e
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ÓH ÜGƒKCG ,á«à– ÒfÉæJ , hôØdG øe ∞WÉ©e , äÉMÉ°Th , äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG á°ùæ∏≤e
¢ùHÓe äÉeÉé«H , á«aƒ°U äGõæc (äGAÉÑY) ¢ûæÑdG , ¢ùHÓŸG Üƒ«L , Ö«é∏d áë°ThCG ΩÉªcCG
äÉbÉ£f , ≠fQÉ°ùdG ∫OÉæ°U , ΩÉªëà°SG ÜGhQCG , ( ¢ùHÓŸG øe AGõLCG ) IõgÉL äÉ«fÉ£H ,IõgÉL
, ¿É°üªb , ¢ü«ª≤dG äÉbÉj ¢ü«ª≤dG Qó°U , ¢ùHÓe äÉ«bGh , ä’É°T , äÉYÉØd , äÉYÉØd
á«∏NGO ¿É°üªb , ΩÉªëà°SG äÉ©Ñb , ÚØàµ∏d äÉYÉØd , ΩÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , ájòMCG
óæY Ú©∏d AÉ£Z , á≤«°V äÉ©Ñb , IQƒæJ πµ°T ≈∏Y äÉJQƒ°T , ÒfÉæJ , èdõJ äGRÉØb , ∫ÉLô∏d
ÜQGƒL ,ÜQGƒé∏d ä’ÉªM , Ö«HÓL , (á«∏NGO ¢ùHÓe ) á«∏NGO ¿É°üªb , Ö°TÉÑ°T , ΩƒædG
ÜÉ©c , á∏jƒW ÜQGƒL , ÜQGƒé∏d ä’ÉªM , á°VÉjô∏d ¿É°üªb , πMÉµ∏d äÉbÉªW , IÒ°üb
, äÉbÉª£∏d Qƒ«°S ,hôØdG øe ä’É°T , ¥ô©∏d á°UÉe á∏jƒW ÜQGƒL , á∏jƒ£dG ÜQGƒé∏d
ä’ÉªM , ¢ùª°ûdG øe äÉ«bGh , ΩÉªëà°SG ÜGƒKCG , ä’óH , ( ¢ùHÓe ) ±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL
, á«∏NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe , áMÉÑ°S ¢ùHÓe , äGÎ°S , ¥ô©∏d á°UÉe ¢ùHÓe äÉfƒ∏£æÑ∏d
, á«ª°SQ äÉ©Ñb , á°VÉØ°†a ÜGƒKCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd ±QÉNR , á≤«°V ÜGƒKCG , ºc ∞°üf ¿É°üªb
á«∏NGO ¢ùHÓe , äÉeÉªY , ΩÉªëà°SG πjhGô°S , π«WÉæH , π«WÉæÑ∏d áeõMCG , áØ«ØN ∞WÉ©e
IOÉ°†e á«∏NGO ¢ùHÓe , á«∏NGO ¢ùHÓe , á«∏NGO πjhGô°S , ¥ô©∏d IOÉ°†e á«∏NGO ¢ùHÓe
( ¢ùHÓe) QÉªN , (Ωó≤dG ¢SÉÑd øe …ƒ∏©dG Aõ÷G ) Ωó≤dG ¢SÉÑd ºNQ , IóMƒe AÉjRCG , ¥ô©∏d
IOÉ°†e ¢ùHÓe , äGQGó°U , äÉ©Ñ≤∏d á«eÉeCG ±GôWCG , ∂ª°ùdG ó«°üd äGQGó°U , äGQGó°U
, (ÜÉéM hCG QÉªN) ¬Lh á«£ZCG , AÉŸG ≈∏Y èdõà∏d áÑWQ ä’óH , ájòMCÓd Qƒ«°S , AÉª∏d
. ¿É°üªb äÉbÉj , ¿É°üªb QhÉ°SCG
óàª«d ódQh π«àjQ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ’ƒJQƒJ , ¿hÉJ OhQ , 1 …Éc õeÉ¡µjh , ¢ShÉg ±hôL ⁄ÉH , 1 πØ«d : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL
2018/6/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120214 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
QÉé°TCG πª°ûJh QÉé°TC’Gh á«◊G äÉJÉÑædG , äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæe , á«YGQõdG äÉéàæŸG
Iô°†ëŸG ÒZ QhòÑdGh ÜƒÑ◊G , ìÉØàdG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh áLRÉ£dG ¬cGƒØdG , ìÉØàdG
. áLRÉ£dG ÜÉ°ûYC’G , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG
óàª«d É«dGÎ°SG ÒH ófG π«HCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dGÎ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
…BG »`a ¿QƒÑ∏e â°ùjG , OhQ âfƒª«dƒL 136-128 , 01 »L âjƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«dGÎ°SCG , 3002»°S
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120231 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
äÉ°UÓN , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊ , ∑Éª°SC’G , Ωƒë∏dG , »¡£dG ¢VGôZC’ ¢†eÉ◊G πFGóH
¬cGƒa , äÉ«Hôe , (»∏«L) ΩÓg , Iƒ¡£eh áØØ› , áXƒØëe äGhGô°†Nh ¬cGƒa , ºë∏dG
. πcCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdG , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊G , ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e
á©«°†dG äÉéàæe ¬cô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉæÑd : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉæÑd , IQƒµdG , É≤Y ôØc : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/6/25 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120321 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
äÉHhô°ûŸGh ábÉ£dG äÉ``Hhô°ûeh á``°û©æŸG äÉ`Hhô°ûŸG πª°ûJh (á«dƒëµdG ÒZ) äÉHhô°ûŸG
á«Ñ∏àd (õ«cÎdG á°†Øîæeh õ«cÎdG á«dÉY) á£°ûæe äÉHhô°ûeh Í∏dG π°üe É¡°SÉ°SCG »àdG
QÉàµ«ædGh ¬cGƒØdG ô``FÉ°üYh äÉHhô°ûeh IQGƒah á``«fó©e √É``«eh á``«°VÉjôdG äÉ``LÉ«àM’G
¢UGôbCGh Ò°ü©dG IQOƒHh äÉHhô°ûŸG ™æ°üd äGô°†ëà°ùŸG øe ÉgÒZh IõcôŸG ôFÉ°ü©dGh
. äÓ«àcƒµdGh á«dƒëµdG ÒZ äÉHhô°ûŸG ™æ°üd IQGƒa
Ω Ω ¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¥GRôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120322 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
á``àbDƒŸG á``eÉbE’G ø``cÉeCGh , (á``«dƒëµdG ô``«Z) äÉHhô°ûŸGh á`jòZC’G ÒaƒJ äÉ``eóN π``ª°ûJ
º`` `YÉ£ŸGh ihCÉŸGh »`` gÉ≤ŸGh ∞`` °UÉ≤ŸGh º`` YÉ£ŸGh äÉ`` `jÒàaÉµdGh äÓ`` `«JƒŸGh ¥OÉ`` `æØdGh
. áØ«ØÿG äÉÑLƒdG , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£eh , (á«JGòdG äÉeóÿG)
Ω Ω ¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¥GRôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e , IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N , ≈dhC’G á«YÉæ°üdG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , ábQÉ°ûdG , 4115 : Ü.¢U
2018/6/28 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120387 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
. ¬«aÉc , º©£e , ÜGô°ûdGh ΩÉ©£dG Ëó≤J äÉeóN
ÉNhƒe ≈¡≤eh º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ádhO , 12497 áª«°ùb , 8 ¢T , 10 ¥ , π«MÉëØdG , …óªMC’G á¶aÉëe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
âjƒµdG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120416 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
Ö``∏£dÉH ¿Ó``YE’Gh á``jÉYódGh ¿Ó``YE’Gh á``jÉYódG ä’É``chh ¿Ó``YE’Gh á``jÉYódG äÉ``eóN
äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûfh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–h …ójÈdG
™∏°ùdG ¢VôYh áFõéàdÉH É¡©«H äÉ``jÉ¨d ∫É``°üJ’G π``FÉ°Sh ≈∏Y ™`∏°ùdG ¢Vô``Yh á``«fÓYE’G
¢VQÉ©ŸG º«¶æJh äÉæ«©dG ™jRƒJh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ô°ûfh ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’Gh
≥jƒ°ùàdG çÉëHCGh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉjÉ¨d º«ª°üàdG äÉeóNh á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d
¿ÓYE’Gh äÉ©«ÑŸG èjhôJ hCG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG êPÉ‰ OGóYEG äÉeóNh ≥jƒ°ùàdG äÉ°SGQOh
¢VQÉ©ŸG º«¶æJh AGQB’G ´Ó£à°SGh AÉàØà°S’Gh ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T ≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh
¿ÓYE’Gh ájÉYódGh á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJh á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d
ÒLCÉJh ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’Gh ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’Gh ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ΩÓaCG êÉàfEGh »LQÉÿG
( øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJh ∫ÉªYC’G çÉëHCGh ∫É°üJ’G πFÉ°Sh »`a ¿ÓYE’Gh ájÉYódG âbh
¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh ¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódGh äÉæ«©dG ™jRƒJh
. ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó–h
Ω Ω P - IôM á≤£æe â°ùjG ∫ó«e ¢ù«Ø∏jO : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 124 h 123 ÖàµŸG , ∫hC’G ≥HÉ£dG , 8 ≈æÑŸG , ΩÓYEÓd »HO áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO
2018/7/3 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120551 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
íFGhôdG ádGREG Iõ¡LCG , AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG , AGƒ¡dG ∞««µJ äBÉ°ûæe , AGƒ¡dG ∞««µJ Iõ¡LCG
, ájRÉZ äÉØãµe , AGƒ¡dG á«≤æJ äÉæµeh Iõ¡LCG , AGƒ¡dG í«°TôJ äBÉ°ûæe , ƒ÷G øe á¡jôµdG
ójÈJ ä’BGh äBÉ°ûæe , ójÈJ äBÉ°ûæeh äGhOCG , AGƒ¡dG ∞««µàd äBÉ°ûæe , ä’B’G AGõLCG ±ÓîH
øe AGõLCG) ìhGôe , (AGƒ¡dG ∞««µàd) ìhGôe , AÉª∏d ójÈJ äBÉ°ûæe , πFGƒ°ù∏d ójÈJ äBÉ°ûæe
äBÉ°ûæe , äÉLÓK , ójÈJ äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , ójÈJ ä’BGh Iõ¡LCG , (AGƒ¡dG ∞««µJ äBÉ°ûæe
. (AGƒ¡dG ∞««µJ) ájƒ¡J Iõ¡LCGh
Ω.Ω.P AGƒ¡dG ∞««µàd ôjCG øjôL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, áeÉæŸG , 21 ºbQ Öàµe , 154 ájÉæH , 1103 ≥jôW , 711 ™ª› , »∏HƒJ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
øjôëÑdG áµ∏‡
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120552 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
ájhOCG , á«ÑW ÜÉ°ûYCG , ájƒ«M äGOÉ°†e , ájhOCG , …ô°ûÑdG ΩGóîà°SÓd á«f’ó«°U äGô°†ëà°ùe
, á«f’ó«°U ¢VGôZC’ ºgGôe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd äÉæµ°ùeh ºgGôe , »Ñ£dG ΩGóîà°SÓd
. á«FGòZ äÓªµe , ÚeÉà«a äGô°†ëà°ùe , á«f’ó«°U ¢VGôZC’ á«JÉÑf äÉ°ü∏îà°ùe
óàª«d õjÎ°SófG ∫Éµ«Jƒ«°SÉeQÉa ø°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ¿ƒLQƒL …GƒjÉg ¢SÈ°ùcG ¿Î°ùjh , 1 / »H 201 , ¢ShÉg ø°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , 400063 , …ÉÑeƒe , â°ùjG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
∂dÉ°ùŸGh ó∏÷Gh »°ùØæàdG RÉ¡÷G ihó`Y êÓ©d Ωó``îà°ùj …ƒ``«M OÉ``°†e ƒ``g ¢ù``cƒeÉé«e
. á«dƒÑdG
Ω.Ω.P áªµ◊G ájhOCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , 11118 ¿ÉªY , 182400 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/9 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120565 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
á°UÓN ≈∏Y …ƒà– …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , …É°ûdGh Iƒ¡≤dG
hÉcÉµdG , (áaGƒ÷G äÉÑf) äÉÑf á°UÓN ≈∏Y …ƒà– äÉHhô°ûe , (áaGƒ÷G äÉÑf) äÉÑf
øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dGh
π°ù©dGh πëædG π°ùY , ôµ°S , πcCÓd á◊É°U äÉé∏ãe , äÉjƒ∏◊Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ◊G
äGQÉ¡ÑdG (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdGh πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G
. è∏ãdG
É°ûfƒg âdƒcÉj É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
-105 , ƒ«cƒW , ƒc-ƒJÉæ«e , Ωƒ°ûJ -1 , »°TÉÑæ«°T »°TÉ¨«g 19 -1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
¿ÉHÉ«dG , 8660
2018/7/10 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120620 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
. ÒfÉæàdG , ¿É°üª≤dG , π«WÉæÑdG , õæ«÷G
ƒc ófG ¢ShGÎ°S »Ø«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 94111 É``«fQƒØ«dÉc , ƒ``µ°ù«°ùfGôa ¿É``°S , â``jÎ°S …ô``JÉH 1155 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/7/11 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 11 áÄØdG »`a
ΩÉª◊ äGó©e , ΩÉªë∏d äGó©e , øNÉ°ùdG AGƒ¡dÉH ΩÉª◊G áÄaóJ ΩRGƒd , ΩÉªë∏d ΩRGƒd
¢VGƒMCG , (ƒ«fÉH) ΩÉªëà°SG ¢VGƒMCG , ΩÉª◊G Ò°SGƒe äÉàÑãe , ΩÉªë∏d äÉfÉ£H , ÉfhÉ°ùdG
√É«ª∏d (á«YhCG) ¢ùWÉ¨e , äÉeÉªë∏d äÉfÉî°S , »Ø°üædG ΩÉªëà°SÓd (ƒ«fÉH) ΩÉªëà°SG
äGó©e øe AGõLCG) äÉØ∏e , áÄaóàdG äBÉ°ûæŸ πLGôŸG (Ö«HÉfCG) Ò°SGƒe , äÉaÉ£°T , á«fó©ŸG
äÉØØ› AGƒg äÉØØ› , ô©°T äÉØØ› , AGƒg äÉØØ› , (ójÈàdG hCG Úî°ùàdG hCG Ò£≤àdG
ô©°T äÉØØ› , ¢†MQ äÉfGõN , ¢†MQ Iõ¡LCG , ΩÉªë∏d äGó©e , Ò°SGƒª∏d äÉ«ØæM ô©°T
IAÉ°VEG Iõ¡LCG , äÉeÉªë∏d äÉfÉî°S , π°SÉ¨ŸG óæY øjó«dG ∞«Øéàd Iõ¡LCG , (äÉØØ›)
Ò°SGƒŸ §∏N äÉ«ØæM , IAÉ°VEÓd áÄ«°†e Ö«HÉfCG , (LED) Aƒ°†∏d á«FÉæãdG äÉeÉª°ü∏d
äÉ©°ûe , (á«ë°U äGójó“ øe AGõLCG) Ò°SGƒe , äÉ«Øæ◊G AÉe QÉ°ûàf’ á©fÉe äÉgƒa √É«ŸG
, â«dGƒJ óYÉ≤e , ÉfhÉ°ùdG ΩÉª◊ äGó©e , á«ë°U äGójó“h Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c ájQGôM
ΩÉªëà°SG ¢VGƒMCG , π°SÉ¨e , ¢ThódG äÉeÉªM , ¢ThódG ΩÉª◊ (äGQƒ°ü≤e) äGÒéM
, ÒHÉæ°U) äÉ«ØæM , á«fó©ŸG √É«ª∏d (á«YhCG) ¢ùWÉ¨e , »Ø°üædG ΩÉªëà°SÓd (ƒ«fÉH)
øe AGõLCG) á«JÉà°SƒeôK äÉeÉª°U , (ÒHÉæ°U) äÉ«ØæM , Ò°SGƒª∏d (äÉeÉ£°S) (äGOGó°S
äGQhO) ¢†«MGôe , á∏≤æàe ¢†«MGôe , â«dGƒJ óYÉ≤e , â«dGƒJ ¢VGƒMCG , (Úî°ùJ äBÉ°ûæe
. (√É«e
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CG ¢SCG ¢ùµ«ÑæjÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ÉeÉgÉÑdG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
‹Ò°T ófG ƒ«æ«aG å«HGõ«dG , ≠æjó∏«H äQƒc ¿ƒ«fƒj , 2- …CG âjƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉeÉ¡ÑdG , ƒ«°SÉf , 8188 : Ü.¢U , âjÎ°S
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe åjó– , …ójÈdG Ö∏£dÉH ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , ¿ÓYEGh ájÉYO
á°ù°SDƒe) Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG ÒLCÉJ
¢VôY , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , (Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG
º«¶æJ , ≥jƒ°ùàdG çÉëHCG , ≥jƒ°ùàdG , äÉæ«©dG ™jRƒJ , ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , ™∏°ùdG
™∏°ùdG ¢VôY , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG
ájÉYódG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf , áFõéàdÉH É¡©«H äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y
äÉjÉ¨d ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ≈∏Y ™∏°ùdG ¢VôY , ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G , ƒjOGôdÉH ¿ÓYE’G , ¿ÓYE’Gh
áHÉàc , ájQÉéàdG äÓëŸG äÉ¡LGh ÚjõJ , (øjôNBÓd) äÉ©«ÑŸG èjhôJ , áFõéàdÉH É¡©«H
. á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ¢Uƒ°üf
CG ¢SCG ¢ùµ«ÑæjÉ°S : º``````````````````````````````````°SÉH
ÉeÉgÉÑdG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
‹Ò°T ófG ƒ«æ«aG å«HGõ«dG , ≠æjó∏«H äQƒc ¿ƒ«fƒj , 2- …CG âjƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ÉeÉ¡ÑdG , ƒ«°SÉf , 8188 : Ü.¢U , âjÎ°S
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120710 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
§FGô°T äÉYRƒe , ójÈdG ™HGƒW , áª©WC’G IQGô◊ ∂«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe á°UÉe äÉbÉbQ
á£HQCG , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd hCG á«ÑàµŸG äGhOCÓd ≥°üd §FGô°T , (á«Ñàµe äÉÑ∏£àe) ≥°üd
, á«dõæŸG ¢VGôZCÓd hCG á«ÑàµŸG äGhOCÓd ≠ª°U , á«dõæŸG ¢VGôZCÓd hCG á«ÑàµŸG äGhOCÓd ≥°üd
äÉbÉ£H , äÉÁƒ≤J , äÉ°UÉ°üb πé°S , äÉeƒÑdCG , iƒ≤ŸG ¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe ¿ÓYEG äÉMƒd
, (äGAÓW) á«FÉe ¿GƒdCG , (äGAÓW) á«FÉe ¿GƒdCG , á«FÉe äÉMƒd , (á«Ñàµe äGhOCG) ¿ÓYEG
¿ƒë°U , ÚeÉ°Sô∏d á«FÉŸG ¿GƒdCÓd ¿ƒë°U , ¿ƒë°U (á«FÉe ¿GƒdCG) ÚeÉ°Sô∏d á«FÉe ¿GƒdCG
¢ù∏WCG , ÚeÉ°SôdÉH á°UÉÿG á«FÉŸG ¿GƒdC’G ¿ƒë°U , ÚeÉ°SôdÉH á°UÉÿG á«FÉŸG ¿GƒdC’G
íFGô°T , ¥QƒdG øe äÉjQó°U , áaÉ÷G È◊G ΩÓbC’ äGOÉÑd , ∞jhhôµ«ŸG »`a »¡£∏d ÖFÉ≤M
ó«∏Œ ä’BGh äGhOCG , ÖàµdG ó«∏Œ OGƒe , äÉaÉ°ûf , AGOƒ°S äÉMƒd , ÖàµdG ó«∏éàd §HQ
ÖàµdG äÉeÓY äGhOCG , äÉÑ«àc , Öàc ófÉ°ùe , ÖàµdG äGó«∏Œ , (ÖàµŸG äGó©e) ÖàµdG
hCG iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe äÉLÉLR áØ∏ZCG , ¥QƒdG hCG iƒ≤ŸG ¥QƒdG øe äÉLÉLR áØ∏ZCG , Öàc ,
äÉÁƒ≤J , (ÖàµŸG äÉÑ∏£àe) á«ÑàµŸG äGhOCÓd øFÉÑc , ¥Qh hCG iƒ≤e ¥Qh ≥jOÉæ°U , ¥QƒdG
, á«fÉ«H äÉ££îe , äÉbÉ£H , iƒ≤e ¥Qh Ö«HÉfCG , iƒ≤e ¥Qh , øjƒ∏à∏d ó«∏Œ ¢û«N
ΩÓbCG , Ò°TÉÑW πeGƒM , ájôé◊G äÉMƒ∏dG ≈∏Y áHÉàµ∏d Ò°TÉÑW , äÉLƒdÉàc , ΩÉàNCG
ÖJÉµª∏d ¢ù«HÉHO , ÖJÉµª∏d ∂HÉ°ûe , äÉ¶aÉM , á«FÉHô¡c ÒZ ÊÉ«H º°SQ äGô°TDƒe , ºëa
äÓ°UƒH , á«dõg Öàc , ¥GQhCG á¶aÉM , ÖàµdG ó«∏éàd äGOÓL , ÖàµdG ó«∏éàd äGOÓL
áYÉÑW ¥Qh , πµ°ûdG á«Whôîe ¥Qh ÖFÉ≤M , (áYÉÑW) ±hô◊G ≥jOÉæ°U Ió°†æe , º°Sô∏d
á∏FÉ°S äÉë°SÉe , ÖàµdG ó«∏Œ §FGô°T, ÖàµdG ó«∏éàd §FGô°T , (á«Ñàµe äGhOCG) ï°ùf hCG
á«£ZCG , (ÖàµŸG äÉÑ∏£àe) í«ë°üJ §FGô°T , (á°ûª≤f) í«ë°üJ ÈM , (ÖàµŸG äÉÑ∏£àe)
äGhOCG) äGóæà°ùe äÉØ∏e , óYÉ≤e äÉÑJôe , (á«Ñàµe äGhOCG) áØ∏ZCG , (á«Ñàµe äGhOCG)
, (á«Ñàµe äGhOCG) äGóæà°ùe πeGƒM , ÖàµŸG ΩGóîà°S’ äGóæà°ùŸG ∞«∏¨J ä’BG (á«Ñàµe
º°SQ äÉMƒd , º°SQ ¢ù«HÉHO , º°SQ ófÉ°ùe , ’ ΩCG ô£Y áëFGôH ¥QƒdG øe êGQOCÓd äÉbÉ£H
πµ°T ≈∏Y º°SQ ôWÉ°ùe , º°SQ ôWÉ°ùe , º°SQ ΩÓbCG , º°SQ º≤W , º°SQ äGhOCG , º°SQ OGƒe
äGhOCG) ±ôXCG , äÉJƒëæe , (êPÉ‰) IRô£e äÉª«ª°üJ , ÖJÉµª∏d áfôe ΩõM , T ±ôM
¬Lh äÉØ°ûæe , ÖàµdG ó«∏éàd äÉYƒæ°üe , äÉ°û«ªæJ , Ö£°T hCG í°ùe äÉéàæe (á«Ñàµe
¥Qh , (ÖàµŸG äÉÑ∏£àe) äÉØ∏e , á«°TÉŸG ¥QƒdG øe (π«KÉ“) IÒ¨°U π«KÉ“ , ¥QƒdG øe
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øe áYƒæ°üe OhQƒdG á«£¨àd ΩõM hCG äÉbÉH , á«bQh ΩÓYCG , (¥Qh) í«°TôJ OGƒe í«°TôJ
äÉ¶aÉM , ¥GQhCÓd ±ôXCG , ¥GQhCÓd äÉ¶aÉM , äGQƒ°ûæe , OhQƒ∏d á«bQh á«£ZCG , ¥QƒdG
áeÉªb ÖFÉ≤M , äGAÉæëf’G º°Sôd ôWÉ°ùe , ÈM ΩÓbCG , áYƒÑ£e êPÉ‰ (á«Ñàµe äGhOCG)
á«dõæŸG ¢VGôZC’G hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd ≠ª°U , á«aGô¨L §FGôN , ∂«à°SÓÑdG hCG ¥QƒdG øe
ÊÉ«H π«ã“ , á«fÉ«H ï°ùf , á«fÉ«H äÉYƒÑ£e Qƒ°U , á«dõæŸG hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd ÚéY
¢VGô``ZCÓd ≠`` ª°U è«°ùf , (á«Ñàµe äGhOCG) á«¨ª°U §FGô°T , á``«– hCG Ö`«MôJ äÉ`bÉ£H
äGQÉ°TE’G ™°Vƒd ájhój Iõ¡LCG , á«dõæŸG hCG á«ÑàµŸG ¢VGôZCÓd (≥°üd OGƒe) ≠ª°U , á«ÑàµŸG
¥QƒdG øe ≥jOÉæ°U , ï°ùæ∏d áHÉàµdG êPÉ‰ , á«bQh πjOÉæe , ÚeÉ°Sô∏d ój ófÉ°ùe ΩÉbQC’Gh
á«µ«à°SÓH hCG á«bQh äÉMƒd , ∫õæŸG AÓW äÉaÉØd , (ΩÉàNCG) ΩÉàNCG πeGƒM , äÉ©Ñ≤∏d iƒ≤ŸG
QÉÑMCG , ¢Sô¡a , (á«Ñàµe äGhOCG) ¢Sô¡a äÉbÉ£H , ΩÉ©£dG áÄÑ©àd áHƒWôdG »`a ºµëà∏d
øe â°ù«d äÉeÓY , äÉeÉàN , (ÈM äÉfGõN) ÈM QÉéMCG , ÈM OGƒYCG ÈM , ájóæg
ájôé◊G áYÉÑ£dÉH á«æa ∫ÉªYCG , ójÈ∏d ´É≤dG áë£°ùe äÉjhÉM , (Öàc) ôJÉaO , è«°ùædG
äGô°ûf) äÓ› , Ò°SÓc hCG á¶aÉM , ájôéM äÉYƒÑ£e , ájôé◊G áYÉÑ£∏d QÉéMCG
Iô°üàîe Öàc , (Iô°üàîe Öàc) äÉÑ«àc , (á«Ñàµe äGhOCG) á«°SÉWôb äÉ¶aÉM , (ájQhO
ÚW , IÒÑdG ¢ShDƒµd á«°TÉM , (á«Ñàµe äGhOCG) º«∏©J ΩÓbCG , º«∏©àdG Ò°TÉÑW , (äÉÑ«àc)
á¨ª°üŸG í£°SCÓd Ö«WôJ OGƒe , (á«Ñàµe ΩRGƒd) Ö«WôJ OGƒe , π«µ°ûJ OGƒe , ∫É°ü∏°U
Ú£∏d ÖdGƒb , (ÚfÉæØdG OGƒe) ∫É°ü∏°üdG Ú£∏d ÖdGƒb , Oƒ≤f ∂HÉ°ûe , (á«Ñàµe ΩRGƒd)
∞ë°U , äGô°ûf , á«≤«°Sƒe á«– äÉbÉ£H , Qƒ°üdG ≥°ü∏d RÉ¡L , (ÚfÉæØdG OGƒe) ∫É°ü∏°üdG
ƒëe IGOCG , (´ƒf) ΩÉbQCG , º«bôJ RÉ¡L , äÉ°SGôc , á«ÑgP ΩRÓe ¢ùHGƒc ΩRÓª∏d ¢ùHÉc
¥QƒdG hCG ¥QƒdG øe áÄÑ©J OGƒe , çÉKC’G AÉæãà°SÉH , ÖàµŸG ΩRGƒd , á«Ñàµe ΩôN IGOCG ºàÿG
ΩGóîà°SÓd ¢VGôZCG) ¿GƒdCG Ö∏Y äÉëØ°U πeGƒM , (á«Ñàµe äGhOCG) äGOÉÑd ƒ°ûë∏d iƒ≤ŸG
äÉeƒ°SQ , ÚeÉ°SQ ófÉ°ùe , ÚeÉ°SQ ¢Tôa , øjƒ∏J ¢Tôa , AÓW ÊGƒ°U , (á°SQóŸG »`a
ñÉ°ùæe , á«fÓYEG äÉÑ«àc , ÚeÉ°Sô∏d (äÉàdÉH) øjƒ∏J Ö∏Y , QÉWEG ¿hóH hCG QÉWEG »`a (Qƒ°U)
≥jõ“ IGOCG , ¥Qh §FGô°T , ™e’ ¥Qh , ∂HÉ°ûe , ¥Qh , ¥Qh , (º°SQ äGhOCG) (±GôLƒàfÉH)
ΩRGƒd) ¥Qh ™WGƒb , (á«Ñàµe ΩRGƒd) (™WGƒb) ¥QƒdG ÚcÉµ°S , »ÑàµŸG ΩGóîà°SÓd ¥QƒdG
∂HÉ°ûe , á«bQh ¢SGƒbCG , á«bQh Iƒ¡b äÉë°Tôe , (á«Ñàµe ΩRGƒd) ¥Qh ÚcÉµ°S , (á«Ñàµe
äÓà°ùH , ôØ°S äGRGƒL πeGƒM , ¿Éª°TôH ¥Qh , á«°TÉe ¥Qh , ¥QƒdG ôjÉ£J ™æe á∏≤ãe , ¥Qh
, ΩÓbCÓd ≥jOÉæ°U , ΩÓbCG äÉ¶Øëe hCG ⁄É≤e , ΩÓbCG ∂HÉ°ûe , (™ª°T hCG Ò°TÉÑW º∏b)
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πeGƒM , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG , á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c ¢UÉ°UQ ΩÓbCG äÉjGôH , ΩÓbCG äÉë°ù‡
á«FÉHô¡c ÒZ hCG á«FÉHô¡c ¢UÉ°UQ ΩÓbCG äÉjGôH , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG πeGƒM , ¢UÉ°UQ ΩÓbCG
πeGƒM , ájQhO äGô°ûf , (ÖàµŸG ΩRGƒd) áaÉL ΩÓbCG , áaÉL ΩÓbCG πeGƒM ¢UÉ°UQ ΩÓbCG
∞«∏¨à∏d »µ«à°SÓH §jô°T , ¥QƒdG øe IóFÉŸG ÊGhCG óYGƒb , Qƒ°U , (áYƒÑ£e) Qƒ°U Qƒ°U
∫É°ü∏°U , π«µ°ûà∏d á«µ«à°SÓH äGhOCG , áÄÑ©àdG hCG ∞«∏¨à∏d á«µ«à°SÓH ™«bÉ≤a ¢SÉ«cCG
áYƒÑ£e ¢VGôZCG , äÉ≤°ü∏e , ójôH äÉbÉ£H , ójôH ™HGƒW , Qƒ°U äÉMƒd , π«µ°ûà∏d ôª«dƒH
äÉbÉH , (äÉJƒëæe) äÉYƒÑ£e , áYƒÑ£e ÖdGƒb , áYƒÑ£e äÉfƒHƒc , áYƒÑ£e äGQƒ°ûæe
, (á«Ñàµe äGhOCG) á«°SQóe äGhOCG , á«WÉ£e IÉë‡ , RQCG ¥Qh , (á«Ñàµe ΩRGƒd) ΩõM hCG
, á«dõæe hCG á«Ñàµe ¢VGôZC’ á«JGòdG ≥°ü∏dG §FGô°T , ÖJÉµª∏d ºàÿG ä’BG , ºàN ™HGƒW
™ª°T ¥Qh , á«Ñàµe äGhOCG , ¢UÉ°UôdG ΩÓbCGh áaÉ÷G ΩÓbCÓd πeGƒM , ΩÉàNCG , ºàN IOÉÑd
hCG »bQh ƒ°ûM , (á«Ñàµe äGhOCG) äÉ≤°ü∏e , π°ùæà°S ™ª°T ¥Qh , (á«Ñàµe äGhOCG) (π°ùæà°S)
¢Tôa , »bQh IóFÉe AÉ£Z , á«bQh IóFÉe äÉØ°ûæe , á«bQh ä’hÉW ¢TQÉØe , iƒ≤ŸG ¥QƒdÉH
Ò°TÉÑW , ¢Sô¡ØdG äÉbÉ£Ñd äÉeÓY , á«bQh ádhÉW IÒ°üM , á«bQh ádhÉW IÒ°üM hCG
êÉ«µŸG ádGRE’ á«bQh ôcGòJ , á«°VQCG äGôc , (RÉ¡÷G AÉæãà°SÉH) º«∏©J OGƒe , AÉjRC’G »ªª°üe
¢VGôZC’ ájQÉŒ äÉbÉ£H , ±ÉØ°ûà°SG êPÉ‰ , á«bQh äÉØ°ûæe , »ë°U ¥Qh , ΩÉªM ¥GQhCG
, ∞«∏¨J ¥Qh , ™ª°ûe ¥Qh , ∫GƒeC’G óYh RôØd ≥jOÉæ°U , á«YÉÑ£fG äÉeƒ°SQ , ÜÉ©dC’G ÒZ
¥Qh , áHÉàc OGƒe , áHÉàc Ò°TÉÑW , º°SôdG hCG áHÉàµ∏d Öàc , áHÉàµ∏d …ôéM ìƒd , áÄÑ©J ¥Qh
äGhOCG áHÉàc ¢Tôa , (º≤WCG) áHÉàµdG äGhOCG á¶aÉM , (á«Ñàµe äGhOCG) áHÉàµ∏d äÉ°SGôc áHÉàc
. áHÉàµdG äÉMƒd äÉë°ù‡ , áHÉàc
óàª«d πjÉàjQ ƒµ∏jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ΩÉ¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh ∑ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , »L …CG CG 380 ¢SCG
2018/7/15 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120754 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
äÉÁôc , π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ΩÉªëà°SÓd á«∏«ªŒ äGô°†ëà°ùe , (ájô£Y äƒjR) Qƒ£Y
äÉfƒ∏e , ô©°û∏d (…GÈ°S) PGPQ , ô©°û∏d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , Qƒ£©dG , ájô£Y äƒjR , á«∏«ªŒ
, íFGhôdGh Qƒ£©∏d äƒjR , π«ªéàdG ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , π«ªŒ º≤WCG , ô©°û∏d
Iô£©ŸG áØØéŸG OQƒdG ¥GQhCG øe äÉéjõe , ºFGódG ô©°ûdG ó«©Œ äÓ£Ñe , Qƒ£Y , Qƒ£Y
ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ¥ô©dG äÓjõe , ƒÑeÉ°T , êÉ«µe ≥«MÉ°ùe , (áÑ«W íFGhQ)
. ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , áæjõ∏d ∂dÉàdG ¥ƒë°ùe , Iô°ûÑdÉH
Ω.´.Ω.¢T êGƒeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S , §≤°ùe á¶aÉëe , Ö«°ùdG , 111: Ü.Q 307 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/17 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120823 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
π≤ædG , äGQÉ«°ùdG ÒLCÉJ , äÓaÉ◊ÉH π≤ædG , á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJ , äÓMôdG º«¶æJ
ÒLCÉJ , π≤ædG , IôLC’G äGQÉ«°ùH π≤ædG , π≤æ∏d õé◊G , äGQÉ«°ùdG IOÉ«b äÉeóN , äGQÉ«°ùdÉH
. äÉÑcôŸG
äGQÉ«°ùdG ÒLCÉàd ÖjP ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¢VÉjôdG , 9551 : Ü.¢U , 13h 12 »Lôîe ÚH , »bô°ûdG …ôFGódG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG , 11423
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120825 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉeóÿGh ™∏°ùdG ¢ü``«NÎd á`` jQÉéàdG IQGOE’G , äÉ`` HÉ°ù◊G ô``jQÉ≤J OGó``YEG , á`` Ñ°SÉëe
ájÉYódG OGƒe ô°ûf , ¿ÓYEGh ájÉYO , AGô°ûdG äÉÑ∏£d ájQGOE’G á÷É©ŸG , øjôNB’ÉH á°UÉÿG
(Úµ∏¡à°ùŸG OÉ°TQEG á°ù°SDƒe) Úµ∏¡à°ùª∏d í°üædGh ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG Ëó≤J , ¿ÓYE’Gh
∫ÉªYC’G øY äÉjôëàdG , á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G äGQÉ°ûà°SG , ôJÉaódG ∂°ùe , äÉHÉ°ù◊G ≥«bóJ
, äÉæ«©dG ™jRƒJ , ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , ™∏°ùdG ¢VôY , ∫ÉªYC’G º«¶æJ äGQÉ°ûà°SG
ÒJGƒØdG ôjô– , ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
≈∏Y Iô°TÉÑŸG ájÉYódGh ¿ÓYE’G , ≥jƒ°ùàdG , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉjÉ¨d º«ª°üàdG äÉeóN
¿ÓYE’Gh ájÉYódG , á«fÓYEG hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ájQÉéàdG ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ôJƒ«ÑªµdG äÉµÑ°T
. OGôaC’G ∞«XƒJ , ÖJGhôdG ±ƒ°ûc OGóYEG , »LQÉÿG
(ì.Ω.Ω)õ°ùjGôHÎfG ∫Éµjóe ¿É«HGQCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, ábQÉ°ûdG - Iô◊G á≤£æŸG , 123227 : Ü.¢U 169 -3 - ƒ«c ´Oƒà°ùe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G
2018/7/19 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120840 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
á``«Mƒ∏dG Iõ``¡LC’Gh á``dƒªëŸG ∞``JGƒ¡dG πª°ûJh , á``«µ∏°SÓdG á``dƒªëŸG Iõ¡LC’G äÓeÉM
, á``«còdG äÉ``YÉ°ùdG áWô°TCG , á``dƒªëŸG ô``Jƒ«ÑªµdG Iõ``¡LCGh á``dƒªëŸG ôJƒ«ÑªµdG Iõ¡LCGh
. á«còdG äÉYÉ°ù∏d áªFÓe äÓeÉM , á«còdG äÉYÉ°ùdG äÉHÉ°üY
ÒL QƒeQCG ¿ÉHQCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 92677 É«fQƒØ«dÉc , π«é«f ÉfƒL’ , 300 âjƒ°S , OhQ äƒHÉc 28202 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120843 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 5 áÄØdG »`a
≈∏Y á«FGò¨dG äÓªµŸG , ä’ƒ°ùÑc h ÜƒÑM πµ°T ≈∏Y á«FGò¨dG äÓªµŸG , á«FGò¨dG äÓªµŸG
äÉæ«eÉà«ØdG äGô°†ëà°ùeh äÉæ«eÉà«a , IOó©àe äÉæ«eÉà«a , á«FGòZ ™£bh äÉHhô°ûe πµ°T
äÉHhô°ûŸGh äÉÑLƒdG πFGóH , á«fó©e á«FGòZ äÓªµeh äÉæ«eÉà«a , á«fó©e äÓªµe
ÚJhÈdG ¥ƒë°ùe , áLhõ‡ á«FGòZ äÉHhô°ûeh ÚJhÈdG ¥ƒë°ùe , áLhõªŸG á«FGò¨dG
õjõ©àd á«FGò¨dG äÉÑLƒdG äÓªµe ™£b , á«FGòZ äÓªµe , πFÉ°S Ühô°ûe πµ°T ≈∏Y ájòZCG
äÓªµŸG äÉHhô°ûeh ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y ájòZCG , ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y äÉÑLƒdG πFGóH , ábÉ£dG
øe ójó©∏d á«FGòZ äÉfƒµeh áLhõªŸG á«FGò¨dG äÓªµŸG äÉHhô°ûe , áLhõªŸG á«FGò¨dG
ÜƒÑ◊G ájòZCG , ÚJhÈdG ≈∏Y áªFÉb ájòZCG , IõgÉ÷Gh ¥ƒë°ùe πµ°T ≈∏Y »àdG äÉHhô°ûŸG
, á«°VÉjôdG äÉÑjQóàdG äÉHhô°ûe , á«°VÉjQ äÉHhô°ûe , IõgÉ÷G ábÉ£dG äÉHhô°ûeh ájòZCG
. äÉHhô°ûŸG Ò°†ëàd ≥«MÉ°ùe , ájƒ≤e á«FGòZ äÉHhô°ûe
óàª«d (óædôjG)õ∏æ«°ûjôJƒ«f É«ÑfÓZ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóædôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
GóædôjG , »æ«µ∏«c , ¢ShÉg É«ÑfÓZ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/22 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120877 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
, ‹õæŸG ôjƒ£àdG äÉéàæe , Gójó–h , øjôNB’G ídÉ°üd ™∏°ùdG øe áYƒæàe áYƒª› Ö∏L
Gójó–h , ∫õæŸG áaôNõd äÉéàæeh , ∂∏¡à°ùŸG ÖfÉL øe »°üî°ûdG ∫Éª©à°SÓd äÉéàæeh
πFÉ°Shh äGhOC’Gh , •ÓÑdGh , äÉaÉØ∏dGh , ¢TôØdGh , á∏FÉŸG OGƒŸGh , á≤°UÓdG OGƒŸGh , AÓ£dG
ÊÉÑª∏d á«∏NGódG ≥aGôŸG áfÉ«°üdh ÊÉÑª∏d »∏µ«¡dG ìÓ°UE’ÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh , â«ÑãàdG
á``fÉ«°U äÉ``éàæeh , á``jô£«Hh á``«dõæe á`«ÑW äÉéàæe , »``dõæŸG ∫õ©dGh ¿ÉeC’G äGó©eh
äÉéàæŸGh , ΩÉÿG Ö°ûÿGh , âæª°SC’Gh , äGQÉ«°ùdÉH á°UÉN äÉ≤ë∏eh , äGQÉ«°ùdG ∞«¶æJh
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≈°ü◊Gh QÉéMC’Gh , äÓàµàdGh , á«YGQõdG äÉHƒ°üdGh , áæà°ùÑdG äÉéàæeh , á«fÉà°ùÑdG
AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh , ≥FGó◊G äÉØ«≤°Sh , á«©«Ñ£dG ôXÉæŸGh ≥FGó◊G »`a ΩGóîà°SÓd
≥FGó◊G áfÉ«°üH á°UÉÿG ™∏°ùdGh , ≥FGóë∏d á«©«Ñ£dG ôXÉæŸÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh , ≥FGó◊G
, ¢ûjô©àdG OGƒeh , ÊÉÑŸG äGOGóeEGh , á∏≤æàŸG ÊÉÑŸGh , ≥FGó◊G ÚjõàH á°UÉÿG ™∏°ùdGh
áWô°TC’Gh , äÉÁÈdGh , ôHE’Gh , ÒeÉ°ùŸGh , ÚYC’Gh , äÉaÉ£ÿGh , QGQRC’Gh , äGhOôÿGh
, π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh , ™«ª∏àdGh ∞«¶æàdG äÉéàæeh , á«dõæŸG ™FÉ°†ÑdGh , IÒØ°†dGh
äGô°†ëà°ùeh , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGQGƒ°ù°ùcGh , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh , ¢†«MGôŸG ΩRGƒdh
¢VGôZCÓd á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , ¢ùª°û∏d áehÉ≤ŸG ájÉæ©dG
AGòZ , áØ«dCG äÉfGƒ«ëc É¡à«HôJ ºàJ »àdG á°ùfCÉà°ùŸG äÉfGƒ«◊G ájÉYôd ™∏°S , á«Ñ£dG
Ö«°SGƒ◊ÉH á∏°U äGP äÉ≤ë∏eh Ö«°SGƒMh , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d äÉ≤ë∏eh áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d
Öàch , á«Ñàµe äGhOCGh , ∞«∏¨J ä’BGh , äÉ©HÉWh , ÜÉ©dCG äÓ¨°ûeh , Üƒ°SÉë∏d äÉ«›ôHh
∫õæª∏d á«YhCGh äÉjhÉMh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh äGhOCGh , áYƒÑ£e äGô°ûfh , ∞ë°Uh , äÓ›h
, √É«ŸG äGQhO äÉ≤ë∏eh √É«ŸG äGQhO ΩRGƒdh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh , äÉjQÉîah á«LÉLR äGhOCGh
ÒZh DVD ¢UGôbCGh , CD ¢UGôbCGh , á«dõæe á«fhÎµdEG ™∏°Sh , á«dõæe á«FÉHô¡c ™∏°Sh
, á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh ≥FGó◊G IAÉ°VEGh IAÉ°VE’G Iõ¡LCGh , á«ªbôdG øjõîàdG §FÉ°Sh øe ∂dP
, ¢ùHÓŸGh , iƒ∏◊Gh , ìÉØàdG Ò°üY ™«æ°üJ óFÉàYh , ò«Ñfh , IÒHh , äÉHhô°ûeh áª©WCGh
, ΩÉª◊Gh IóFÉª∏d π«Jh , Iô°SC’Gh , äÉLƒ°ùæŸGh , äÉ°ThôØŸGh , ¢SCGôdG AÉ£Zh , ájòMC’Gh
, »∏NGódG ΩGóîà°SÓd áæjõdG QÉéMCGh , áæjõdG äÉ«fÉ£∏°Sh , äÉjôgõdGh , ÉjÓ◊Gh
Qƒ°üdGh äÉª°SôdG ôWCGh , §FGƒë∏d á«æØdG ∫ÉªYC’Gh , §FÉ◊G äÉYÉ°Sh , ÜGƒHC’G äGOGó°Uh
, çÉKC’Gh , π«∏¶àdG äGhOCGh ôFÉà°ùdGh , óFÉ°SƒdGh , ÉjGôŸGh , ∫õæª∏d Qƒ£©dGh , ™ª°ûdGh
ÖFÉ≤Mh , πª©dG ÖFÉ≤Mh , ÖFÉ≤◊Gh , á©àeC’G ÖFÉ≤Mh , äÉjGƒ°ûdGh , AÉNÎ°S’G çÉKCGh
, ΩƒædG ¢SÉ«cCGh , º«ÿGh , Oƒ≤ædG äÉ¶aÉMh , IÒ¨°üdG ÖFÉ≤◊Gh , äÉ«°ùª°ûdGh , ôØ°ùdG
äÉ≤ë∏ŸGh , ácôëàŸG óYÉ≤ŸGh , Ö©∏dG äGhOCGh , ÜÉ©dC’Gh , ∫ÉØWC’G Ö©dh , √õæàdG ™∏°Sh
á°UÉÿG AGõLC’Gh äÉ≤ë∏ŸGh , á©ØJôŸG »°SGôµdGh , ácôëàŸG óYÉ≤ŸÉH á°UÉÿG AGõLC’Gh
, á°SGô◊Gh äÉHGƒÑdGh , ⁄Ó°ùdGh , ∫ÉØWC’G π≤f äÉHôYh πeGƒMh , á©ØJôŸG »°SGôµdÉH
πFÉ°Sh , ∫ÉØWC’G â«ÑãJ áeõMCG , ∫ÉØWC’Gh ™°VôdG áÑbGôe äÉ°TÉ°T , πjóÑàdG Ò°üMh
äÉLGQódGh , Úæ°ùàdG äÉ≤∏Mh , ≈eódGh , ∫ÉØWC’G ôjQGƒbh , …óãdG äÉî°†eh º«≤©àdG
á«FÉŸG ¢VGƒMC’Gh , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCGh , á«FGƒ¡dG äÉLGQódÉH á°UÉÿG äÉ≤ë∏ŸGh , á«FGƒ¡dG
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, ájôµæàdG AÉjRC’Gh , ¢SÉª°ùjôµdG áæjRh ôé°Th , á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG äÉYÉbh , á∏ë°†dG
, äGƒYódGh , á«bQƒdG IóFÉŸG ¢TQÉØeh , É¡JGƒ°ûMh äÓØ◊G ¢SÉ«cCGh , äÓØ◊G ±QÉNRh
™ª°Th , äÓØë∏d á≤∏©ŸG äÉ≤°ü∏ŸGh , ôµ°ûdG πFÉ°SQh , øcÉeCÓd á°ü°üîŸG äÉbÉ£ÑdGh
, ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh , á«ª°SƒŸG ±QÉNõdGh , äÓØë∏d IóFÉŸG äGhOCGh , äÉfƒdÉÑdGh , ∂©µdG
, QhÉ°SC’Gh , á«æeõdGh á«JÉ≤«ŸG äGhOC’Gh , äÉYÉ°ùdGh , äGôgƒéŸGh , ájhOC’Gh , äÉ«°VQC’Gh
óYGƒbh , äÉØ«≤°ùdGh , ∞aQC’Gh , äÉbƒ©ŸGh , á«FGƒ¡dG ÖJGôŸGh , ¢ù«fGƒØdGh , π«NÓÿGh
, äÉeóŸGh , á«FÉHô¡µdG QGƒ°SC’Gh , á«fó©ŸG QGƒ°SC’Gh , á«fó©ŸG ÒZ QGƒ°SC’Gh , äÉØ«≤°ùdG
á«£ZCG , πNÉæeh , ≥FGóM äGRÉØbh , RQGƒZh , äÉbõ©eh , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G çÉãàLG äÉcƒ°Th
á«fó©e ¢SGƒbCG , á«°VQCG í«HÉ°üe , ádhÉW í«HÉ°üe , ∞≤°ù∏d í«HÉ°üe , äÉjôK , í«HÉ°üŸG
äÉfÉÑWôe , äGóæà°ùŸG äÉ¶aÉM , äÉØ∏ŸG π°UGƒa , ¢SGƒbCG äÉØ∏e , êGQOCG äGP äÉfGõN , ÊÉÑª∏d
, ä’hÉW , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶æ∏d á«£ZCGh Ö∏Y , á«°ùª°T äGQÉ¶f , á≤«°V á°ùÑdCG , ÜQGƒL
ÜGhQCG , ΩÉª◊G ∞°TÉæe , ΩÉª◊G ô°üM , á≤jóë∏d AGƒ°VCG , ∂FGQCG , ΩÉ©£dG ∫hÉæJ »°SGôc
äÉMƒd , ájDhôdG á«dÉY IÎ°S , äÓeôe , π«°ù¨dG ∫Ó°S , á«fó©ŸG ∞°TÉæŸG ¿ÉÑ°†b , ΩÉª◊G
, RÉ¨dC’G ÜÉ©dCG , Ö©∏dG ¥OÉæH , âæª°SC’G §«∏N , Üô°ùàdG äÉ©fÉe , πFÉ°SQ äÉMƒd , ΩÉbQC’G
äÉ«eƒ«dG , Ëƒ≤àdG äÉMƒd , ôWÉ°ùŸG , ∞jQÉ¶ŸG , ádƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ÖJÉµŸG »°SGôc
êGôHC’G ìhGôe , òaGƒædG ∞«¶æJ RÉ¡L , á«°ûjôdG QÉÑ¨dG äÉ°†Øæe , ¢ùfÉµŸG , ΩÉ©£dG ä’hÉW
á«∏eQ ôØM , ÜÉ©dCÓd á«°VÉjQ äGhOCG , ÜÉ©dCG äGôc , ádƒªëŸG äÉWÓÿG , ¢†«MGôŸG ¥Qh
, á«fó©e ÜGƒHCG ∫ÉØbCG , ÜÉ°ûNC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G äÉéàæe , ∫ÉØWCÓd AÉæH QÉéMCG , ∫ÉØWCÓd
Ö«HÉfCGh Ò°SGƒe , (á«fó©e) Ö«HÉfCG , (á«fó©e) Ò°SGƒe , º«WGôN , á«fó©e ÒZ äÉjhÉM
, Ö«HÉfC’Gh Ò°SGƒŸG ≥«∏©àd á«fó©ŸG áWô°TC’Gh äGõ«¡éàdGh , (¿ó©ŸG øe â°ù«d) áfôe
ôLÉàe øe ôcòdG áØdÉ°S ™∏°ùdG AGô°Th IógÉ°ûe á«fÉµeEG AÓª©∏d í«àJ »àdG ÜGƒHC’G ≥dGõeh
áFõéàdG IQÉŒh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , ™jRƒàdG , ójÈdG ≥jôW øY hCG , áeÉ©dG ôLÉàŸGh Iõ¡LC’G
∫Éª©à°SÓd äÉéàæeh , ‹õæŸG ôjƒ£àdG äÉéàæe , Gójó–h , ™∏°ùdG øe áYƒæàe áYƒªéŸ
OGƒŸGh , AÓ£dG Gójó–h , ∫õæŸG áaôNõd äÉéàæeh , ∂∏¡à°ùŸG ÖfÉL øe »°üî°ûdG
, â«ÑãàdG πFÉ°Shh äGhOC’Gh , •ÓÑdGh , äÉaÉØ∏dGh , ¢TôØdGh , áÄdÉŸG OGƒŸGh , á≤°UÓdG
äGó©eh , ÊÉÑª∏d á«∏NGódG ≥aGôŸG áfÉ«°üdh ÊÉÑª∏d …ƒ«æÑdG ìÓ°UE’ÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh
∞«¶æJh áfÉ«°U äÉéàæeh , ájô£«Hh á«dõæe á«ÑW äÉéàæe , ‹õæŸG ∫õ©dGh ¿ÉeC’G
á«fÉà°ùÑdG äÉéàæŸGh , ΩÉÿG Ö°ûÿGh , âæª°SC’Gh , äGQÉ«°ùdÉH á°UÉN äÉ≤ë∏eh , äGQÉ«°ùdG
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»`a ΩGóîà°SÓd ≈°ü◊Gh QÉéMC’Gh , äÓàµàdGh , á«YGQõdG äÉHƒ°üdGh , áæà°ùÑdG äÉéàæeh
, ≥FGó◊G AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh , ≥FGó◊G äÉØ«≤°Sh , á«©«Ñ£dG ôXÉæŸGh ≥FGó◊G
™∏°ùdGh , ≥FGó◊G áfÉ«°üH á°UÉÿG ™∏°ùdGh , ≥FGóë∏d á«©«Ñ£dG ôXÉæŸÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh
äGhOôÿGh , ¢ûjô©àdG OGƒeh , ÊÉÑŸG äGOGóeEGh , á∏≤æàŸG ÊÉÑŸGh , ≥FGó◊G ÚjõàH á°UÉÿG
IÒØ°†dGh , áWô°TC’Gh , äÉÁÈdGh , ôHE’Gh , ÒeÉ°ùŸGh , ÚYC’Gh , äÉaÉ£ÿGh , QGQRC’Gh
ΩRGƒdh , π``«ªéàdG äGô`°†ëà°ùeh , ™`«ª∏àdGh ∞``«¶æàdG äÉ``éàæeh , á«``dõæŸG ™``FÉ°†ÑdGh
äGô°†ëà°ùeh , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGQGƒ°ù°ùcGh , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh , ¢†«MGôŸG
¢VGôZCÓd á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh , ¢ùª°û∏d áehÉ≤ŸG ájÉæ©dG
AGòZ , áØ«dCG äÉfGƒ«ëc É¡à«HôJ ºàJ »àdG á°ùfCÉà°ùŸG äÉfGƒ«◊G ájÉYôd ™∏°S , á«Ñ£dG
Ö«°SGƒ◊ÉH á∏°U äGP äÉ≤ë∏eh Ö«°SGƒMh , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d äÉ≤ë∏eh áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d
Öàch , á«Ñàµe äGhOCGh , ∞«∏¨J ä’BGh , äÉ©HÉWh , ÜÉ©dCG äÓ¨°ûeh , Üƒ°SÉë∏d äÉ«›ôHh
∫õæª∏d á«YhCGh äÉjhÉMh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh äGhOCGh , áYƒÑ£e äGô°ûfh , ∞ë°Uh , äÓ›h
, √É«ŸG äGQhO äÉ≤ë∏eh √É«ŸG äGQhO ΩRGƒdh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh , äÉjQÉîah á«LÉLR äGhOCGh
ÒZh DVD ¢UGôbCGh , CD ¢UGôbCGh , á«dõæe á«fhÎµdEG ™∏°Sh , á«dõæe á«FÉHô¡c ™∏°Sh
, á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh ≥FGó◊G IAÉ°VEGh IAÉ°VE’G Iõ¡LCGh , á«ªbôdG øjõîàdG §FÉ°Sh øe ∂dP
, ¢ùHÓŸGh , iƒ∏◊Gh , ìÉØàdG Ò°üY ™«æ°üJ óFÉàYh , ò«Ñfh , IÒHh , äÉHhô°ûeh áª©WCGh
, ΩÉª◊Gh IóFÉª∏d π«Jh , Iô°SC’Gh , äÉLƒ°ùæŸGh , äÉ°ThôØŸGh , ¢SCGôdG AÉ£Zh , ájòMC’Gh
, »∏NGódG ΩGóîà°SÓd áæjõdG QÉ``éMCGh , á``æjõdG äÉ``«fÉ£∏°Sh , äÉ``jôgõdGh , É``jÓ◊Gh
Qƒ°üdGh äÉª°SôdG ôWCGh , §FGƒë∏d á«æØdG ∫ÉªYC’Gh , §FÉ◊G äÉYÉ°Sh , ÜGƒHC’G äGOGó°Uh
, çÉKC’Gh , π«∏¶àdG äGhOCGh ôFÉà°ùdGh , óFÉ°SƒdGh , ÉjGôŸGh , ∫õæª∏d Qƒ£©dGh , ™ª°ûdGh
ÖFÉ≤Mh , πª©dG ÖFÉ≤Mh , ÖFÉ≤◊Gh , á©àeC’G ÖFÉ≤Mh , äÉjGƒ°ûdGh , AÉNÎ°S’G çÉKCGh
, ΩƒædG ¢SÉ«cCGh , º«ÿGh , Oƒ≤ædG äÉ¶aÉMh , IÒ¨°üdG ÖFÉ≤◊Gh , äÉ«°ùª°ûdGh , ôØ°ùdG
äÉ≤ë∏ŸGh , ácôëàŸG óYÉ≤ŸGh , Ö©∏dG äGhOCGh , ÜÉ©dC’Gh , ∫ÉØWC’G Ö©dh , √õæàdG ™∏°Sh
á°UÉÿG AGõLC’Gh äÉ≤ë∏ŸGh , á©ØJôŸG »°SGôµdGh , ácôëàŸG óYÉ≤ŸÉH á°UÉÿG AGõLC’Gh
äGô°†ëà°ùŸG Gójó–h , ⁄Ó°ùdGh , ∫ÉØWC’G π≤f äÉHôYh πeGƒMh , á©ØJôŸG »°SGôµdÉH
á©fÉe OGƒe , äGƒ°ûM , ΩGƒ≤dG ≥«bQ •Óe , •Óe , äÉjô£ØdG äGó«Ñeh , áfƒØ©∏d IOÉ°†ŸG
, πeQ , ÒL , ÜƒW , »YÉæ£°UG ôéM , ôéM , ¢üL ìƒd , ¢üL , á≤°U’ OGƒe , Üô°ùà∏d
á≤°U’ IOÉeh AÉæÑ∏d OÉÑd , ÜBGôª∏d á«LQÉNh á«∏NGO ÜGƒHCG , AÉæH OGƒe , ÊÉÑª∏d êÉLR , QÉb
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, á«Ñ°ûN äÉ«°VQCG , ICÉaóŸG ™£b , ÜGõjEG , , á«fó©e ÒZ äÉHGƒHh á«fó©e äÉHGƒH , AÉæÑ∏d
OGƒe , ájOƒªY ºFGƒb , »°VQCG ™ª°ûe , ¿GQóL •ÓH , ∞≤°SCG •ÓH , äÉ«°VQC’G •ÓH
äGhOCG , á«dõæŸG ácÉÑ°ùdG »`a ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , óFGóM , êQó∏d ÅWGƒe , AÉæÑ∏d í«∏°ùJ
¢ùHÉ≤e , á«FÉHô¡c í«HÉ°üe , ÊÉÑŸG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG »`a ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡ch ájhój
äGOGó°Sh ójó“ •ƒ£N , ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd É©«ªL , äÓ°Uhh äÓÑc , ¢ùHÉ≤e , á«FÉHô¡c
»`a É¡eGóîà°S’ á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGó©e Gójó–h , á«dõæŸG áeÓ°ù∏d äGó©e , ¢ùHÉ≤ŸGh
ó«°ùcCG ∫hCGh ¿ÉNódG ∞°ûc Iõ¡LCG , ≥jô◊G OÉªNEG äÉ«fÉ£Hh äÉjÉØW , ∫õæŸG AÉëfCG ™«ªL
, á«æeC’G IAÉ°VE’G , ábô°ùdG ó°V QGòfE’G Iõ¡LCG , É¡H á°UÉÿG QGòfE’G Iõ¡LCGh ¿ƒHôµdG
π«∏≤Jh ™æŸ äÉéàæe Gójó–h ∫õ©∏d äGó©eh áæeBG á«fó©e ≥jOÉæ°Uh ¿õN , ∫ÉØbC’G
á«ÑW äÉéàæe , Ö«HÉfC’G ∫õYh IQGô◊G ¿Gó≤a π«∏≤J hCG ™æŸ äÉéàæŸGh ádRÉædG äGQÉ«àdG
, âæª°SCG , äGQÉ«°ù∏d äÉ≤ë∏e , äGQÉ`«°ùdG ∞``«¶æJh á``fÉ«°U äÉ``éàæe , á``«dõæe á``jô£«Hh
QÉéMC’Gh , äÓàµàdGh , á«YGQR Üƒ°U , ≥FGóM äÉéàæe , áæà°ùÑdG äÉéàæe , ΩÉN ÜÉ°ûNCG
™∏°ùdGh , ≥FGó◊G äÉØ«≤°Sh , á«©«Ñ£dG ôXÉæŸGh ≥FGó◊G »`a ΩGóîà°SÓd ≈°ü◊Gh
Gójó–h , É¡àfÉ«°Uh , É¡H á°UÉÿG á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG OGóYEGh ≥FGó◊G AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG
äÓ°Uhh , á«°Sƒ≤dG äÉ°ûjô©àdGh , äÉ«Ø≤°ùdGh , äÉ°ûjô©àdGh , RôØdGh , ôjƒ°ùàdGh , äÉJÉÑædG
, QhòH ÊGƒ°Uh , ≥FGóM ájòMCGh äGRÉØbh , äGóeôeh , ájƒ°†Y Ióª°SCGh , √É«ª∏d á«ÑcÉæJ
≥FGóë∏d ±QÉNRh , ≥FGóë∏d π«KÉ“h , Qƒ«£∏d ¢ùWÉ¨eh , äÉJÉÑæ∏d áYGQR ÊGhCGh äÉjhÉMh
äGó«Ñeh , äÉjô£Ø∏d äGó«Ñeh , ájô°ûM äGó«Ñeh , äÉaBÓd äGó«Ñeh , ∞°Uô∏d •ÓHh
á∏≤æàe ¿ÉÑeh , ≥FGóë∏d äGó©eh äGhOCGh , äÉJÉÑæ∏d äÉÑ°üîeh ájòZCGh , IQÉ°†dG ¢ûFÉ°ûë∏d
ÒeÉ°ùŸGh ÚYC’Gh , äÉaÉ£ÿGh , QGQRC’Gh , äGhOôÿGh , ¢ûjô©àdG OGƒeh , ÊÉÑŸG äGOGóeEGh
∞«¶æàdG äÉéàæeh , á``«dõæŸG ™FÉ°†ÑdGh , Iô`«Ø°†dGh , á``Wô°TC’Gh , äÉ`ÁÈdGh , ô``HE’Gh
ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉéàæeh , ¢†«`MGôŸG ΩRGƒ``dh , π``«ªéàdG äGô``°†ëà°ùeh , ™«ª∏àdGh
äGô°†ëà°ùŸGh , ¢ùª°û∏d áehÉ≤ŸG ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGQGƒ°ù°ùcGh
á°ùfCÉà°ùŸG äÉfGƒ«◊G ájÉYôd ™∏°S , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG
äÉ«fÉ£∏°S , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G AGòZ øjõîàd äÉjhÉM , áØ«dCG äÉfGƒ«ëc É¡à«HôJ ºàJ »àdG
, áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ¢UÉØbCGh ≥jOÉæ°Uh Iô°SCG , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G AGò¨d ™jRƒJ πFÉ°Shh
, áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ájô£«H äÉéàæe , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d áæjRh ƒÑeÉ°T , ÖjQóJ óFÉ°Sh
∞WÉ©e , íHGƒch π°UGƒah , äÉbÉj , ô©°ûdG ∞«Ø°üJ äÉéàæe , äÓ°†a ¢SÉ«cCGh áaô¨e
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áeÉªbh áeÉª≤∏d ¿Gƒ°U , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d πeGƒM , ¢TóN ºFGƒb , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d
äÉJÉÑf , ∂ª°S ¢VGƒMCGh äÉfGõN , áØ«dCG äÉfGƒ«ë∏d ájôjô°S OGƒe , ájò¨à∏d ô°üM , §£≤dG
, á«µª°ùdG ¢VGƒMC’Gh äÉfGõî∏d ≈°üM , á«µª°ùdG ¢VGƒMC’Gh äÉfGõî∏d á«YÉæ°U ±QÉNRh
, ájôëÑdG AÉ«MCÓd áæjõdGh , πeôdGh , IAÉ°VE’Gh , áÄaóàdGh , ájôëÑdG AÉ«MCÓd äÉHôeh
á≤∏©àe äÉ≤ë∏eh Ö«°SGƒM , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d äGQGƒ°ù°ùcGh áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ÜÉ©dCG
äGhOCGh , ∞«∏¨J ä’BGh , äÉ©HÉWh , ÜÉ©dCG äÓ¨°ûeh , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , Ö«°SGƒ◊ÉH
äÉjhÉMh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh äGhOCGh , áYƒÑ£e äGô°ûfh , ∞ë°Uh , äÓ›h , Öàch , á«Ñàµe
äÉ≤ë∏eh √É«ŸG äGQhO ΩRGƒdh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh , äÉjQÉîah á«LÉLR äGhOCGh , ∫õæª∏d á«YhCGh
¢UGôbCGh , CD ¢UGôbCGh , á«dõæe á«fhÎµdEG ™∏°Sh , á«dõæe á«FÉHô¡c ™∏°Sh , √É«ŸG äGQhO
≥FGó◊G IAÉ°VEGh IAÉ°VE’G Iõ¡LCGh , á«ªbôdG øjõîàdG §FÉ°Sh øe ∂dP ÒZh DVD
, ìÉØàdG Ò°üY ™«æ°üJ óFÉàYh , ò«Ñfh , IÒHh , äÉHhô°ûeh áª©WCGh , á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh
, Iô°SC’Gh , äÉLƒ°ùæŸGh , äÉ°ThôØŸGh , ¢SCGôdG AÉ£Zh , ájòMC’Gh , ¢ùHÓŸGh , iƒ∏◊Gh
áæjõdG QÉéMCGh , áæjõdG äÉ«fÉ£∏°Sh , äÉjôgõdGh , ÉjÓ◊Gh , ΩÉª◊Gh IóFÉª∏d π«Jh
, §FGƒë∏d á«æØdG ∫ÉªYC’Gh , §FÉ◊G äÉYÉ°Sh , ÜGƒHC’G äGOGó°Uh , »∏NGódG ΩGóîà°SÓd
äGhOCGh ôFÉà°ùdGh , óFÉ°SƒdGh , ÉjGôŸGh , ∫õæª∏d Qƒ£©dGh , ™ª°ûdGh , Qƒ°üdGh äÉª°SôdG ôWCGh
ÖFÉ≤Mh , ÖFÉ≤◊Gh , á©àeC’G ÖFÉ≤Mh , äÉjGƒ°ûdGh , AÉNÎ°S’G çÉKCGh , çÉKC’Gh , π«∏¶àdG
, º«ÿGh , Oƒ≤ædG äÉ¶aÉMh , IÒ¨°üdG ÖFÉ≤◊Gh , äÉ«°ùª°ûdGh , ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh , πª©dG
ácôëàŸG óYÉ≤ŸGh , Ö©∏dG äGhOCGh , ÜÉ©dC’Gh , ∫ÉØWC’G Ö©dh , √õæàdG ™∏°Sh , ΩƒædG ¢SÉ«cCGh
AGõLC’Gh äÉ≤ë∏ŸGh , á©ØJôŸG »°SGôµdGh , ácôëàŸG óYÉ≤ŸÉH á°UÉÿG AGõLC’Gh äÉ≤ë∏ŸGh
, ¢SôMh , êQó∏d äÉHGƒHh , ∫ÉØWC’G π≤f äÉHôYh πeGƒMh , á©ØJôŸG »°SGôµdÉH á°UÉÿG
º«≤©àdG πFÉ°Sh , ∫ÉØWC’G â«ÑãJ áeõMCG , ∫ÉØWC’Gh ™°VôdG áÑbGôe äÉ°TÉ°Th , πjóÑJ ô°üM
, á«FGƒ¡dG äÉLGQódGh , Úæ°ùàdG äÉ≤∏Mh , ≈eódGh , ∫ÉØWC’G ôjQGƒbh , …óãdG äÉî°†eh
, á∏ë°†dG á«FÉŸG ¢VGƒMC’Gh , Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCGh , á«FGƒ¡dG äÉLGQódÉH á°UÉÿG äÉ≤ë∏ŸGh
±QÉNRh , ájôµæàdG AÉjRC’Gh , ¢SÉª°ùjôµdG áæjRh ôé°Th , á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG äÉYÉbh
äÉbÉ£ÑdGh , äGƒYódGh , á«bQƒdG IóFÉŸG ¢TQÉØeh , É¡JGƒ°ûMh äÓØ◊G ¢SÉ«cCGh , äÓØ◊G
, ∂©µdG ™ª°Th , äÓØë∏d á≤∏©ŸG äÉ≤°ü∏ŸGh , ôµ°ûdG πFÉ°SQh , øcÉeCÓd á°ü°üîŸG
äÉ«°VQC’Gh , ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh , á«ª°SƒŸG ±QÉNõdGh , äÓØë∏d IóFÉŸG äGhOCGh , äÉfƒdÉÑdGh
, π«NÓÿGh , QhÉ°SC’Gh , á«æeõdGh á«JÉ≤«ŸG äGhOC’Gh , äÉYÉ°ùdGh , äGôgƒéŸGh , ájhOC’Gh
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, äÉØ«≤°ùdG óYGƒbh , äÉØ«≤°ùdGh , ∞aQC’Gh , äÉbƒ©ŸGh , á«FGƒ¡dG ÖJGôŸGh , ¢ù«fGƒØdGh
äÉcƒ°Th , äÉeóŸGh , á«FÉHô¡µdG QGƒ°SC’Gh , á«fó©ŸG QGƒ°SC’Gh , á«fó©ŸG ÒZ QGƒ°SC’Gh
á«£ZCGh , πNÉæeh , ≥FGóM äGRÉØbh , RQGƒZh , äÉbõ©eh , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G çÉãàLG
á«fó©e ¢SGƒbCG , á«°VQCG í«HÉ°üe , ádhÉW í«HÉ°üe , ∞≤°ù∏d í«HÉ°üe , äÉjôKh , í«HÉ°üª∏d
äÉfÉÑWôe , äGóæà°ùŸG äÉ¶aÉM , äÉØ∏ŸG π°UGƒa , ¢SGƒbCG äÉØ∏e , êGQOCG äGP äÉfGõN , ÊÉÑª∏d
, ä’hÉW , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶æ∏d á«£ZCGh Ö∏Y , á«°ùª°T äGQÉ¶f , á≤«°V á°ùÑdCG , ÜQGƒL
ÜGhQCG , ΩÉª◊G ∞°TÉæe , ΩÉª◊G ô°üM , á≤jóë∏d AGƒ°VCG , ∂FGQCG , ΩÉ©£dG ∫hÉæJ »°SGôc
äÉMƒd , ájDhôdG á«dÉY IÎ°S , äÓeôe , π«°ù¨dG ∫Ó°S , á«fó©ŸG ∞°TÉæŸG ¿ÉÑ°†b , ΩÉª◊G
, RÉ¨dC’G ÜÉ©dCG , Ö©∏dG ¥OÉæH , âæª°SC’G §«∏N , Üô°ùàdG äÉ©fÉe , πFÉ°SQ äÉMƒd , ΩÉbQC’G
äÉ«eƒ«dG , Ëƒ≤àdG äÉMƒd , ôWÉ°ùŸG , ∞jQÉ¶ŸG , ádƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ÖJÉµŸG »°SGôc
êGôHC’G ìhGôe , òaGƒædG ∞«¶æJ RÉ¡L , á«°ûjôdG QÉÑ¨dG äÉ°†Øæe , ¢ùfÉµŸG , ΩÉ©£dG ä’hÉW
á«∏eQ ôØM , ÜÉ©dCÓd á«°VÉjQ äGhOCG , ÜÉ©dCG äGôc , ádƒªëŸG äÉWÓÿG , ¢†«MGôŸG ¥Qh
, á«fó©e ÜGƒHCG ∫ÉØbCG , ÜÉ°ûNC’G ≈∏Y ®ÉØ◊G äÉéàæe , ∫ÉØWCÓd AÉæH QÉéMCG , ∫ÉØWCÓd
Ö«HÉfCGh Ò°SGƒe , (á«fó©e) Ö«HÉfCG , (á«fó©e) Ò°SGƒe , º«WGôN , á«fó©e ÒZ äÉjhÉM
, Ö«HÉfC’Gh Ò°SGƒŸG ≥«∏©àd á«fó©ŸG áWô°TC’Gh äGõ«¡éàdGh , (¿ó©ŸG øe â°ù«d) áfôe
ôLÉàe øe ôcòdG áØdÉ°S ™∏°ùdG AGô°Th IógÉ°ûe á«fÉµeEG AÓª©∏d í«àJ »àdG ÜGƒHC’G ≥dGõeh
áFõéàdG IQÉŒh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG , ™jRƒàdG , ójÈdG ≥jôW øY hCG , áeÉ©dG ôLÉàŸGh Iõ¡LC’G
∫Éª©à°SÓd äÉéàæeh , ‹õæŸG ôjƒ£àdG äÉéàæe , Gójó–h , ™∏°ùdG øe áYƒæàe áYƒªéŸ
OGƒŸGh , AÓ£dG Gójó–h , ∫õæŸG áaôNõd äÉéàæeh , ∂∏¡à°ùŸG ÖfÉL øe »°üî°ûdG
, â«ÑãàdG πFÉ°Shh äGhOC’Gh , •ÓÑdGh , äÉaÉØ∏dGh , ¢TôØdGh , áÄdÉŸG OGƒŸGh , á≤°UÓdG
Gójó–h , ÊÉÑª∏d á«∏NGódG ≥aGôŸG áfÉ«°üdh ÊÉÑª∏d …ƒ«æÑdG ìÓ°UE’ÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh
äGƒ°ûM , ΩGƒ≤dG ≥«bQ •Óe , •Óe , äÉjô£ØdG äGó«Ñeh , áfƒØ©∏d IOÉ°†ŸG äGô°†ëà°ùŸG
, ÜƒW , »YÉæ£°UG ôéM , ôéM , ¢üL ìƒd , ¢üL , á≤°U’ OGƒe , Üô°ùà∏d á©fÉe OGƒe
AÉæÑ∏d OÉÑd , ÜBGôª∏d á«LQÉNh á«∏NGO ÜGƒHCG , AÉæH OGƒe , ÊÉÑª∏d êÉLR , QÉb , πeQ , ÒL
äÉ«°VQCG , ICÉaóŸG ™£b , ÜGõjEG , , á«fó©e ÒZ äÉHGƒHh á«fó©e äÉHGƒH , AÉæÑ∏d á≤°U’ IOÉeh
, ájOƒªY ºFGƒb , »°VQCG ™ª°ûe , ¿GQóL •ÓH , ∞≤°SCG •ÓH , äÉ«°VQC’G •ÓH , á«Ñ°ûN
, á«dõæŸG ácÉÑ°ùdG »`a ΩGóîà°SÓd äÉéàæe , óFGóM , êQó∏d ÅWGƒe , AÉæÑ∏d í«∏°ùJ OGƒe
, á«FÉHô¡c í«HÉ°üe , ÊÉÑŸG áfÉ«°Uh ìÓ°UEG »`a ΩGóîà°SÓd á«FÉHô¡ch ájhój äGhOCG
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ójó“ •ƒ£N , ‹õæŸG ΩGóîà°SÓd É©«ªL , äÓ°Uhh äÓÑc , ¢ùHÉ≤e , á«FÉHô¡c ¢ùHÉ≤e
á«°üî°ûdG ájÉbƒdG äGó©e Gójó–h , á«dõæŸG áeÓ°ù∏d äGó©e , ¢ùHÉ≤ŸGh äGOGó°Sh
∞°ûc Iõ¡LCG , ≥jô◊G OÉªNEG äÉ«fÉ£Hh äÉjÉØW , ∫õæŸG AÉëfCG ™«ªL »`a É¡eGóîà°S’
, ábô°ùdG ó°V QGòfE’G Iõ¡LCG , É¡H á°UÉÿG QGòfE’G Iõ¡LCGh ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ∫hCGh ¿ÉNódG
äÉéàæe Gkójó–h ∫õ©∏d äGó©eh áæeBG á«fó©e ≥jOÉæ°Uh ¿õN , ∫ÉØbC’G , á«æeC’G IAÉ°VE’G
, Ö«HÉfC’G ∫õYh IQGô◊G ¿Gó≤a π«∏≤J hCG ™æŸ äÉéàæŸGh ádRÉædG äGQÉ«àdG π«∏≤Jh ™æŸ
, äGQÉ«°ù∏d äÉ≤ë∏e , äGQÉ«°ùdG ∞«¶æJh áfÉ«°U äÉéàæe , á«dõæe ájô£«Hh á«ÑW äÉéàæe
, äÓàµàdGh , á«YGQR Üƒ°U , ≥FGóM äÉéàæe , áæà°ùÑdG äÉéàæe , ΩÉN ÜÉ°ûNCG , âæª°SEG
, ≥FGó◊G äÉØ«≤°Sh , á«©«Ñ£dG ôXÉæŸGh ≥FGó◊G »`a ΩGóîà°SÓd ≈°ü◊Gh QÉéMC’Gh
, É¡àfÉ«°Uh , É¡H á°UÉÿG á«©«Ñ£dG ôXÉæŸG OGóYEGh ≥FGó◊G AÉ°ûfEÉH á°UÉÿG ™∏°ùdGh
á«°Sƒ≤dG äÉ°ûjô©àdGh , äÉ«Ø≤°ùdGh , äÉ°ûjô©àdGh , RôØdGh , ôjƒ°ùàdGh , äÉJÉÑædG Gójó–h
ÊGƒ°Uh , ≥FGóM ájòMCGh äGRÉØbh , äGóeôeh , ájƒ°†Y Ióª°SCGh , √É«ª∏d á«ÑcÉæJ äÓ°Uhh
±QÉNRh , ≥FGóë∏d π«KÉ“h , Qƒ«£∏d ¢ùWÉ¨eh , äÉJÉÑæ∏d áYGQR ÊGhCGh äÉjhÉMh , QhòH
, äÉjô£Ø∏d äGó«Ñeh , ájô°ûM äGó«Ñeh , äÉaBÓd äGó«Ñeh , ∞°Uô∏d •ÓHh , ≥FGóë∏d
, ≥FGóë∏d äGó©eh äGhOCGh , äÉJÉÑæ∏d äÉÑ°üîeh ájòZCGh , IQÉ°†dG ¢ûFÉ°ûë∏d äGó«Ñeh
, äÉaÉ£ÿGh , QGQRC’Gh , äGhOôÿGh , ¢ûjô©àdG OGƒeh , ÊÉÑŸG äGOGóeEGh , á∏≤æàe ¿ÉÑeh
, á«dõæŸG ™FÉ°†ÑdGh , IÒØ°†dGh , áWô°TC’Gh , äÉÁÈdGh , ôHE’Gh , ÒeÉ°ùŸGh ÚYC’Gh
äÉéàæeh , ¢†«MGôŸG ΩRGƒdh , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh , ™«ª∏àdGh ∞«¶æàdG äÉéàæeh
, ¢ùª°û∏d áehÉ≤ŸG ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùeh , ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äGQGƒ°ù°ùcGh ô©°ûdÉH ájÉæ©dG
ájÉYôd ™∏°S , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd á«ë°üdGh ájô£«ÑdGh á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùŸGh
äÉfGƒ«◊G AGòZ øjõîàd äÉjhÉM , áØ«dCG äÉfGƒ«ëc É¡à«HôJ ºàJ »àdG á°ùfCÉà°ùŸG äÉfGƒ«◊G
¢UÉØbCGh ≥jOÉæ°Uh Iô°SCG , áØ«dC’G äÉfGƒ«◊G AGò¨d ™jRƒJ πFÉ°Shh äÉ«fÉ£∏°S , áØ«dC’G
ájô£«H äÉéàæe , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d áæjRh ƒÑeÉ°T , ÖjQóJ óFÉ°Sh , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d
π°UGƒah , äÉbÉj , ô©°ûdG ∞«Ø°üJ äÉéàæe , äÓ°†a ¢SÉ«cCGh áaô¨e , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d
ÊGƒ°U , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d πeGƒM , ¢TóN ºFGƒb , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ∞WÉ©e , íHGƒch
äÉfGõN , áØ«dCG äÉfGƒ«ë∏d ájôjô°S OGƒe , ájò¨à∏d ô°üM , §£≤dG áeÉªbh áeÉª≤∏d
äÉfGõî∏d ≈°üM , á«µª°ùdG ¢VGƒMC’Gh äÉfGõî∏d á«YÉæ°U ±QÉNRh äÉJÉÑf , ∂ª°S ¢VGƒMCGh
áæjõdGh , πeôdGh , IAÉ°VE’Gh , áÄaóàdGh , ájôëÑdG AÉ«MCÓd äÉHôeh , á«µª°ùdG ¢VGƒMC’Gh
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Ö«°SGƒM , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d äGQGƒ°ù°ùcGh áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ÜÉ©dCG , ájôëÑdG AÉ«MCÓd
ä’BGh , äÉ©HÉWh , ÜÉ©dCG äÓ¨°ûeh , á«Hƒ°SÉM äÉ«›ôH , Ö«°SGƒ◊ÉH á≤∏©àe äÉ≤ë∏eh
Iõ¡LCGh äGhOCGh , áYƒÑ£e äGô°ûfh , ∞ë°Uh , äÓ›h , Öàch , á«Ñàµe äGhOCGh , ∞«∏¨J
ΩRGƒdh , ïÑ£ª∏d Iõ¡LCGh , äÉjQÉîah á«LÉLR äGhOCGh , ∫õæª∏d á«YhCGh äÉjhÉMh , ïÑ£ª∏d
, á«dõæe á«fhÎµdEG ™∏°Sh , á«dõæe á«FÉHô¡c ™∏°Sh , √É«ŸG äGQhO äÉ≤ë∏eh √É«ŸG äGQhO
Iõ¡LCGh , á«ªbôdG øjõîàdG §FÉ°Sh øe ∂dP ÒZh DVD ¢UGôbCGh , CD ¢UGôbCGh
óFÉàYh , ò«Ñfh , IÒHh , äÉHhô°ûeh áª©WCGh , á«dõæŸG Iõ¡LC’Gh ≥FGó◊G IAÉ°VEGh IAÉ°VE’G
, äÉ°ThôØŸGh , ¢SCGôdG AÉ£Zh , ájòMC’Gh , ¢ùHÓŸGh , iƒ∏◊Gh , ìÉØàdG Ò°üY ™«æ°üJ
áæjõdG äÉ«fÉ£∏°S , äÉjôgõdGh , ÉjÓ◊Gh , ΩÉª◊Gh IóFÉª∏d π«Jh , Iô°SC’Gh , äÉLƒ°ùæŸGh
∫ÉªYC’Gh , §FÉ◊G äÉYÉ°Sh , ÜGƒHC’G äGOGó°Uh , »∏NGódG ΩGóîà°SÓd áæjõdG QÉéMCGh
óFÉ°SƒdGh , ÉjGôŸGh , ∫õæª∏d Qƒ£©dGh , ™ª°ûdGh , Qƒ°üdGh äÉª°SôdG ôWCGh , §FGƒë∏d á«æØdG
, á©àeC’G ÖFÉ≤Mh , äÉjGƒ°ûdGh , AÉNÎ°S’G çÉKCGh , çÉKC’Gh , π«∏¶àdG äGhOCGh ôFÉà°ùdGh
äÉ¶aÉMh , IÒ¨°üdG ÖFÉ≤◊Gh , äÉ«°ùª°ûdGh , ôØ°ùdG ÖFÉ≤Mh , πª©dG ÖFÉ≤Mh , ÖFÉ≤◊Gh
, Ö©∏dG äGhOCGh , ÜÉ©dC’Gh , ∫ÉØWC’G Ö©dh , √õæàdG ™∏°Sh , ΩƒædG ¢SÉ«cCGh , º«ÿGh , Oƒ≤ædG
, á©ØJôŸG »°SGôµdGh , ácôëàŸG óYÉ≤ŸÉH á°UÉÿG AGõLC’Gh äÉ≤ë∏ŸGh ácôëàŸG óYÉ≤ŸGh
äÉHGƒHh , ∫ÉØWC’G π≤f äÉHôYh πeGƒMh , á©ØJôŸG »°SGôµdÉH á°UÉÿG AGõLC’Gh äÉ≤ë∏ŸGh
∫ÉØWC’G â«ÑãJ áeõMCG , ∫ÉØWC’Gh ™°VôdG áÑbGôe äÉ°TÉ°T , πjóÑJ ô°üMh , ¢SôMh , êQó∏d
, Úæ°ùàdG äÉ≤∏Mh , ≈``eódGh , ∫É``ØWC’G ô``jQGƒbh , …ó``ãdG äÉî°†eh º``«≤©àdG πFÉ°Sh
, Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCGh , á``«FGƒ¡dG äÉ``LGQódÉH á``°UÉÿG äÉ≤ë∏ŸGh , á«FGƒ¡dG äÉLGQódGh
, ¢SÉª°ùjôµdG áæjRh ôé°Th , á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG äÉYÉbh , á∏ë°†dG á«FÉŸG ¢VGƒMC’Gh
IóFÉŸG ¢TQÉØeh , É¡JGƒ°ûMh äÓØ◊G ¢SÉ«cCGh , äÓØ◊G ±QÉNRh , ájôµæàdG AÉjRC’Gh
á≤∏©ŸG äÉ≤°ü∏ŸGh , ôµ°ûdG πFÉ°SQh , øcÉeCÓd á°ü°üîŸG äÉbÉ£ÑdGh , äGƒYódGh , á«bQƒdG
, á«ª°SƒŸG ±QÉNõdGh , äÓØë∏d IóFÉŸG äGhOCGh , äÉfƒdÉÑdGh , ∂©µdG ™ª°Th , äÓØë∏d
á«JÉ≤«ŸG äGhOC’Gh , äÉYÉ°ùdGh , äGôgƒéŸGh , ájhOC’Gh äÉ«°VQC’Gh , ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh
, ∞aQC’Gh , äÉbƒ©ŸGh , á«FGƒ¡dG ÖJGôŸGh , ¢ù«fGƒØdGh , π«NÓÿGh , QhÉ°SC’Gh , á«æeõdGh
QGƒ°SC’Gh , á«fó©ŸG QGƒ°SC’Gh , á«fó©ŸG ÒZ QGƒ°SC’Gh , äÉØ«≤°ùdG óYGƒbh , äÉØ«≤°ùdGh
äGRÉØbh , RQGƒZh , äÉbõ©eh , IQÉ°†dG ÜÉ°ûYC’G çÉãàLG äÉcƒ°Th , äÉeóŸGh , á«FÉHô¡µdG
í«HÉ°üe , ádhÉW í«HÉ°üe , ∞≤°ù∏d í«HÉ°üe , äÉjôK , í«HÉ°üŸG á«£ZCG , πNÉæeh , ≥FGóM
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, äÉØ∏ŸG π°UGƒa , ¢SGƒbCG äÉØ∏e , êGQOCG äGP äÉfGõN , ÊÉÑª∏d á«fó©e ¢SGƒbCG , á«°VQCG
á«£ZCGh Ö∏Y , á«°ùª°T äGQÉ¶f , á≤«°V á°ùÑdCG , ÜQGƒL , äÉfÉÑWôe , äGóæà°ùŸG äÉ¶aÉM
ô°üM , á≤jóë∏d AGƒ°VCG , ∂FGQCG , ΩÉ©£dG ∫hÉæJ »°SGôc , ä’hÉW , á«°ùª°ûdG äGQÉ¶æ∏d
äÓeôe , π«°ù¨dG ∫Ó°S , á«fó©ŸG ∞°TÉæŸG ¿ÉÑ°†b , ΩÉª◊G ÜGhQCG , ΩÉª◊G ∞°TÉæe , ΩÉª◊G
, âæª°SC’G §«∏N , Üô°ùàdG äÉ©fÉe , πFÉ°SQ äÉMƒd , ΩÉbQC’G äÉMƒd , ájDhôdG á«dÉY IÎ°S
ôWÉ°ùŸG , ∞jQÉ¶ŸG , ádƒªëŸG Üƒ°SÉ◊G Iõ¡LCG , ÖJÉµŸG »°SGôc , RÉ¨dC’G ÜÉ©dCG , Ö©∏dG ¥OÉæH
RÉ¡L , á«°ûjôdG QÉÑ¨dG äÉ°†Øæe , ¢ùfÉµŸG , ΩÉ©£dG ä’hÉW äÉ«eƒ«dG , Ëƒ≤àdG äÉMƒd
äGhOCG , ÜÉ©dCG äGôc , ádƒªëŸG äÉWÓÿG , ¢†«MGôŸG ¥Qh êGôHC’G ìhGôe , òaGƒædG ∞«¶æJ
≈∏Y ®ÉØ◊G äÉéàæe , ∫ÉØWCÓd AÉæH QÉéMCG , ∫ÉØWCÓd á«∏eQ ôØM , ÜÉ©dCÓd á«°VÉjQ
, (á«fó©e) Ò°SGƒe , º«WGôN , á«fó©e ÒZ äÉjhÉM , á«fó©e ÜGƒHCG ∫ÉØbCG , ÜÉ°ûNC’G
áWô°TC’Gh äGõ«¡éàdGh , (¿ó©ŸG øe â°ù«d) áfôe Ö«HÉfCGh Ò°SGƒe , (á«fó©e) Ö«HÉfCG
IógÉ°ûe á«fÉµeEG AÓª©∏d í«àJ »àdG ÜGƒHC’G ≥dGõeh , Ö«HÉfC’Gh Ò°SGƒŸG ≥«∏©àd á«fó©ŸG
, ä’É°üJ’G ≥jôW øY hCG ™FÉ°†Ñ∏d ΩÉY ÊhÎµdEG ™bƒe øe ôcòdG áØdÉ°S ™∏°ùdG AGô°Th
á≤∏©àŸG á«éjhÎdG äÉeóÿGh , áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæŸ ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉeóNh
äÉ``fÓYEGh , ô``jó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch äÉeóNh , áFõéàdGh á∏ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæÃ
â``fÎfE’G ÈY ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ™jRƒJh , âfÎfE’G ≈∏Y Ö``jh äÉ``ëØ°üc ΩGó``îà°SÓd
âfÎfE’G äÉµÑ°T ÈY øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJh , âfÎfE’G hCG Üƒ°SÉ◊G äÉfÉ«H ó``YGƒb øe
äÉeóÿGh ∞JÉ¡dGh âfÎfE’G ÈY äÉÑ∏£dG äÉeóNh , ≥jƒ°ùàdGh âfGÎ°ùcE’Gh âfÎfE’Gh
. á≤HÉ°ùdG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh IQÉ°ûà°S’G äÉeóNh âfÎfE’G ÈY áÑ°SƒëŸG
óàª«d πjÉàjQ ƒµ∏jh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ∏ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ΩÉ¡¨æ«Jƒf , Üƒ°ùcQhh , Ohh ¿ƒàfÉe , …Gh ∑ÉHhQ , ¢ShÉg …Éc …ÉL : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ∏ªŸG , »L …CG 380 ¢SCG
2018/7/24 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 30 áÄØdG »`a
, …É°ûdG , Iƒ¡≤dG äÉ¡µf , Iƒ¡≤dG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe , Ö«∏M ™e Iƒ¡b äÉHhô°ûe , Iƒ¡≤dG
, á«YÉæ£°U’G Iƒ¡≤dG , ƒZÉ°ùdG , Écƒ«HÉàdG , RQC’G , ôµ°ùdG , hÉcÉµdG , …É°ûdG É¡°SÉ°SCG äÉHhô°ûe
, ∞FÉØ∏dGh õÑÿG ™£b , õà«LÉH , õÑÿG , ÜƒÑ◊G øe áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸGh ≥«bódG
IOQÉÑdGh áæNÉ°ùdG ∞FÉØ∏dGh õÑÿG ™£b , IOQÉHh áæNÉ°S Iƒ°ûëŸG ôFÉ£°ûdG , äÉ°ûàjhóæ°ùdG
äÉ°ûàjhóæ°S , áMƒàØe á°üªëe ôFÉ£°T , á°üªëe ôFÉ£°T , áMƒàØŸG äÉ°ûjhóæ°ùdG
≥fÉ≤ædG , ≥fÉ≤ædG äÉ°ûàjhóæ°S , ∞FÉØ∏dG hCG õæÑdG õÑN »`a ôLQƒÑeÉ¡dG , ôLQƒÑeÉ¡dG
, Éà°SÉÑdG äÉéàæe , Éà«ÑdG õÑN »`a ÜÉÑµdG , Éà°SÉÑdG , Gõà«ÑdG , ∞FÉØ∏dG hCG õæÑdG õÑN »`a
∞FÉØd , ôFÉ£ØdG , ºë∏dG ôFÉ£a , áLRÉ£dG ºë∏dG ôFÉ£a , äÉjƒ∏◊Gh äÉæé©ŸG äÉéàæe
, äÉfhódG , âjƒµ°ùH , ∂©µdG , ∂«c , ¿ƒ°SGhôc , á«cQÉ‰ódG äÉæé©ŸG , äÉæé©ŸG , ≥fÉ≤ædG
äÉjƒ∏M , á«Ñ∏¡e , õJQÉàdG iƒ∏M , õcÉéHÓØdG ∂©c , õæ«aÉŸG , õ«cƒµdG âjƒµ°ùH , äÉµ©µdG
Ëôc ¢ùjB’G , áJ’ƒcƒ°ûdG ìGƒdCG AÉæãà°SÉH áJ’ƒcƒ°ûdG , ICÉÑ©ŸG áJ’ƒcƒ°ûdG ìGƒdCG AÉæãà°SÉH
, Oƒ°SC’G π°ù©dGh πëædG π°ùY , áé∏ãŸG äÉjƒ∏◊Gh äÉjƒ∏◊G , Ëôc ¢ùjB’G äÉ°ûàjhóæ°S
è∏ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (πHGƒàdG) äÉ°ü∏°üdG , πÿG , ∫OôÿG , í∏ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG
. äÉ£∏°ù∏d πHGƒJ
»L CG ∫Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH π«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 - ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
. ô©°ûdGh ó∏÷G Ò¡£àdh ájÉæ©∏d äÉéàæe
¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 08933 »°SÒLƒ«f , ∂jƒ°ùfhôHƒ«f , GRÓH ¿ƒ°ùfƒL ófG ¿ƒ°ùfƒL ¿h : ¿Gƒ``````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120948 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
. QhòÑdG , äGô°ùµŸG , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG
»L CG ∫Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH π«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 , ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120949 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 32 áÄØdG »`a
ÒZ äÉHhô°ûŸGh ájRÉ¨dG √É«ŸGh GOƒ°üdG √É«eh á«fó©ŸG √É«ŸG , (Ò©°ûdG ÜGô°T) IÒÑdG
äGô°†ëà°ùeh ÜGô°T , ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü∏îà°ùe äÉHhô°ûe , á«dƒëµdG
. äÉHhô°ûŸG πª©d iôNCG
»L CG ∫Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH π«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 , ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120951 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 29 áÄØdG »`a
áYƒæ°üŸG äGô°†ëà°ùŸG , ó«°üdGh øLGhódG Ωƒ◊h ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑Éª°SC’Gh Ωƒë∏dG
äÉ°UÓN , ó«°üdG hCG/h øLGhódGh á``jôëÑdG ä’ƒcCÉŸGh ∑É``ª°SC’Gh Ωƒ``ë∏dG øe É``°SÉ°SCG
ÚJÓ«÷G , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh áXƒØëŸG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG h äGhGô°†ÿGh Ωƒë∏dG
äÉéàæe , á«FGòZ ¿ƒgOh äƒjR , Ö«∏◊G äÉéàæeh Ö«∏◊Gh ¢†«ÑdG , äÉ«HôŸG , ΩÓ¡dG
äÉ°ûjhóæ°ù∏d ºë∏dG äGƒ°ûM , AÉ°ù◊G , äÓ∏îŸG , Iô°†ëŸG äÉ£∏°ùdGh äÉ£∏°ùdG , ¿ÉÑdC’G
¬µæŸG ºë∏dG , ôZÈeÉ¡dG , QÉ°†ÿG ôZôHh Ωƒë∏dG , äGhGô°†ÿG ≈∏Y óªà©j ∞«ØN ΩÉ©W
(»Ñ°ùjôµdG) ¢ùWÉ£ÑdG íFGô°T , ¢ùWÉ£ÑdG ≥FÉbQ , ≥fÉ≤ædG (RQC’G ¿hóH hCG ™e) …QÉµdÉH
áfƒµŸG äÉjƒ∏◊G , ¢ùWÉ£ÑdG øe »°SÉ°SCG πµ°ûH hCG πeÉµdÉH ¿ƒµàJ »àdG á«FGò¨dG OGƒŸG
»∏«÷Gh ÚJÓ«÷Gh äGô°ùµŸG , áNƒÑ£ŸGh IóªéŸGh áØØéŸG ¬cGƒØdGh ¬cGƒØdG øe É°SÉ°SCG
¿ƒgódGh ΩÉ©£dG äƒjRh , Ö«∏◊G äÉéàæe hCG Ö«∏◊G , ∞ØéŸG ¢†«ÑdG hCG ¢†«ÑdGh ≈HôŸGh
. …OÉHõdGh Ö«∏◊G πFGóHh ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh
»L CG ∫Éfƒ°TÉfÎfG RófGôH π«°T : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô°ùjƒ°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G
Gô°ùjƒ°S , QÉH 6340 , ¢ûJG »°S , äÉeôjQÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/7/26 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
, ¿É°üªb QhÉ°SCG , äÉ©Ñb , ¢SCGô∏d á£HQCG , ∫OÉæ°U , Ö°TÉÑ°T , ájòMCG , ájòMCG , Ωó≤dG ¢SÉÑd
. áeõMCG , IÒ°üb ÜQGƒL
¬jG …O »J ∫G »H »H ¢ShOÉµdÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
á«∏jRGôH : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 000 - 95630 : Oƒc âjR , 3600 ¿G 4 , 28 ΩG »c 239 ¢SCG QBG É«ahOhQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
πjRGÈdG , ¢SCG QBG - »HhQÉH
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121141 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
äÉYÉb äÉeóN Ëó≤J á°UÉNh á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdG äÉWÉ°ûædG , á«∏°ùàdGh ÖjQóàdG ójhõJ
äÉ≤HÉ°ùŸG º«¶æJ , …OGƒædG äÉeóN , äGô“DƒŸG ó≤Yh º«¶æJh »gÓŸG ≥FGóMh á«∏°ùàdG
âfÎfE’G ≥jôW øY Ωó≤J »àdG ÜÉ©dC’G äÉeóN , á«∏°ùàdG øY äÉeƒ∏©e Ëó≤J , á«°VÉjôdG
, á«°VÉjôdG äÉª«îŸG äÉeóN , RÉØ∏àdGh ƒjOGôdG èeGôH êÉàfEG , ∞MÉàŸG äÓ«¡°ùJ Ëó≤J
. á«°VÉjôdG äÓ«¡°ùàdG Ëó≤J
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 62022 : Ü.¢U , ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121142 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
≥jôW øY ™∏°ùdG ¢VôY , ∫ÉªYC’Gh IQÉéàdÉH á°UÉÿG äÉeƒ∏©ŸG ójhõJ äÉeóN , äÉfÓYE’G
¢VQÉ©ŸG º«¶æJ , ™∏°ùdG ¢VôY , á«fÓYE’G OGƒŸG ô°ûf , ™«ÑdG ¢VGôZC’ ∫É°üJ’G πFÉ°Sh
çÉëHCG , âfÎfE’Gh ôJƒ«ÑªµdG áµÑ°T ≥jôW øY äÉfÓYE’G , á«fÓYEGh ájQÉŒ ¢VGôZC’
. øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , ≥jƒ°ùàdG
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b : á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b , áMhódG , 62022 : Ü.¢U , ¢û«fQƒµdG ´QÉ°T , ´óÑdG êôH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121143 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. É¡H á°UÉÿG ™£≤dGh äÉÑcôŸG
(ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjG , »°T - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
121144 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 12 áÄØdG »`a
. É¡H á°UÉÿG ™£≤dGh äÉÑcôŸG
(ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjG , »°T - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2018/8/5 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG : π``````````«cƒdG º`````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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101059 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ∞«¶æàdG OGƒe , »∏é∏d πFÉ°ùdG ¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ƒ`` ÑeÉ°ûdG , ¿ƒ``HÉ°üdG
, ¢ù`` HÓª∏d ô`` `£©e , êÉ`` LR ™`` ª∏e , äÉ«°VQC’G ∞`` «¶æàd π`` Lh ¢ùHÓª∏d …ô`` £e , Qƒ£©dG
äÉØ¶æe , ¢ùHÓe º©æe , π«°ùZ ¥ƒë°ùe , ¢ùHÓŸG ∞«¶æàd πFÉ°S , ¢ùHÓª∏d πFÉ°S ∞¶æe
. »LQÉÿG ∫Éª©à°SÓd ¢†««ÑàdGh π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , Qƒ∏µdG , äÉeÉªM
äÉØ¶æŸG áYÉæ°üd ¢ù«Ÿ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , ÜÉë°S , á«YÉæ°üdG ÊÉãdG ¬`∏dGóÑY ∂∏ŸG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
101060 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ∞``«¶æàdG OGƒ``e , »∏é∏d πFÉ°ùdG ¿ƒHÉ°U , π`«ªéàdG äGô``°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°ûdG , ¿ƒHÉ°üdG
, ¢ù``HÓª∏d ô``£©e , êÉLR ™ª∏e , äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd π``Lh ¢ù``HÓª∏d …ô``£e , Qƒ``£©dG
äÉØ¶æe , ¢ùHÓe º©æe , π«°ùZ ¥ƒë°ùe , ¢ùHÓŸG ∞«¶æàd πFÉ°S , ¢ùHÓª∏d πFÉ°S ∞¶æe
. »LQÉÿG ∫Éª©à°SÓd ¢†««ÑàdGh π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , Qƒ∏µdG , äÉeÉªM
äÉØ¶æŸG áYÉæ°üd ¢ù«Ÿ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , ÜÉë°S , á«YÉæ°üdG ÊÉãdG ¬`∏dGóÑY ∂∏ŸG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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101061 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
, ∞«¶æàdG OGƒe , »∏é∏d πFÉ°ùdG ¿ƒHÉ°U , π«ªéàdG äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°ûdG , ¿ƒHÉ°üdG
, ¢ùHÓª∏d ô£©e , êÉLR ™ª∏e , äÉ«°VQC’G ∞«¶æàd πLh ¢ùHÓª∏d …ô£e , Qƒ£©dG
äÉØ¶æe , ¢ùHÓe º©æe , π«°ùZ ¥ƒë°ùe , ¢ùHÓŸG ∞«¶æàd πFÉ°S , ¢ùHÓª∏d πFÉ°S ∞¶æe
. »LQÉÿG ∫Éª©à°SÓd ¢†««ÑàdGh π«°ù¨dG äGô°†ëà°ùe , Qƒ∏µdG , äÉeÉªM
äÉØ¶æŸG áYÉæ°üd ¢ù«Ÿ ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fOQCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿OQC’G , ÜÉë°S , á«YÉæ°üdG ÊÉãdG ¬∏`dGóÑY ∂∏ŸG áæjóe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2016/2/29 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
Ω.Ω.¢T ájôµØdG á«µ∏ª∏d ‹ó«Ñ©dG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
114 : Ü.Q 357 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120071 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
»JhO , (¢SCGQ á°ùÑdCG) ΩÉeC’G øe áaÉM äGP äÉ©Ñb , ¿É°üªb , π«WÉæH , ácƒÑfi á°ùÑdCG
≈∏Y ¢TÉª≤dG øe ™£b , (ô°üÿG ∫ƒM ∞∏j IóMGh á©£b øe ∫ÉLô∏d πjƒW …óæg ¢SÉÑd)
¢ùHÓe , äGQGó°U , (¢ùHÓe) ≥æ©dG ∫ƒM ¢ùÑ∏J hCG ¢SCGôdG á«£¨àd Ωóîà°ùJ áë°ThCG πµ°T
. á«∏NGO ájOQCG , á«∏NGO
ƒc ófCG QÉ«dOƒe Ê’ÉH ΩCG »H : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, 600001 …Éæ«°T , …GOÉfÉe , âjÎ°S âfÉ°TÒe ∫GQƒc , 36 ºbQ ÜÉH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
óæ¡dG , hOÉf π«eÉJ áj’h
2018/6/20 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
§ÿG ≈∏Y áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN É¡«`a ÉÃ , á∏ª÷ÉH ™«ÑdGh áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN
äGQGƒ`` °ù°ùcGh ¢SCGô`` dG á«£ZCGh Ωó`` ≤dG ¢SÉ``Ñdh ¢ù`` HÓŸG ¿CÉ°ûH í°üædGh äÉ`` eƒ∏©ŸG , ô`` °TÉÑŸG
IQÉ°ûà°S’G äÉeóN , »µÑ°ûdG ™bƒŸG ÈY IÉ«◊G Üƒ∏°SCG ™∏°Sh á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh AÉjRC’G
≈∏Y ±Gô°TE’Gh IQGOE’Gh º«¶æàdG , ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸGh í°üædGh
§ÿG ≈∏Y ¥Gƒ°SCG Ò`aƒJ , øjôNBÓd äÉ©«ÑŸG èjhôJ , õaGƒ◊Gh äBÉ` aÉµŸGh A’ƒ`` dG è`` eGôH
. äÉeóÿGh ™∏°ùdG »©FÉHh …Î°ûŸ ô°TÉÑŸG
óà«ª«d …Gh »J »H èæ«Kƒ∏c ƒ«f ôØjGQƒa : º``````````````````````````````````°SÉH
á«dGÎ°SCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
, âjÎ°S ¿Gƒ°S 576 , 8 èæjó∏H , 4 π«`Ø«d , ∑QÉH âjQƒHQƒc Éµ«fÉJƒH : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
É«dGÎ°SCG , 3121 ÉjQƒàµ«`a ófƒª°ûàjQ
2018/6/21 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 6 áÄØdG »`a
∑Ó°SCG , ∫É`` ªMC’G ™``e π`` eÉ©à∏d á`` «fó©e ∫É``ÑM äÉ`` µÑ°T , á«fó©e ∫É``ÑM , á`«fó©e π°SÓ°S
§Hôd á«fó©e áeõMCG , ∫ÉªMC’G ™e πeÉ©à∏d á`` «fó©e á`` £HQCG , á«``µ∏°S ∫ÉÑM , á``jP’ƒa
. ∫ÉªMC’G ™e πeÉ©à∏d á«fó©e áWô°TCG , á©àeC’G
ì Ω ¢T ∂àØ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , ábQÉ°ûdG , ájôª◊ÉH Iô◊G , 41850 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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120402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
äÉµÑ°T , ¿ÉeCG äÉµÑ°T , çOGƒ◊G øe ájÉbƒ∏d äÉµÑ°T , PÉ≤fEG áeõMCG , PÉ≤fEG äGó©eh Iõ¡LCG
. »°üî°ûdG ΩGóîà°SÓd çOGƒ◊G øe á«bGh Iõ¡LCG , ¿ÉeCG Qƒ«°S , PÉ≤fEG
ì Ω ¢T ∂àØ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , ábQÉ°ûdG , ájôª◊ÉH Iô◊G , 41850 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
120403 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 22 áÄØdG »`a
§Hôd á«fó©e ÒZ áeõMCG , á©àeC’G Ωõ◊ á«fó©e ÒZ á£HQCG , ∫ÉÑM , äÉHô©dG ôL ∫ÉÑM
. á©àeC’G §Hôd á«fó©e ÒZ ∫ÉÑM äÉµÑ°T , á©àeC’G
ì Ω ¢T ∂àØ«d : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO , ábQÉ°ûdG , ájôª◊ÉH Iô◊G , 41850 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG
2018/7/2 : Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©∏d IóëàŸG äÉeóÿG : π`````````«cƒdG º``````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S , …hQ 112 : Ü.Q 3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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121334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
: äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
. á«MÉ«°ùdG äÓMôdG º«¶æJh áÄÑ©àdGh øjõîàdGh π≤ædG
Ω Ω P ¢T øë°û∏d ¢ùjÈ°ùcG ΩG ±G »J : º``````````````````````````````````°SÉH
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33م .
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 99597 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/11/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1191 :فـي 2017/4/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة باتو �إند�سرتيز �أل �أل �سي املحدودة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة ذا كوكا كوال كومبني
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ديالوير  ,وان كوكا كوال بالزا  ،اتالنتا  ،جورجيا
 ، 30313الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2015/12/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/24 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 70397 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/11/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  978 :فـي 2012/7/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيم كو ن�سلتينج  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ميغا ايديكاي�شن  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ايه  ، 11منرب� 50أن جيا لو  ،ت�شاويانغ دي�سرتيكت  ،بكني ،
 ، 100125جمهورية ال�صني ال�شعبية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/2/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 70398 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/11/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  978 :فـي 2012/7/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيم كو ن�سلتينج  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ميغا ايديكاي�شن  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ايه  ، 11منرب� 50أن جيا لو  ،ت�شاويانغ دي�سرتيكت  ،بكني ،
 ، 100125جمهورية ال�صني ال�شعبية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/2/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 70413 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/11/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  978 :فـي 2012/7/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيم كو ن�سلتينج  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ميغا ايديكاي�شن  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ايه  ، 11منرب� 50أن جيا لو  ،ت�شاويانغ دي�سرتيكت  ،بكني ،
 ، 100125جمهورية ال�صني ال�شعبية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/2/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 70414 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/12/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1042 :فـي 2014/1/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيم كو ن�سلتينج  ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ميغا ايديكاي�شن  ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ايه  ، 11منرب� 50أن جيا لو  ،ت�شاويانغ دي�سرتيكت  ،بكني ،
 ، 100125جمهورية ال�صني ال�شعبية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :جمهورية ال�صني ال�شعبية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/2/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47014 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47015 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :الواليات املتحدة االمركية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47016 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
-119-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47017 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47018 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47019 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 47020 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  860 :فـي 2008/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أم �أل ايه ملتيرباند هولدينغز  ،انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :بي �سي بي جي �أي بي هولدينجز �أل بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  605 :ثريد أ�فـينيو  22 -ند فلور نيويورك � ،أن واي ، 10158
الواليات املتحدة الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الربازيل
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/23 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 4167 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1996/12/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  583 :فـي 1996/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ايفونيك ديغو�سا جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :كالير اى جى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سي�سرتا�سى � 1سى ات�ش  6330 -ت�شام �سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 18820 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  748 :فـي 2003/8/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ام جي �آي لك�شريي غروب ا�س  .ايه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :كونكورد ووت�ش كومباين ا�س  .ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلفرتاور  ،بلي�س دي ال جري  2بى  ،كي�س بو�ستال  2501 ،بيل
 /بيني � ،سوي�سرا
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/9/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 21792 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  751 :فـي 2003/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 21793 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/5/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  759 :فـي 2004/1/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 21794 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 10 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/1/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  754 :فـي 2003/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 21795 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2004/1/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  754 :فـي 2003/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 46772 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/8/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  859 :فـي 2008/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 81547 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/6/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1047 :فـي 2014/2/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 87298 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/3/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1081 :فـي 2014/12/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 87794 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1101 :فـي 2015/5/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 110860 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1207 :فـي 2017/8/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 111161 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/11/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1208 :فـي 2017/9/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 111162 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/11/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1208 :فـي 2017/9/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بروكرت اند غامبل بيزن�س �سريف�سز كندا كومباين
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ذاجيليت كومباين �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان جيليت بارك  ،بو�سطن  ،ام ايه  ، 02127الواليات املتحدة
الأمريكية
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2018/6/29 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2018/9/25 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة ( )19مـن قانـون (نظـام) العالمـات التجاريــة
لدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخللي ــج العربيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم ، 2017/33
أ�نــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
رقم
م
العالمة
18946 1
19015 2
53759 3
54326 4
54364 5
54387 6
54388 7
54389 8
54390 9
54495 10
19208 11
49880 12

املهنة

ا�سم ال�شركة
هون ــدا جيكـ ــن
كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
�سيكو هولدجنز كوربو�شيكي
كاي�شا (�سيكو هولدجنز كوربوري�شن)
ذي دايال كوربوري�شن
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
هوندا موتور كو  ،ليمتد
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(تويوتا موتور كوربوري�شن)
يو اف �آي � ،آي بي ال ال �سي
�شرك ــة مطع ــم
الفروج الطازج (�ش.ذ.م.م)
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التجارة وال�صناعة 1998/11/1
التجارة وال�صناعة 1998/11/8
التجارة وال�صناعة 2008/9/29
التجارة وال�صناعة 2008/11/2
التجارة وال�صناعة 2008/11/4
التجارة وال�صناعة 2008/11/8
التجارة وال�صناعة 2008/11/8
التجارة وال�صناعة 2008/11/8
التجارة وال�صناعة 2008/11/8
التجارة وال�صناعة 2008/11/18
التجارة وال�صناعة 1998/12/12
التجارة وال�صناعة 2008/4/20
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م
13
14
15

رقم
العالمة
56018
56019
56020

11136 16
17
18
19
20
21
22
23
24

6734
53831
35718
54001
54002
54003
54004
54006

47981 25
39597 26
39598 27
39599 28
29
30
31
32
33

18222
18222
19036
19037
19038

املهنة

ا�سم ال�شركة
�سرتن�س ــي �أ ج ــي
�سرتن�س ــي �أ ج ــي
�سرتن�س ــي �أ ج ــي
مكتب عبداللـه الفار�سي
لال�ست�شارات الهند�سية
برادات مطرح �ش.م.م
برادات مطرح �ش.م.م
�أمــان العامليــة �ش.م.م
�شركة حلويات عمان �ش.م.ع.ع
�شركة حلويات عمان �ش.م.ع.ع
�شركة حلويات عمان �ش.م.ع.ع
�شركة حلويات عمان �ش.م.ع.ع
�شركة حلويات عمان �ش.م.ع.ع
�شركة املدينة للخدمات
اللوج�ستية �ش.م.ع.م
جمي ــرا الدولي ــة
(�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
جميـ ــرا الدولي ــة
(�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
جميـ ــرا الدولي ــة
(�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة)
كيا موتورز كوربوري�شن
كيا موتورز كوربوري�شن
�أرال فوودز �أ �أم بي أ�
�أرال فوودز �أ �أم بي أ�
�أرال فوودز �أ �أم بي أ�
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2009/2/15
التجارة وال�صناعة 2009/2/15
التجارة وال�صناعة 2009/2/15
التجارة وال�صناعة 1995/5/20
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1992/4/1
2008/10/8
2005/2/23
2008/10/27
2008/10/27
2008/10/27
2008/10/27
2008/10/27

التجارة وال�صناعة 2007/11/19
التجارة وال�صناعة

2006/9/4

التجارة وال�صناعة

2006/9/4

التجارة وال�صناعة

2006/9/4

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2012/5/9
2012/5/9
1998/11/11
1998/11/11
1998/11/11

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

رقم
م
العالمة
52605 34
52606 35
52607 36
52608 37
52609 38
52610 39
40
41
42
43
44
45

52235
53547
53549
53550
53551
53552

40671 46
54828 47
54829 48
54840 49

املهنة

ا�سم ال�شركة
ن ــا�س املتح ــدة
للخدمات ال�صحية ذ.م.م
ن ــا�س املتح ــدة
للخدمات ال�صحية ذ.م.م
ن ــا�س املتح ــدة
للخدمات ال�صحية ذ.م.م
ن ــا�س املتح ــدة
للخدمات ال�صحية ذ.م.م
ن ــا�س املتح ــدة
للخدمات ال�صحية ذ.م.م
ن ــا�س املتح ــدة
للخدمات ال�صحية ذ.م.م
�شركة نخيل (�ش ذ .م.ح)
جمموعة ريفويل ذ.م.م
جمموعة ريفويل ذ.م.م
جمموعة ريفويل ذ.م.م
جمموعة ريفويل ذ.م.م
جمموعة ريفويل ذ.م.م
ال�شركة العمانية العاملية
للتنمية واال�ستثمار �ش.م.ع.ع
ميلينيوم �آند كوبثورن
�إنرتن�شنال ليمتد
ميلينيوم �آند كوبثورن
�إنرتن�شنال ليمتد
ميلينيوم �آند كوبثورن
�إنرتن�شنال ليمتد
-131-

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2008/7/20
التجارة وال�صناعة 2008/7/20
التجارة وال�صناعة 2008/7/20
التجارة وال�صناعة 2008/7/20
التجارة وال�صناعة 2008/7/20
التجارة وال�صناعة 2008/7/20
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/7/6
2008/9/20
2008/9/20
2008/9/20
2008/9/20
2008/9/20

التجارة وال�صناعة 2006/6/27
التجارة وال�صناعة 2008/12/6
التجارة وال�صناعة 2008/12/6
التجارة وال�صناعة 2008/12/7

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

رقم
م
العالمة
54841 50
18264 51
18280 52
19177 53
19956 54
19959 55
57469 56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

51966
55217
18140
55674
49475
53919
18919
54417
54418
54413
54414
54415

املهنة

ا�سم ال�شركة
ميلينيوم �آند كوبثورن
�إنرتن�شنال ليمتد
لوفارما ا�س بي ايه
ا�ستيالن فارما يورب بي.فـي
ا�س.تي.دوبونت
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
و�شركائه املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
و�شركائه املحدودة
�شركة عمر قا�سم العي�سائي
و�شركائه املحدودة
ايه ا�س ان اى بيه ليمتد
�سويتيت ديفـيلومبنت ليمتد
نوفارتيز�.أ جي
كيكومان كوربوري�شن
مور انتيليجنت فوودز انك
منار لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
ان�سـ ــل ليمتـ ــد
كرمي�سونلوجيك بي تي ئي ليمتد
كرمي�سونلوجيك بي تي ئي ليمتد
كرمي�سونلوجيك بي تي ئي ليمتد
كرمي�سونلوجيك بي تي ئي ليمتد
كرمي�سونلوجيك بي تي ئي ليمتد
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2008/12/7
التجارة وال�صناعة 1998/7/15
التجارة وال�صناعة 1998/7/19
التجارة وال�صناعة 1998/12/6
التجارة وال�صناعة 1999/4/24
التجارة وال�صناعة 1999/4/24
التجارة وال�صناعة 2009/5/30
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2008/6/23
2008/12/22
1998/6/30
2009/1/26
2008/3/26
2008/10/20
1998/10/25
2008/11/10
2008/11/10
2008/11/10
2008/11/10
2008/11/10

اجلريدة الر�سمية العدد ()1263

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة �إلى �أن ــه قـد وق ــع خط ـ�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر بيان ـ ــات ت�سجيـ ــل
العالمة التجاريـة رقم ( ، )118686املن�شورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ، )1250ال�صادرة
بتاريخ � 17شوال 1439هـ  ،املوافــق  1يوليو 2018م � ،إذ ورد �شكل العالمة كالآتـي :

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجــارة وال�صناعــة
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∑GQó``````à°SG
áeÓ©dG π«é°ùJ äÉfÉ«H ô°ûf »`` `a …OÉ`` e CÉ` £N ™bh ób ¬fCG ≈`` dEG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh √ƒ`` æJ
ïjQÉàH QOÉ`` °üdG , (1240) Oó`` ` ` ©dG á«ª°SôdG Iójô÷G »`` a IQƒ`` °ûæŸG , (113320) º`` ` ` `bQ ájQÉéàdG
: »JB’Éc áeÓ©dG πµ°T OQh PEG , Ω2018 πjôHG ø``e 22 ≥``aGƒŸG , `g1439 ¿ÉÑ©°T øe 6

: ƒ````g í```«ë°üdGh

. ¬``````jƒæàdG Ωõ`````d Gò`````d
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
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(1263) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G
∑GQó``````à°SG
áeÓ©dG π«é°ùJ äÉfÉ«H ô°ûf »`` `a …OÉ`` e CÉ` £N ™bh ób ¬fCG ≈`` dEG áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh √ƒ`` æJ
ïjQÉàH QOÉ`` °üdG , (1235) Oó`` ` ` ©dG á«ª°SôdG Ió`` `jô÷G »`` a IQƒ`` °ûæŸG , (108822) º`` `bQ ájQÉéàdG
: »JB’Éc áeÓ©dG πµ°T OQh PEG , Ω2018 ¢SQÉe ø``e 18 ≥``aGƒŸG , `g1439 á«fÉãdG iOÉªL øe 30

: ƒ````g í```«ë°üdGh

. ¬``````jƒæàdG Ωõ`````d Gò`````d
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1263
ا�ستــــــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعة �إلى �أنه قد وقع خط ـ�أ مادي عند ن�شر �إعالن انتهاء �أعمال الت�صفية
ل�شركة �أ�صايل اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية  ،املن�شـور ف ــي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1262
ال�صادر بتاريخ  20من حمرم 1440هـ  ،املوافــق  30مــن �سبتمرب 2018م � ،إذ وردت �صيغة الإعالن
على �أنه بدء �أعمال الت�صفية وال�صحيح كالآتي :

عبدالرحمن بن عبداللـه بن را�شد الغيالين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صايل اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالرحمن بن عبداللـه بن را�شد الغيالين ب�صفـته امل�صفــي ل�شركة �أ�صايل اجلزيرة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ـ ــل الـتجاري بالرقم  ، 4088417عن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي

لـــــذا لـــــزم التنويــــــه .
وزارة التجارة وال�صناعة
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مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زاخر الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفــري للمحامــاة واال�ست�شــارات القانونيــة �أنــه يق ــوم
بت�صفـيـة �شركـة زاخر الدولية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1542141وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -جممع اليا�سمني  -الطابق الثالث  -وحدة 307
�ص.ب  64 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 24486699 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للحياة الع�صرية �ش.م.م
يعلن مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفــري للمحامــاة واال�ست�شــارات القانونيــة �أنــه يق ــوم
بت�صفـيـة �شركـة عمان للحياة الع�صرية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 1057888وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -جممع اليا�سمني  -الطابق الثالث  -وحدة 307
�ص.ب  64 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 24486699 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهالل لل�سيارات �ش.م.م
يعلن مكتب �أحمد بن عبداللـه ال�شنفــري للمحامــاة واال�ست�شــارات القانونيــة أ�نــه يق ــوم
بت�صفـيـة �شركـة الهالل لل�سيارات �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1035261وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -جممع اليا�سمني  -الطابق الثالث  -وحدة 307
�ص.ب  64 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 24486699 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
املركز العماين خلدمات رجال الأعمال
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املركز العماين الدويل لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن املركز العماين خلدمـات رجــال الأعمــال �أنــه يق ــوم بت�صفـيـة �شركـة املركــز العمانــي
الدويل لال�ستثمار �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرق ــم ، 1046806
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018 /1/1م  ،وللم�صـفي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  630 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 93850085 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرقعة للخدمات وال�صيانة �ش.م.م
يعلـن مكتب علي الــدح و�شركاه �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الرقعـ ــة للخدم ـ ــات وال�صيان ـ ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1274783وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
مركز عمان التجاري  -روي  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  457 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم  24791115 :فاك�س رقم 24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوتني املا�سية �ش.م.م
يعلـن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الوتني املا�سية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1153247وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/4/16م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -خلف بنك م�سقط  -بناية �سماء حفيت
�ص.ب  338 :ر.ب 118 :
هاتـف رقــم  24484107 :فاك�س رقم 24484726 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرق الأو�سط للأعمدة الأوربية العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�شرق الأو�سط للأعمدة
الأوربية العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1021846وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/7/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم � - 310 :سكة رقم 4327 :
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
تليفاك�س رقــم 24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دبي العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة دبي العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1004602وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/7/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم � - 310 :سكة رقم 4327 :
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
تليفاك�س رقــم 24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج للطاقة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين لتدقيق احل�سابات �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة رتاج للطاقة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1074768وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/7/18م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم � - 310 :سكة رقم 4327 :
�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
تليفاك�س رقــم 24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فهد العرميي العاملية �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة فهد العرميي
العاملية �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1717405وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  2508 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم  24786151 - 24707654 :فاك�س رقم 24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلوهرة الالمعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة اجلوهرة الالمعة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8065195وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  406 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 97804088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املنذر النزواين للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبو املنذر النزواين
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8076324وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  406 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 97804088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو جيفر النزواين للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبو جيفر النزواين
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 8073805وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  406 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 97804088 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صول البوادي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل البادي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أ�صول البوادي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1044649
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافـظــة �شمال الباطنة
�ص.ب  2 :ر.ب 321 :
هاتـف رقــم 95768220 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن خمي�س بن خادم الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن خمي�س بن خادم و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن خمي�س بن خادم الرئي�سي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أحمد بن خمي�س بن
خادم و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 3090396
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافـظــة �شمال الباطنة
�ص.ب  453 :ر.ب 311 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن �سلطان بن غ�صن املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد املعمري و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سلطان بن غ�صن املعمري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة خالد املعمري و�شريكه
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1037468
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة الربميي
�ص.ب  882 :ر.ب 311 :
هاتـف رقــم 99361901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن علي بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو اخلطاب الغيثي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن خالد بن علي بن را�شد الغيثي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أبو اخلطاب الغيثي و�أوالده
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1035529
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلمي ــع مراجعــة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة لوى  -حمافـظــة �شمال الباطنة
�ص.ب  61 :ر.ب 325 :
هاتـف رقــم 92022207 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خمي�س بن �سامل بن خمي�س الو�شاحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شنا�ص املتميزة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن خمي�س بن �سامل بن خمي�س الو�شاحي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �شنا�ص املتميزة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1087931
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �شنا�ص  -حمافـظــة �شمال الباطنة
هاتـف رقــم 95060041 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طالب بن را�شد بن خلفان القطيطي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال ال�سرحات للتجارة  -تو�صية
يعلـن طالب بن را�شد بن خلفان القطيطي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �شمال ال�سرحات
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 3237761وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحم  -حمافـظــة �شمال الباطنة
�ص.ب  52 :ر.ب 326 :
هاتـف رقــم 99734258 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفجر الأزرق للتجارة �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الفجر الأزرق للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1141206وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
الوادي الكبري  -واليـة مطرح  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  989 :ر.ب 117 :
هاتـف رقــم 92212211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ال�شرق للدرا�سات والتطوير �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مركز ال�شرق للدرا�سات
والتطوير �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1059401وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع املجمر العاملية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع املجمر العاملية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1055557وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع الغدير الذهبي ال�سياحي �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة منتجع الغدير الذهبي
ال�سياحي �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 6064329وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مغ�سلة الوادي الأبي�ض �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة مغ�سلة الوادي الأبي�ض
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1631357وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار ال�شرق العاملية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة بحار ال�شرق العاملية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1691988وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم ال�شرق العاملية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�شد �آل جمعة �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة جنوم ال�شرق العاملية
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1841050وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن علي بن �أحمد احل�سيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجاح والتفوق �ش.م.م
يعل ــن عبدالل ــه بن علــي بن �أحم ــد احل�سيني أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة النجـ ــاح والتفـ ـ ــوق

�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1079733وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/9/3م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
روي  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  634 :ر.ب 132 :
هاتف رقم  99470692 :تليفاك�س رقــم 24541300 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم
�ضـ ــد ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل
�ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن
ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن هالل البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل البو�سعيدي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن هالل البو�سعيدي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سامل البو�سعيدي
وولده للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1143276وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/4/24م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -واليـة ال�سيب  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  681 :ر.ب 132 :
هاتـف رقــم 99312294 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نواف بن �سامل بن حممد ال�سيفي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر تركيا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن نواف بن �سامل بن حممد ال�سيفي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مناظر تركيا للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1069173
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  1277 :ر.ب 611 :
هاتـف رقــم 95644323 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن هالل بن مرهون ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغبرياء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن هالل بن مرهون ال�سيابي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الغبرياء للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1340000وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/29م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  989 :ر.ب 117 :
هاتـف رقــم 97444400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عادل بن عبداللـه بن علي الرتكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فنار بو�شر �ش.م.م
يعلـن عادل بن عبداللـه بن علي الرتكي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة فنار بو�ش ــر �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1214142وفقــا التفاق ال�شرك ــاء املـ ـ�ؤرخ
٢٠١٨/3/12م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  756 :ر.ب 211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن جمعة بن �سليم الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثلث الالمع للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن جمعة بن �سليم الرا�شدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة املثلث الالمع للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1180610وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
حمافـظــة �شمال ال�شرقية
هاتـف رقــم 99204155 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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كميل بن عبدالباقي بن علي اخلابوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سبيل الوا�ضح �ش.م.م
يعلـن كميل بن عبدالباقي بن علي اخلابوري أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ال�سبيل الوا�ضح
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1079657وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتـف رقــم 93335507 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�أحمد بن �سهيل بن �سعيد باقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد ري�سوت لنقل وبيع الأ�سماك  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سهيل بن �سعيد باقي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة موارد ري�سوت لنقل وبيع
الأ�سماك  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 2194961وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 96669891 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد ال�شيداد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار ال�شاعر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد ال�شيداد �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة دار ال�شاعر للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـ ــم  ، 2231204وف ــقا
التف ــاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/10م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  703 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 95386894 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن عبدالرحمن باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كليجورن ويلتون اند ا�سو�سييت�س ليمتد �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سليمان بن عبدالرحمن باعمر �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة كليجورن
ويلتون اند ا�سو�سييت�س ليمتد �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم
 ، 1051738وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/9/9م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
هاتـف رقــم 99496000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أنور بن �سعيد كمونة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دروب اخلري العربية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أنور بن �سعيد كمونة أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة دروب اخلري العربية للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1173039وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/2/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  166 :ر.ب 211 :
هاتـف رقــم 99447911 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سعيد بن عو�ض بن فريجون بيت �سبيع
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة اجلديدة للأعمال والتطوير �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن عو�ض بن فريجون بيت �سبيع �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة املجرة اجلديدة
للأعمال والتطوير �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1145306
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/14م  ،وللم�صفـي وح ــده حـ ــق متثيل ال�شركـ ــة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صاللة  -حمافـظــة ظفار
�ص.ب  45 :ر.ب 133 :
هاتـف رقــم 99730856 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سامل بن عامر بن حمد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل احلجري و�أخيه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن عامر بن حمد احلجري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سامل احلجري و�أخيه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1039106
وللم�صفـي وحده حـق متثي ــل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميـ ــع مراجعــة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بدية  -حمافـظــة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  15 :ر.ب 421 :
هاتـف رقــم 99019693 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن عبدالـله الزعابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي العني الدولية �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سعيد بن عبدالـله الزعابي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة روابي العني الدولية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1102922وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة بركاء  -حمافـظــة جنوب الباطنة
�ص.ب  871 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 97071929 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سمري بن حممد بن علي ال�شحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سمري وعا�صم �أبناء حممد ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سمري بن حممد بن علي ال�شحي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �سمري وعا�صم �أبناء حممد
ال�شحي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم ، 1014020
وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  97 :ر.ب 322 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن عامر بن �شوين ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فلمار لل�صناعات الفنية �ش.م.م
يعلـن حممد بن عامر بن �شوين ال�سعيدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة فلمار لل�صناعات الفنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1302821وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  267 :ر.ب 319 :
هاتـف رقــم 92601001 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن هالل ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف �شنا�ص احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حممد بن هالل ال�سعدي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة �أطياف �شنا�ص احلديثة
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1136209وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة �صحار  -حمافـظــة �شمال الباطنة
�ص.ب  288 :ر.ب 325 :
هاتـف رقــم 95228272 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إبراهيم بن يحيى بن زاهر الإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط مل�ستلزمات الطباعة والإعالن �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن يحيى بن زاهر الإ�سماعيلي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�سقط مل�ستلزمات
الطباعة والإعالن �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1191710وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/15م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
�ص.ب  3103 :ر.ب 111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن حمد بن حمود العا�صمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تريليون العاملية �ش.م.م
يعلـن حممد بن حمد بن حمود العا�صمي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة تريليون العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1062619وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/9/20م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  255 :ر.ب 132 :
هاتـف رقــم 98007080 - 99410188 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق العربي لل�سيارات �ش.م.م
يعلـن حممد بن حمد بن حمود العا�صمي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة امل�شرق العربي لل�سيارات
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1656996وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/5/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  225 :ر.ب 132 :
هاتـف رقــم 91930330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق العربي لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن حممد بن حمد بن حمود العا�صمي �أنــه يق ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة امل�شرق العربي لل�سف ــر
وال�سياح ــة �ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1656996وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/5/28م  ،وللم�صـف ــي وحــده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  225 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 91930330 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خمي�س بن حممد بن را�شد امل�شرفـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية ملعدات �سوائل احلفر �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن حممد بن را�شد امل�شرفـي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة العربية ملعدات �سوائل
احلفر �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1169194وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
غال ال�صناعية  -واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  1469 :ر.ب 133 :
هاتـف رقــم  22086800 :فاك�س رقم 22086901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطاقة امليكانيكية �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن حممد بن را�شد امل�شرفـي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الطاقة امليكانيكية
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1165962وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
غال ال�صناعية  -واليـة بو�شر  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  1469 :ر.ب 133 :
هاتـف رقــم  22086800 :فاك�س رقم 22086901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية لتطوير امل�شاريع الكيميائية �ش.م.م
يعلن خمي�س بن حممـد بن را�شــد امل�شرفــي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة العاملية لتطوير
امل�شاري ــع الكيميائية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم ، 1165120
وفقــا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صـف ــي وحــده حق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان الآتـي :
غال ال�صناعية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1469 :ر.ب 133 :
هاتف رقم  22086800 :فاك�س رقم 22086901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شبكة نوبل التعليمية �ش.م.م
يعلن خمي�س بن حممـد بن را�شــد امل�شرفــي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة �شبكة نوبل التعليمية
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1187978وفقــا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ 2018/7/25م  ،وللم�صـف ــي وحــده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
غال ال�صناعية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1469 :ر.ب 133 :
هاتف رقم  22086800 :فاك�س رقم 22086901 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عامر بن حممد بن عامر ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلحال للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عامـر بـن حممـد بــن عامــر ال�شكيلــي �أنــه يق ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة اجلحــال للتج ــارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 4037979
وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية جعالن بني بو ح�سن  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب  131 :ر.ب 415 :
هاتف رقم 99616294 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن �سامل الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة خلدمات التقنية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن �سامل الريامي �أنــه يق ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة املجرة خلدمات التقنية
�ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1747290وللم�صـف ــي وحــده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1376 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 72272272 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
بدر بن �إبراهيم جنكي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي والريامي للتجارة �ش.م.م
يعلــن بــدر بـن �إبراهي ــم جنكــي العجم ــي أ�نــه يق ــوم بت�صفـيـة �شرك ــة العجم ــي والريامــي
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1185265وللم�صـف ــي
وحــده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  880 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 92721496 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن خلف بن را�شد التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلود الدائم للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خلف بن را�شد التوبي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة اجلود الدائم للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1071081وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/20م  ،وللم�صـف ــي وحــده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري ,
وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان
الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  32 :ر.ب 614 :
هاتف رقم 99199125 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نبيل بن خلفان بن حميد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرت املربع �ش.م.م
يعلـن نبيل بن خلفان بن حميد احلب�سي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة املرت املربع �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1110873وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠١٨/3/1م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتـف رقــم 99609020 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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هالل بن �سامل بن �سليمان احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل وثريا �ش.م.م
يعلن هالل بن �سامل بن �سليمان احلارثي �أنه يقوم بت�صفـية �شركة هــالل وثريــا �ش.م.م ,
وامل�سجلة لــدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1800060وللم�صـف ــي وحــده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  31 :ر.ب 419 :
هاتف رقم 92711516 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهدهد ال�صغري احلديثة �ش.م.م
يعلـن هـالل بن �سامل بن �سليم ــان احلارث ــي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة الهده ــد ال�صغي ــر
احلديثة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1023875وللم�صفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي
كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  31 :ر.ب 419 :
هاتـف رقــم 92711516 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبداللـه بن �إ�سماعيل البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صار ومنري للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بــن �إ�سماعيــل البلو�شي أ�نـه يقـ ــوم بت�صفـي ــة �شرك ــة ن�صــار ومنيــر للتجـ ــارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1264065وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
واليـة ال�سيب  -حمافـظــة م�سقط
هاتـف رقــم 92102032 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن حممد الطائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع النا�صع �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة م�شاريع النا�صع
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1063686وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  463 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 99008858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فتون للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة فتون للتجارة �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1027180وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠١٨/3/25م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  463 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 99008858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سدرة العاملية �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليمان بن حممد الطائي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شركة ال�سدرة العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقــم  ، 1844857وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ ـ�ؤرخ
٢٠١٨/3/5م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  463 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 99008858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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علي بن �سهيل بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقومي العربية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن �سهيل بن �سامل قطن �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التقومي العربية للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1096647وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/6/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  676 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 98222150 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
زاهر بن علي بن زاهر الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو زاهر للخدمات الهند�سية والتجارة �ش.م.م
يعلـن زاهر بن علي بن زاهر الغيالين �أنـه يقـوم بت�صفـية �شركة �أبو زاهر للخدمات الهند�سية
والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1169632وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/1/22م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -واليـةال�سيب  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  377 :ر.ب 117 :
هاتـف رقــم 99644289 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يو�سف بن �سيف بن زايد اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار الكر�ستال �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن �سيف بن زايد اجلهوري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة دار الكر�ستال �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1073932وللم�صفـ ــي وحده ح ــق متثي ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  430 :ر.ب 132 :
هاتـف رقــم 99339209 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم الأ�سداين للتجارة  -تو�صية
يعلـن يو�سف بن �سيف بن زايد اجلهوري �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة ن�سيم الأ�سداين للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1081415وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  430 :ر.ب 132 :
هاتـف رقــم 99339209 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف املنتزه �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن �سيف بن زايد اجلهوري أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �أطياف املنتزه �ش.م.م ,
وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1015716وللم�صـفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  430 :ر.ب 132 :
هاتف رقم 99339209 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
فيا�ض بن عبداللـه الببواين اللواتي\
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز تقى للت�سوق �ش.م.م
يعلـن فيا�ض بن عبداللـه الببواين اللواتي أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة مركز تقى للت�سوق
�ش.م.م  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1657801وللم�صفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  2829 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99330575 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أحمد بن عمري بن حممد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال العر�ش للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن عمري بن حممد الهنائي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة رمال العر�ش للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1815628وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/9/26م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
روي  -واليـة مطرح  -حمافـظــة م�سقط
�ص.ب  220 :ر.ب 112 :
هاتـف رقــم 99358080 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إبراهيم بن علي بن حمود التهامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمان للأعمار �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن علي بن حمود التهامي �أنـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة عمان للأعمار �ش.م.م ,
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـم  ، 1017254وللم�صفـي وح ــده ح ــق متثي ــل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  707 :ر.ب 111 :
هاتـف رقــم 98246999 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعود بن خلفان بن نا�صر الذخري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة البحار للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعود بن خلفان بن نا�صر الذخري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة درة البحار للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1516256وللم�صـفـي وحده حق
متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور
التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط
�ص.ب  559 :ر.ب 121 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبدالعزيز بن مبارك بن علي الطار�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نادية جمجوم �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن مبارك بن علي الطار�شي �أنه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة نادية جمجوم
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1090083وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2017/2/1م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
اخلوير  -محافظة م�سقط
هاتف رقم 97279838 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سليمان بن خمي�س بن �سامل املطاعني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكمت للتجارة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن خمي�س بن �سالـم املطاعنــي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شرك ــة الكمــت للتج ــارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 4101049وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/29م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
محافظة م�سقط
�ص.ب  349 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99366274 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن محمد بن خلفان العي�سري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلارثي والعبديل للخدمات �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن محمد بن خلفان العي�سري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة احلارثي والعبديل
للخدمات �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1793179وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/1/13م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان الآتـي :
والية �إبراء  -محافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم 99380409 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العامل املربح للتجارة �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة العامل املربح للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1637355وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب  989 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 92212211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعدي و�شركاه �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �سيف بن حميد ال�سعدي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة ال�سعدي و�شركاه
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1601202وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/7م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية مطرح  -محافظة م�سقط
�ص.ب  989 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 92212211 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نا�صر بن �سليمان بن خلفان الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر ومن�صور �أبناء �سليمان الريامي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سليمان بن خلفان الريامي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة نا�صر ومن�صور �أبناء
�سليمان الريامي للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم
 ، 1421026وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/27م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة
فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق
ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  7 :ر.ب 323 :
هاتف رقم 99221900 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
طاهر بن محمد بن عبدالكرمي الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطريي والزدجايل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن طاهر بن محمد بن عبدالكرمي الزدجايل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة املطريي والزدجايل
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجــاري بالرقــم  ، 1748513وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/28م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان الآتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب
�ص.ب  2343 :ر.ب 111 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�سعيد بن محمد بن را�شد �آل جمعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء العا�صمة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن محمد بن را�شد �آل جمعة �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �سماء العا�صمة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1011928وللم�صفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99318581 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خمي�س بن م�صبح بن خمي�س الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقر ال�سويق للتجارة  -تو�صية
يعلن خمي�س بن م�صبح بن خمي�س الهنائي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �صقر ال�سويق للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 3137228وللم�صـفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99377709 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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علي بن محمد بن عبيد املحرزي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمــار للكهربـاء  -تو�صيـة
يعلن علي بن محمد بن عبيد املحرزي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �إعمــار للكهربـاء  -تو�صيـة ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1052200وفقــا التفــاق ال�شركــاء املـ ـ�ؤرخ
2018/5/9م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99264400 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمود بن �سليمان بن مبارك ال�شيادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة القرحة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حمود بن �سليمان بن مبارك ال�شيادي �أنه يقـوم بت�صفـي ــة �شرك ــة وردة القرحة
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1061791
وللم�صـفـي وحــده حــق متثيل ال�شرك ــة فـي الت�صفـية �أم ــام الغـيـر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99892994 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خلفان بن �سليم بن �سعيد املب�سلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إدامة لل�صيانة و�إدارة املن�ش�آت �ش.م.م
يعلن خلفــان بن �سليــم بــن �سعيــد املب�سلي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �إدامــة لل�صيانــة و�إدارة
املن�ش�آت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1274995وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 97071707 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجنحة الأمن وال�سالمة  -ت�ضامنية
يعلن خلفــان بن �سليــم بــن �سعيــد املب�سلي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �أجنحة الأمن وال�سالمة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1063226وللم�صـفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 97071707 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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خالد بن عبداللـه بن �أحمد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خالد بن عبداللـه بن �أحمد احلرا�صي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن عبداللـه بن �أحمد احلرا�صي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة خالد بن عبداللـه بن
�أحمد احلرا�صي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 3141101وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 95304004 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن محمد بن علي املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار الغيز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن محمد بن علي املعمري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �إعمار الغيز للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1077859وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية اخلابورة  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  90 :ر.ب 326 :
هاتف رقم 99551145 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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من�صور بن �سيف بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة من�صور �سيف البادي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن من�صور بن �سيف بن خمي�س البادي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة من�صــور �سيــف البــادي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1056249
وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية اخلابورة  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  1 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 92229393 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
غامن بن �سيف بن خمي�س البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعتمد للنقل واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن غامن بن �سيف بن خمي�س البادي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة املعتمد للنقل واملقاوالت -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1038982وللم�صـفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 96020006 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عبــدالعزيــز بــن �سعيــد البــادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدالعزيز �سعيد حميد البادي و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيـز بن �سعيد البادي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة عبدالعزيز �سعيد حميد البادي
و�شريكه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1073645وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  334 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 95161008 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
ليلى بنت حمد بن را�شد البادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة �صحم الذهبية للتجارة  -تو�صية
تعلن ليلى بنت حمد بن را�شد البادية �أنها تقـوم بت�صفـيـة �شركـة درة �صحم الذهبية للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1171298وللم�صـفـية وحدها
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 95161008 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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ناجي بن ح�سن بن عبداللـه املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو علي املعمري للتجارة  -تو�صية
يعلن ناجي بن ح�سن بن عبداللـه املعمري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �أبو علي املعمري
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1725661وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -مركز الوالية
�ص.ب  3987 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99777798 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن محمد بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون البادية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن محمد بن �سامل البادي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة مزون البادية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1037548
وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  2 :ر.ب 321 :
هاتف رقم 95768220 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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عمر بن عبداللـه بن محمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن علي بن �سعيد املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عمر بن عبداللـه بن محمد املعمري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة عبداللـه بن علي بن �سعيد
املعمري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 1071325وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  1224 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 97077743 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمد بن خلف بن محمد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امليناء العربي احلديث للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن خلف بن محمد اجلابري �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة امليناء العربي احلديث
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1206661وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  414 :ر.ب 322 :
هاتف رقم 95566202 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�أ�صيلة بنت محمد بن عبداللـه الزدجالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سلطان بن �سيف بن �سعيد ال�شام�سي و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �أ�صيلة بنت محمد بن عبداللـه الزدجالية �أنها تقـوم بت�صفـيـة �شركـة �سلطان بن �سيف بن
�سعيــد ال�شامــ�سي و�شريكتــه للتجــارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 3128385وللم�صـفـية وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحم  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  430 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 96554479 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
عبدالعزيز بن �إبراهيم بن عبداللـه الرحيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س املدينة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن �إبراهيم بن عبداللـه الرحيلي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �أ�سا�س املدينة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1011996
وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  656 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 92225721 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طارق بن خمي�س بن جمعة البهلويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبداع الرا�شدون �ش.م.م
يعلن طارق بن خمي�س بن جمعة البهلويل �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �إبداع الرا�شدون �ش.م.م ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1108017وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/9/10م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  172 :ر.ب 123 :
هاتف رقم 98322227 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن �سعيد بن خلفان احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخللد  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن �سعيد بن خلفان احلارثي �أنه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة اخللــد  -ت�ضامنــية ,
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1298889وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/9/19م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  111 :ر.ب 337 :
هاتف رقم 98123428 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طالل بن عبداللـه بن حممد التمتمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمارة املثالية للتجارة �ش.م.م
يعلـن طــالل بــن عبدالل ــه بن حممد التمتمـي �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة العمارة املثالية
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1231943وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
هاتف رقم 98802260 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن �سيف الغالبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبال الرا�سيات للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن �سيف الغالبي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة اجلبال الرا�سيات
للم�شاريع املتكاملة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ، 1196397
وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  345 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 92199008 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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زاهر بن علي بن زاهر الغيالين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار �سدح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن زاهر بن علي بن زاهر الغيالين أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �إعمار �سدح للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1105909وفقــا
التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2018/1/22م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
اخلو�ض  -والية ال�سيب
�ص.ب  377 :ر.ب 117 :
هاتف رقم 99644289 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
فهد بن عبداللـه بن عامر الراجحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الراجحي ل�صيانة املباين وامل�شاريع �ش.م.م
يعلـن فهد بن عبداللـه بن عامر الراجحي �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة الراجحي ل�صيانة
املباين وامل�شاريع �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1022697وفقــا
التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2018/3/13م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية
�أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة
على العنوان ا آلتـي :
العذيبة  -والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب  1197 :ر.ب 114 :
هاتف رقم 97727766 - 99064982 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�صالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال البوادي للخدمات التجارية �ش.م.م
يعلـن �صالح بن خمي�س بن عبداللـه البادي �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة رمال البوادي
للخدمات التجارية �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم ، 3312607
وفقــا التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2018/7/17م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي
الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال
ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  676 :ر.ب 112 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
عزيز بن محمد بن حمد الدرمكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صالح وعزيز الدرمكي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عزيز بن محمد بن حمد الدرمكي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �صالح وعزيز الدرمكي
للتجــارة واملقــاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم
 ، 5087961وفقــا التفــاق ال�شركـاء امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  1597 :ر.ب 130:
هاتف رقم 99265663 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ال�سيد محمد بن �سليمان بن �سامل البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أوالد �أحمد �ش.م.م
يعلـن ال�سيد محمد بن �سليمان بن �سامل البو�سعيدي �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة �أوالد �أحمد
�ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1801791وللم�صـفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
الغربة ال�شمالية  -محافظة م�سقط
�ص.ب  1064 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 95808355 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سامل بن حمد بن علي الغ�ساين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن حمد بن علي الغ�ساين أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة تالل للم�شاريع املتكاملة
�ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1074552وللم�صـفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب
�ص.ب  122 :ر.ب 313 :
هاتف رقم 99267639 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ثابت بن يحيى بن �سامل الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدولية للخدمات الفنية الهند�سية �ش.م.م
يعلـن ثابت بن يحيى بن �سامل الهنائي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة الدولية للخدمات
الفنية الهند�سية �ش.م.م  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم ، 1016491
وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة
امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  218 :ر.ب 115 :
هاتف رقم 99359747 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نايــف بــن عمــر الــروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرام خلدمات الطرق �ش.م.م
يعلـن نايــف بــن عمــر الــروا�س �أنــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة املرام خلدمات الطرق �ش.م.م ,
وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ، 1088539وللم�صـفـي وحده حق متثيل
ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي
تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99497777 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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نا�صر بن �سنان بن غ�صن الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الثيب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سنان بن غـ�صن الهنائــي أ�نــه يق ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة الثيــب للتج ــارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ـ ــم  ، 5138507وللم�صـفـي وحده
حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة
الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  82 :ر.ب 612 :
هاتف رقم 94111971 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خازر بن عبداللـه بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الكيذا للتجارة �ش.م.م
يعلـن خازر بن عبداللـه بن �إبراهيم البلو�شي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة زهرة الكيذا للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1674870وفقــا التفــاق ال�شركـاء
امل�ؤرخ 2018/7/30م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  629 :ر.ب 121 :
هاتف رقم 99076000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمود بن �سعيد بن حميد املغت�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية لل�صيانة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حمود بن �سعيد بن حميد املغت�سي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة العربية لل�صيانة واملقاوالت
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1023175وفقــا التفــاق ال�شركـاء
امل�ؤرخ 2018/2/12م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية بو�شر  -محافظة م�سقط
�ص.ب  1597 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99262057 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن علي امل�سهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شاملة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن �سعيد بن علي امل�سهلي أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة ال�شاملة الوطنية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1020878وللم�صـفـي
وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  1753 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 99808067 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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طارق بن �سهيل بن �سامل قطن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقومي اخلليجية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن طارق بن �سهيل بن �سامل قطن أ�نــه يقـوم بت�صفـيـة �شركـة التقومي اخلليجية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1158246وفقــا التفــاق
ال�شركـاء امل�ؤرخ 2018/7/11م  ،وللم�صـفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام
الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـي فـي كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على
العنوان ا آلتـي :
�ص.ب  676 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 98222150 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سمرية بنت عبداللـه بن ن�صري ال�سليمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أغاريد �صحم للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن �سمرية بنت عبداللـه بن ن�صري ال�سليمية �أنــها تقـوم بت�صفـيـة �شركـة �أغاريد �صحم
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1004974وللم�صـفـية
وحدها حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى اجلميــع مراجعة امل�صفـية فـي
كاف ــة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان ا آلتـي :
والية �صحار  -محافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 94142425 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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منذر بن حممد بن من�صور امليمني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير املثمر  -ت�ضامنية
يعلـن منذر بن حممد بن من�صور امليمني أ�نـه يقـوم بت�صفـية �شرك ــة التطوير املثمر -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجـاري بالرقـم  ، 1016781وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/3/6م  ،وللم�صفـي وحده حق متثيل ال�شركـة فـي الت�صفـية �أمام الغـري  ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفـي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمــال ال�شركـة على العنوان الآتـي :
�ص.ب  445 :ر.ب 100 :
هاتـف رقــم 99008858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن �أحمد بن علي الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ املعايل املا�سية  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �أحمد بن علي الكلباين ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �شموخ املعايل املا�سية -
ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1236248عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممود بن حممد بن نا�صر الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود بن حممد الغافري و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن حممود بن حممد بن نا�صر الغافــري ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة حممود بن حممد
الغافري و�شريكه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرق ــم ، 7072775
عــن انته ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفي ـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحكـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هليوكوبرت اخلليج �ش.م.م
يعلن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركة هليوكوبرت اخلليج �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1104060عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هاي�ستي انرتنا�شونال �ش.م.م
يعلن مكتب �أبو متام  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة هاي�ستــي انرتنا�شونــال
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم  ، 1064239عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب امليزانية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االن�ضباط الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب امليزانية لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركة االن�ضباط الدوليــة �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ، 1052311ع ــن انتهـ ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
مكتب عبا�س الك�شري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شيزاء �ش.م.م
يعلن مكتب عبا�س الك�شري للمحاماة واال�ست�ش ــارات القانوني ــة ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
�شي ــزاء �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1707450عــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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مكتب دار اخلربة لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خمبز العذيبة �ش.م.م
يعلن مكتب دار اخلربة لال�ست�شــارات والتدقــيق ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة خمبــز العذيب ــة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1047355عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�شركة التميمي والربواين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطاعم جورميه برجر �ش.م.م
تعلن �شركة التميمي والربواين للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركــة
مطاعم جورميه برجر �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم ، 1058810
عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانونـ ــي لل�شرك ــة وفق ــا لأحك ـ ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
�أحمد بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطلق للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة املطلق للتجارة واملقاوالت -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 2158469عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخلدمات ال�سريعة احلديثة �ش.م.م
يعلن �أحمــد بــن عبداللـه ب ــن �سعيــد اليافعــي ب�صفـته امل�صفــي ل�شركــة م�شاريع اخلدمـ ــات
ال�سريعـة احلديثة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم ، 1017399
عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�أحمد بن �سيف بن علي املحاربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني �صراب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �سيف بن علــي املحاربــي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ب�سات ــني �ص ــراب للتج ــارة
واملقـ ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1173202عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب �أر�ض اخلوير �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن علـي املحاربي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة عجائب �أر�ض اخلوير �ش.م.م ,
وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1228350ع ـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
ح�سن بن حممد بن �سليم العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ح�سن وعلي العبداللـه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن حممد بن �سليم العجمي ب�صفـته امل�صفــي ل�شرك ــة ح�س ــن وعل ــي العبداللــه
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجــل الـتجـاري بالرق ــم ، 3050726
ع ـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
غامن بن ظاهر بن هالل البطحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منر للمقاوالت احلديثة  -تو�صية
يعلن غامن بن ظاهر بن هالل البطحري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة منر للمقاوالت احلديثة -
تو�صية  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1137948عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سعود بن �سعيد بن �سامل احلر�سو�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أرياف اجلدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سعود بن �سعيد بن �سامل احلر�سو�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أرياف اجلدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 5113580عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الروي�س الهند�سية للإن�شاءات والتجهيزات ال�صناعية  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة الرويــ�س الهند�سيــة
للإن�شاءات والتجهيزات ال�صناعية  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري
بالرقـ ــم  ، 1028675عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�سماء للنقل �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن ح�سن بن عي�سى الفار�سي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة خط ال�سماء للنقل
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1720023عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن علي بن �سامل الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س احليل الوطنية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن علي بن �سالــم الغافــري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �شم ــ�س احلي ــل الوطنيــة
للتج ــارة  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1083251عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن �سامل ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن نا�صر ال�سعدي و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن نا�صر بن �سامل ال�سعدي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة حممد بن نا�صر ال�سعدي
و�أوالده للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ، 3118037عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سليمان بن �سيف بن �سليمان اجلهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان بن �سيف بن �سليمان اجلهوري و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سليمان بن �سيف بن �سليمان اجلهوري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �سليمان بن �سيف بن
�سليمان اجلهوري و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل
الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1074928عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة
وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
كهالن بن عبداللـه بن كهالن النريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كهالن و�أحمد للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن كهالن بن عبداللـه بن كهالن النريي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة كهالن و�أحمد للتجارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1159529عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عبداللـه بن حممد بن علي الربخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الغ�شب املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن علي الربخي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �أنوار الغ�شب املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1132408عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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زهري بن علي بن عبدالكرمي الهوتي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الهوتي الوطنية �ش.م.م
يعلن زهري بن علي بن عبدالكرمي الهوتي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �أبناء الهوتي الوطنية
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1116352عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن حميد بن �سلمان بن عبيد العلوي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة حمي ــد بــن �سلم ــان بــن
عبيد العلوي و�أوالده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ، 3177025عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن جابر بن حممد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االتفاق الرباعي للم�شاريع  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن جابــر بــن حممــد احلارثــي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة االتف ــاق الرباعــي
للم�شاريع  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1042558عن
انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
فهد بن خمي�س بن مو�سى الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رماح الفجر للتجارة �ش.م.م
يعلن فهد بن خمي�س بن مو�سى الهنائي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة رم ــاح الفج ــر للتج ــارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1082097عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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يو�سف بن عبدالرحمن بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن عبدالرحمن بن �إبراهيم و�شركاه  -تو�صية
يعلن يو�سف بن عبدالرحمن بن �إبراهيم البلو�شي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة يو�سف بن
عبدالرحمن بن �إبراهيم و�شركاه  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقـ ــم  ، 1023926عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شرك ــة وفقا
لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خمي�س بن علي بن �سامل الفزاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خمي�س و�سامل �أبناء علي بن �سامل الفزاري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خمي�س بن علي بن �سامل الفزاري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة خمي�س و�سامل �أبناء علي بن
�سال ــم الف ــزاري للتج ــارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم
 ، 3212661عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن ح�سن بن �صالح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلب �صحار للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن ح�سن بن �صالــح الفار�ســي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة قل ــب �ص ــحار للتج ــارة
واملق ــاوالت  -تو�صي ــة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3144305عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن عبدالباقي بن داود الك�شري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طه للخدمات ال�صناعية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبدالباق ــي ب ــن داود الك�ش ــري ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة طـ ــه للخدم ــات
ال�صناعيـ ــة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1154565عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سامل بن را�شد بن حممد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأجواء ال�صافية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن را�شد بن حممد املقبايل ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة الأجواء ال�صافية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1033122عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يو�سف بن علي بن مبارك البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيداء �صحار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن علــي بن مبــارك البادي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة بي ــداء �صح ــار للتج ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3216640عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سال�سل جبال عاهن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن حممد بن �سامل العي�سائي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �سال�س ــل جب ــال عاهــن
للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 1050558عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خلفان بن علي بن �شمبيه البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الزاهية للتجارة  -تو�صية
يعلن خلفان بن علي بن �شمبيه البلو�شي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة خط الزاهية للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقـ ــم  ، 3186962عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حميد بن �سيف بن را�شد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أزهار الطوى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حميد بن �سيف بن را�شد ال�سعيدي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �أزهـار الطــوى للتج ــارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقم  ، 1001398عــن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن خمي�س بن خادوم الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد بن خمي�س بن خادوم و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن �أحمد بن خمي�س بن خادوم الرئي�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �أحمد بن خمي�س بن خادوم
و�أوالده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلـة لـدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم ، 3232794
عــن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركــة وفقا لأحكام املادة ( )27من
قانـون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خلفــان بن �سعيــد الو�شاحــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد وخلفان �أبناء �سعيد بن �أحمد الو�شاحي  -ت�ضامنية
يعلن خلفــان بن �سعيــد الو�شاحــي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة �أحمد وخلفان �أبناء �سعيد بن
�أحمد الو�شاحي  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم ، 3035794
عــن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن خمي�س بن �إبراهيم ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدوانيج للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن خمي�س بن �إبراهيم ال�سيابي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة الدوانيج للتجارة -
تو�صيـ ــة  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم  ، 3313352عــن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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زكريا بن حممد بن عبيد ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن عبيد ال�شام�سي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن زكريا بن حممد بن عبيد ال�شام�سي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة حممد بن عبيد ال�شام�سي
و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لــدى �أمانـة ال�سج ــل الـتجاري بالرقم ، 3144461
عــن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيــان القانونــي لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن حممود بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الزوايا الأربع املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن حممود بن مراد البلو�شي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة الزواي ــا الأرب ــع املتحــدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم ، 1153326
عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غرب دهوى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن حممد بن �سامل العي�سائي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة غرب دهوى للتجارة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1051848عن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
يو�سف بن �أحمد بن يو�سف العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جبال ال�سويق ال�شاخمة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن �أحمد بن يو�سف العجمي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة جبال ال�سويق ال�شاخمة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم ، 1134372
عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حمدان بن حمد بن م�صبح ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة دار االمتياز الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حمــدان بن حمــد بن م�صبح ال�شبلي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة دار االمتياز الع�صريــة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1814664عن
انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
طالل بن حممد بن �سامل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة طالل بن حممد بن �سامل الفار�سي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن طالل بن حممد بن �سامل الفار�سي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة طالل بن حممد بن
�سامل الفار�سـي و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم
 ، 3017206عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام
املــادة ( )27من قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن عدمي العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال الغظيفة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن �سامل بن عدمي العي�سائي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة جبال الغظيفة للتجارة -
تو�صي ــة  ,وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 3237303عن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زالل عاهن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن حممد بن �سامل العي�سائي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة زالل عاهــن للتجــارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجل ـ ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1048920عن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن حممد العدوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مركز �سماء الداخلية الطبي التخ�ص�صي  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سعيد بن حممد العدوي ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة مركز �سماء الداخلية الطبي
التخ�ص�صي  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1273029عن
انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
عي�سى بن عبا�س بن عبداللـه البحراين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عي�سى بن عبا�س بن عبداللـه البحراين و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن عي�سى بن عبا�س بن عبداللـه البحراين ب�صفـته امل�صف ــي ل�شركــة عي�سى بن عبا�س بن
عبداللـه البحراين و�أوالده للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقــم  ، 3310094عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا
لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خالد بن �سامل بن را�شد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر لوى اخل�ضراء للتجارة �ش.م.م
يعلن خالـد بـن �سالـم بـن را�شـد املقبالـي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة مناظ ــر لـ ــوى اخل�ضـ ــراء
للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1217634عن انتهاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حمد بن م�سعود بن �سامل احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور احلرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن م�سعود بن �سامل احلو�سني ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شركـ ــة �صقور احلرية للتجارة
واملقــاوالت  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1022536عــن
انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27مـن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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حممد بن نا�صر بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س ال�شمال للتجارة �ش.م.م
يعلن حممـد بـن نا�صـر بن را�شـد البـادي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �شمــ�س ال�شمــال للتجــارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1020744عن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س املنامة �ش.م.م
يعلن حممـد بـن نا�صـر بن را�شـد البـادي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �شمــ�س املنامـ ــة �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1020859عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
نا�صر بن �سعيد بن حممد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة نا�صر بن �سعيد بن حممد البو�سعيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن نا�صر بن �سعيد بن حممد البو�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة نا�صر بن �سعيد بن
حممد البو�سعيدي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرقــم  ، 1002254عن انتهاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا
لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن خلف بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأعيل للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �سامل بن خلف بن حممد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الأعيل للتجارة واملقاوالت -
تو�صية  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ، 1045996عن انتهاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكيان القانوين لل�شركـ ـ ــة وفق ــا لأحك ــام املــادة ( )27من قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الور�شة املركزية خلدمات ال�سيارات واملعدات  -ت�ضامنية
يعلن عمر بن را�شد بن �سعيد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة الور�شة املركزية خلدمات
ال�سيارات واملعدات  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ، 3197956
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام املادة ( )27من قانون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أمين بن حممد بن �شنني اجلرواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أمين وفار�س �أبناء حممد بن �شنني اجلرواين للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أمين بن حممد بن �شنني اجلرواين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �أميــن وفــار�س �أبنــاء
حممــد بن �شنــني اجلروانــي للتجــارة  -ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقم  ، 3183033عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيان القانوين لل�شركة وفقا لأحكام
املادة ( )27من قانون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�أحمد بن خلف بن �أحمد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القاعة ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خلف بن �أحمد اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة القاعة ال�شرقية للتجارة -
ت�ضامني ــة  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ، 1020077عن انتهاء �أعمال
الت�صفيــة وزوال الكــيان القانونـي لل�شركــة وفــقا لأحكام املادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
زكريا بن عبيد بن بخيت ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء ال�شام�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن زكريا بن عبيد بن بخيت ال�شام�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة �أبناء ال�شام�سي للتجارة -
ت�ضامنيــة  ,وامل�سجلــة ل ــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقــم  ، 3232948عــن انتهــاء �أعمــال
الت�صفيــة وزوال الكــيان القانونـي لل�شركــة وفــقا لأحكام املادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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خالد بن �سيف بن �سامل العمريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهت�صر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن �سيف بن �سامل العمريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركة املهت�صر للتجارة  -ت�ضامنية ,
وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجـاري بالرقــم  ، 1092616عـ ــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة
وزوال الكــيان القانونـي لل�شركــة وفــقا لأحكام املادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية
رقم . 74/4
امل�صفــي
�إ�سماعيل بن حممد بن �سليمان املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطني للتعمري �ش.م.م
يعلن �إ�سماعيل بن حممد بن �سليمان املعمـري ب�صفـتـ ــه امل�صفــي ل�شركــة الطيــن للتعميــر
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1155888عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفي ــة وزوال الكــيان القانونـي لل�شركــة وفــقا لأحكام املادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن عبداللـه بن �إ�سماعيل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سنت للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن عبداللـه بن �إ�سماعيل الفار�سي ب�صفـتـ ــه امل�صفــي ل�شركــة ب�سنــت للتــجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ـ ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ، 1684361عـ ــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفي ــة وزوال الكــيان القانونـي لل�شركــة وفــقا لأحكام املادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خالد بن حمد بن عبداللـه اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قندهار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خالــد بــن حمــد بــن عبداللـ ــه اخلرو�ص ــي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة قنده ــار للتج ــارة
واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 5108861عــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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�سعيد بن مبارك بن �سليمان احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة احل�سني مبارك �سليمان احل�سني و�شريكه  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن مبارك بن �سليمان احل�سني ب�صفـته امل�صفي ل�شركة احل�سني مبارك �سليمان
احل�سني و�شريكه  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم ، 1019120
عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن حممد بن عو�ض العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية لت�أجري املركبات �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن عو�ض العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ال�شرقية لت�أجري املركبات
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1195562عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية للإن�شاء احلديث �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن عو�ض العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة ال�شرقية للإن�شاء احلديث
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1149349عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شرقية ل�صيانة وترميم املباين �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن عو�ض العجمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ال�شرقية ل�صيانة وترميم
املبانـ ــي �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1149678عــن انته ــاء
�أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون
ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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علــي بــن حممــد الكلبانــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الوطنية الذهبية للمقاوالت الهند�سية والتجارة �ش.م.م
يعلن علــي بــن حممــد الكلبانـ ــي ب�صفـت ــه امل�صف ــي ل�شركــة الوطني ــة الذهبي ــة للمق ــاوالت
الهند�سية والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم ، 3000613
عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حممد بن عي�سى بن حممد الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج لتظليل النوافذ والعناية بال�سيارات �ش.م.م
يعلن حممد بن عي�سى بن حممد الزدجايل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة التاج لتظليل النوافذ
والعناية بال�سيارات �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم ، 1095506
عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ()27
مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
حميد بن حممد بن حميد الر�صادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفتح اجلديدة �ش.م.م
يعلن حميد بن حممد بن حميد الر�صادي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع الفتح اجلديدة
�ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1084469عــن انته ــاء �أعمــال
الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات
التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
علي بن عي�سى بن حممد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور الرمال للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن علي بن عي�سى بن حممد الوهيبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة طيور الرمال للتجارة
واملقــاوالت  -تو�صيــة  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم  ، 1107698عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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عواطف بنت �صالح بن عبيد العمورية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأر�ض الزرقاء لتو�صيل التكييف والتربيد �ش.م.م
تعلن عواطف بنت �صالح بن عبيــد العموريــة ب�صفـت ــها امل�صف ــية ل�شرك ــة الأر�ض الزرق ــاء
لتو�صيل التكييف والتربيد �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجل الـتجـ ــاري بالرقــم
 ، 1217726عــن انته ــاء �أعمــال الت�صفيـ ــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام
املــادة ( )27مــن قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــية
حامت بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معدات ال�صحراء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حامت بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة معدات ال�صحراء للتجارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامني ــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 2150760عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
خلفان بن عبداللـه بن �سعيد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صقور �شاطي الويز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خلفان بن عبداللـه بن �سعيد العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شركة �صق ــور �شاطــي الويــز
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ، 1097449عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
�سامل بن عامر بن �أحمد امل�شيخي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور ال�شاطئ للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عامر بن �أحمد امل�شيخي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ن ــور ال�شاط ــئ للتج ــارة
واملق ــاوالت  -ت�ضامنيـ ــة  ,وامل�سجل ــة لـدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرق ــم  ، 1058503عــن
انته ــاء �أعمــال الت�صفيــة وزوال الكيـ ــان القانون ــي لل�شرك ــة وفقا لأحكــام املــادة ( )27مــن
قانــون ال�شركات التجارية رقم . 74/4
امل�صفــي
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